Viering 11 januari 2020.
Thema: Start
Voorgangers: Frank Bockholts en Els Bazelmans.
Cantor: Huub Bukkems
Beamertechniek: Armand Klaassen
Beamerpresentatie: Harry de Bot
Piano: Paul van der Steen.
Lichtje van de maand: Nellie van Wegen
Paaskaars brandt
Klankschaal
Oasekaars
Openingslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen, GvL 489
Woord van welkom
Welkom in onze eerste Oaseviering van 2020 met het thema start; het feest van de doop. Laten we
daarom hier samen zijn in de naam van de Vader de Zoon en de heilige Geest.
Grappig is dat we bij de voorbereiding ontdekten dat Els en ik deze viering van de doop vorig jaar ook
samen hebben gedaan. Het mooie van bijbelteksten is dat er vele elementen in zitten en je het iedere
keer weer vanuit een ander perspectief kunt ervaren.
Vorig jaar ging het over de betekenis en je eigen invulling en belevenis. Wat betekent de doop voor
jezelf? Vorig jaar kreeg ik het ‘verwijt’ dat ik niet had laten blijken wat ik van mijn eigen doop vind. Doe ik
nu ook niet.
In deze viering gaat het over de betekenis van de doop als nieuwe levensfase; een start voor een
volgende stap in het leven, zoals voor Jezus het openbare leven begon na de doop in de Jordaan door
Johannes de Doper en waarbij hij door God wordt aangeprezen om naar te luisteren en zijn voorbeeld te
volgen.
In de lezing van Jesaja wordt zo prachtig beschreven hoe Jezus dat in vervulling laat gaan. Daarom
hebben we in deze viering gekozen om de volgorde om te keren en eerst het evangelie te lezen en dan
pas de profetie van Jesaja. Ook Petrus laat zich horen vanuit de Handelingen van de apostelen. Het laat
zien dat nieuwe en oude testament onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.
Een mooie viering gewenst.
Openingsgebed
God, wij horen U niet
wij zien U niet
Niemand van ons kan u aanraken
en soms leven wij met een hart vol vragen
missen we houvast,
dreigt de storm ons te ontwortelen
kleingelovig als we soms zijn
roepen we dan toch naar U
en bidden dat U ons hoort.

Lied: Lied van ontferming, GvL 542
Vredesgebed + vredekaars aansteken
Je mag opnieuw geboren worden,
je mag nieuwe vrede ervaren.
Juist jij,
geraakt door verdriet,
getroffen door het verschrikkelijke
in de donkere nacht van de pijn.
Juist jij,
die zo twijfelt,
geen waarde vindt in jezelf.
Jij mag opnieuw geboren worden,
nieuwe vrede vinden.
Ook jij, die behoedt,
die warmte geeft,
die omziet naar de ander.
Vrede wordt jou aangezegd,
nieuwe moed, nieuw elan,
van harte gegund en gewenst.
Laten wij elkaar die vrede toewensen.
Evangelie: Matteüs 3, 13-17
Jezus kwam vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes
probeerde hem tegen te houden met de woorden: “Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt
U naar mij?” Jezus antwoordde: “Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier
Gods gerechtigheid vervullen.” Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het
water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op
hem neerdaalde. En uit de hemel kwam een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.”
Lied: Uit uw hemel zonder grenzen. GvL 530
Lezingen: Jesaja 42, 1-7 en Handelingen 10, 34-36
Dit zegt God de Heer,
Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
Dit zegt God de Heer,
In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken,
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit hun kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
In de Handelingen van de apostelen zegt Petrus hierover:
‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen,
maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook,
die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.
God heeft aan de Israëlieten bekend gemaakt dat hij door Jezus Christus
het goede nieuws van de vrede is komen brengen.
Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
Lied: Hij die gesproken heeft. GvL 616
Levend woord
Uit de hemel kwam een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.”
Dit zegt God de Heer,
Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
De laatste zin uit het evangelie en de eerste zin uit Jesaja. Dat was aanleiding om de lezingen in deze
volgorde te doen. Schriftgeleerden die het liturgisch rooster samenstellen zijn heel knappe koppen en
kennen de bijbelteksten allemaal, maar de keuzes die zij maken zijn voor ons leken theologisch niet altijd
even hanteerbaar. Gelukkig nemen we in onze vieringen de ruimte om te zorgen dat alles geloofwaardig
overkomt en voorgangers en jullie erdoor geraakt en gesterkt worden.
Met Jezus doop in de Jordaan begint zijn echte openbare leven en treedt hij naar voren als iemand
waarnaar graag geluisterd wordt. Hij verklaart niets en niemand de oorlog, roept niet op om mensen
buiten te sluiten die niet in zijn programma passen. Het land wordt bezet door een vreemde mogendheid
die hen onderdrukt. Hogepriesters heulen met de Romeinse heersers en omgekeerd maken zij misbreuk

