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OASE Kerstviering 24 december 2019                                                                     
 

                                                               GEEF HET LICHT DOOR 
                                                                     
 
Voorgangers: Jeanneke de Bot en Piet Lahaije 
Cantor: Jeroen Kok 
Piano: Frank Bockholts 
Beamer presentatie:  Paul Hafkemeijer 
Aankleding  altaartafel: Mary Roelofs 
 
De blokhut is nog half duister bij binnenkomst 
Paaskaars is al aan en de 4 kaarsen van de adventskrans branden   
 
Openingslied: Wij komen tesamen, GvL 556    
 
Openingsgebed van Sytze de Vries    
 
Liefde 
is het licht 
waarmee Gij vandaag ons raakt, 
 
liefde 
als een Woord met vleugels 
van alzo hoge, 
als een mens met erbarmen, 
ons zo nabij. 
 
Liefde 
als een goede tijding, 
als een beter vaderland, 
als onderdak voor ons allen. 
 
Nergens 
zo goed te lezen, 
zo verstaanbaar gemaakt 
dan in de geboren herder Jezus Messias. 
 
Gezegend zijt Gij 
om Hem: 
dat Hij met U 
in de eenheid van de Geest 
moge leve in de Gloria! 
 
Welkom en inleiding    
 
Lieve allemaal,   
Van harte welkom op deze kerstavond in “onze” stal” , waar we ons met kerstmis al een paar jaar erg 
thuis voelen. 
Vanmiddag is deze stal al ingewijd door een hele stoet kinderen en hun ouders. Zij en de 3 wijzen 
met hun gaven hebben vanaf de kinderboerderij de ster gevolgd die hen bracht naar hier.  
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Na een kort “ vieren”, wat knutselen in kerstsfeer en wat lekkers eten, is voor de kinderen het 
kerstfeest al begonnen. 
 
En wij, wij staan nog aan het begin van de vooravond van Kerstmis.  
Rond de kortste dag, vieren wij de geboorte van Jezus; geboorte van Licht in de duisternis en van 
onvoorwaardelijke liefde. 
We komen dan samen in de naam van deze mens, die de geschiedenis is ingegaan als een 
voorbeeldmens, als een die “ liefde” heeft gedaan”. 
Ons thema “ geef het (Zijn) licht door” heeft hier alles mee te maken. Hij heeft ons laten zien “ het is 
te doen”! 
En daarnaast voelde ik ook, terwijl we met deze viering bezig waren - willen we dichter bij Jezus 
komen en bij God, God die zichtbaar werd door de wijze van leven van Jezus hier op aarde, dan 
hebben we toch eigenlijk alleen maar zoekende, prevelende woorden voor dit grote mysterie. 
De woorden van de dichter Jacob Zijlstra, hielp mij daarbij om het hiermee uit te houden. 
 
Vergeef (van de dichter  Jacob Zijlstra) 
 
Vergeef mij dat ik met kleine woorden 
meedoe en stal zeg 
en ster 
en dat ik in drie kleine letters 
God zeg 
en U denk te noemen daarmee. 
 
Het water is veel te diep 
tussen mij en de stal 
en de ster is te hoog. 
Ik verspreek mij wanneer ik U noem. 
 
Vergeef mij dat ik met kleine woorden 
meedoe en stal zeg 
en ster 
en dat ik in drie kleine letters 
God zeg 
en U denk te noemen daarmee. 
 
Misschien dat het kinderlijk geloof van de kleine herder, het verhaal dat we straks gaan horen, ons 
nog het meest kan helpen; kinderlijk puur en authentiek woorden geven aan  dat wat we “ geloven”, 
dat het zo zou kunnen zijn…… 
Huub Oosterhuis zegt het zo: “ Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik 
zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat”. 
 
Ik wens ons een inspirerende, feestelijke viering toe. 
 
Aansteken Oase-kaars 
Muziek      
 
Kerstverhaal, Lucas 2, 4-7; vrije vertaling door Marjo Dohmen    

 
Kom, zei hij, het is tijd 
we moeten gaan- 
en hij nam haar hand 
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en zij legde haar ogen in de zijne 
en samen gingen ze op weg 
hij torste de verwondering 
zij droeg een wereld in haar buik. 

 
De tocht was lang en zwaar 
en toen de tijd gekomen was 
dat  zij prijs moest geven 
wat haar elders was toevertrouwd 
vonden ze nergens plaats 
en zij werd bang 
vouwde haar handen om haar buik 
en keek naar hem 
en woordeloos zij hij: 
het zal wel goed worden- 
ik zal voor je zorgen.  
 
En zo vonden zij een stal. 
Zij brachten een zoon ter wereld 
en de man keek naar de vrouw 
de vrouw keek naar de man 
en samen keken ze naar het kind 
en wiegden het in hun liefde 
en in haar pijn. 

 
In liefde ontvangen 
met liefde gedragen 
uit liefde gebaard. 
Jezus Messias. 
 
Lied: Kind ons geboren GvL 627   
 
Vertelling, de kleine herder van Bart Verreijt    
  
De herders warmen zich aan het vuur. Het nieuws van de pasgeboren koning houdt hen bezig.  
Ze willen het kind opzoeken omdat ze van hem verlossing en vrede verwachten.  
“ Wat te geven aan het kind”? 
“ Wie moet bij de schapen blijven”?  Want een herder laat zijn schapen nooit alleen. 
Ook Philip, de kleinste herder komt dichterbij en luistert. 
De oudste herder stelt voor: ”hij moet blijven, wiens geschenk het