van de Joodse machthebbers. Hoe herkenbaar. De situatie in het Midden-Oosten in relatie tot Europa en
de VS is er mee vergelijkbaar. Het draait altijd om macht en eigenbelang en de methodes die daarvoor
gebruikt worden werken eerder averechts dan dat ze wat oplossen. Onderdrukking werkt niet. Niets is zo
creatief als de mens en wij zoeken altijd naar de beste overlevingskansen. Voorbeelden uit de tweede
wereldoorlog kennen we allemaal. Ik ben het boek aan het lezen van Rutger Bregman ‘De meeste
mensen deugen’. Het is geen roman. Geen verzonnen verhaal. De schrijver heeft wereldwijd veel
onderzoek gedaan. Het wapengeweld, onderdrukking en machtsvertoon dat sinds mensenheugenis
wordt toegepast om groepen onder controle te krijgen werkt niet. Toch gebeurt het iedere dag op vele
plaatsen in de wereld. Maar het boek laat juist zien dat ‘de mens’ juist wel goed in elkaar zit. Alleen is dat
niet altijd even goed zichtbaar en tastbaar. Maar op het moment dat het nodig is, helpen mensen elkaar
vooruit. Altijd.
Het is toch ook een geweldige opsteker als je een voorbeeld vindt in iemand waarvan Jesaja zo mooi
beschrijft:
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal niet doven.
Hoe staat dit in contrast met de bedreigingen en scheldpartijen via social media. Anoniem wel te
verstaan, want ze durven dat niet onder eigen naam. Hoe stoer als je zo achter je boodschap staat. In het
programma Wintertijd 2020 sprak interviewer de Winter met Marianne Thieme met de vraag hoe zij als
wetenschappelijk onderlegde zo gelovig kan zijn. Ik snap zo’n vraag niet. Geloof is toch een
levenshouding, geloven moet je doen. Het is toch geen wetenschap die bewijsbaar is? Geloven is je laten
leiden door je gedachten, meningen en oordelen die vormgeeft door te luisteren naar je goede oor dat
gevoed wordt door de verhalen uit de bijbel en de indringende oproep daarin om steeds de goede keuze
te maken en je niet te laten leiden door eigen belang of om de ander doelbewust te kwetsen of dwars te
zitten.
Wij zijn als mens het enige levend organisme dat onderscheid kan maken, maakt, tussen goed en kwaad,
tussen meegaand of agressief, tussen weldenkend en argwanend. De macht, nee niet de macht, de
invloed die wij kunnen hebben in verdraagzaamheid naar elkaar is groot, zolang wij ons laten inspireren
door wat wij dadelijk bidden in het geloofsgebed:
Ik geloof in God, die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
Zo kunnen we iedere dag een nieuwe start maken.
Toch nog een laatste punt. Vaak kom je in de bijbel teksten tegen waar je in je eentje geen raad mee
weet. In de uitspraak die Petrus doet in het stuk dat we straks gelezen hebben staat een zin die bij mij
een prangende vraag oproept die ik graag met jullie wil delen met de vraag om daarover na te denken.
Er staat: ‘maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook,
die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.’ Prachtig wat daar staat, maar zou God zich niet juist
meer moeten bemoeien met de mensen die geen respect hebben en niet van goede wil zijn? Of is dat
iets wat wij ons moeten aantrekken?
Stilte
Geloofsgebed

Ik geloof in God, die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
Ik geloof in Jezus,
kind van mensen, Zoon van God,
een en al liefde tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg,
trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest,
die zoekt naar mensen die wel of niet vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde groter dan hun hart.
Ik geloof in mensen,
die in Zijn Naam, openlijk of in stilte,
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.
Ik geloof in het leven,
dat achter onze grenzen vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde, Zijn barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot. Amen.
Collecte
Muziek
Acclamatie bij voorbeden: Omdat Gij het zijt, GvL 448
Voorbeden
Voorbeden afgewisseld met lied: Groter dan ons hart, Gvl 448
Cantor: Gij die geroepen hebt “Licht” en het licht werd geboren
en het was goed het werd avond en morgen
tot op vandaag.
Allen: Gij die geroepen hebt “O mens” en wij werden geboren
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.
Refrein: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Voorganger: Goede God,
wij danken u voor al die mensen

die goed en lief zijn,
die omzien naar elkaar,
die met een luisterend oor en een hartelijk woord
weten op te beuren,
die zo weldadig zijn voor hun medemensen.
Wij danken u voor hen, uw mensen,
die licht brengen in onze wereld.
Allen: Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
Refrein: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Voorganger: Goede God,
wij bidden u voor alle mensen
die lijden aan dementie,
de ziekte die hen langzaam levend dood maakt.
Wij bidden u voor hen en voor hun familie en vrienden,
die meelijden aan de langzame aftakeling van hun dierbare.

Cantor: Voor allen die gekruisigd worden,
wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien.
Allen: Voor mensen die van u verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Cantor: Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand
Allen: Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Voorganger: Goede God,
zie ons hier
zo goed als wij het hebben.
Wij mogen leven in een goed land,
in vrijheid en welvaart.
Het geluk hier geboren te zijn,
is ons toegevallen.
Hoe anders is het op veel plaatsen in de wereld,
waar mensen honger lijden
en moeten leven in de meest schamele onderkomens.
Wij bidden u dat het eens voor alle mensen op de wereld
goed leven mag zijn.

5.

Cantor: Gij, die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt,
Allen: Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult
Cantor: laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht
Allen: Doe ons opengaan voor het visioen van vrede,
dat sinds mensenheugenis ons roept
Refrein: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Voorganger: Goede God,
er is zoveel leed in de wereld, zoveel verschrikkelijks.
Bombardementen op de eigen bevolking in Syrië;
uithongering in Jemen als oorlogswapen;
schoolmeisjes die misbruikt worden door het leger in Soedan;
kindsoldaten; straatkinderen; dictaturen met corrupte regeringen.
Er is zoveel, om niet te verdragen.
Wij weten ons machteloos
en wij roepen u aan, God:
wek toch uw kracht
om verandering te brengen ten goede!
Allen: Verhaast de dag van uw gerechtigheid,
zie het niet langer aan dat her en der in onze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag
dat wij, nu nog verdeelde mensen
in uw stad verzameld zijn,
in u verenigd en voltooid,
in u vereeuwigd.
Cantor: Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Allen: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Lichtje van de maand
Onze Vader
Onze Vader
hemel en aarde diep in ons verborgen
laat jouw wil geschieden.
Geef ons dagelijks wat wij nodig hebben
naar lichaam en ziel.
Vergeef ons onze tekortkomingen

en leer ons mild te zijn
voor onszelf en voor anderen.
Maak ons wakker
uit slaap en dwangmatigheid
en laat ons steeds het goede doen,
want van jou is de toekomst,
tot in eeuwigheid. Amen
Brood voor onderweg
Brood, levensnoodzakelijk.
Even levensnoodzakelijk als warmte, tederheid, omarmen en bevestigen.
Brood, teken van: “Ik wil bij je zijn”.
Brood voor een nieuwe start
voor de tocht door de woestijn.
Brood dat ons sterkt op onze tocht,
naar een land zonder grenzen,
naar een stad zonder muren,
naar een gemeenschap van vrede.
(we nemen de mandjes)
Goede God, wilt ons leiden op onze tocht
gesterkt door dit brood dat wij samen delen in Uw Naam.
Lied: De Heer heeft mij gezien. GvL 421
Slotgedachte
Nu we leven in een tijd waarin je je als mens zo machteloos kunt voelen,
wordt het steeds belangrijker om jezelf niet te zien als een mens alleen,
los van anderen, maar om te zien hoe overal mensen getuigen van hun hoop,
van hun verlangen naar een nieuwe wereld en zich daarvoor inzetten.
Als je dat meer gaat zien, ben je minder alleen, minder machteloos.
Het is zelfoverschatting als je denkt onmisbaar te zijn,
maar het is zelfonderwaardering als je denkt dat je niet meer nodig bent,
dat je niet een eigen bijdrage kunt leveren aan de toekomstige nieuwe wereld.
Je stem is belangrijk,
je wijze van leven,
je geloofwaardige inzet voor anderen.
Je bent belangrijk volgens het gezegde:
‘een druppel kan het begin zijn van een regenbui waarop we al zo lang wachten.’
Wees dan ook de druppel die je kunt zijn in deze tijd.
Zegen
Goede God,
Zend ons op weg als mensen die geloven,

die banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troost brengen en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.
Zend ons nu op weg met een nieuwe start in dit 2020,
als mensen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal.

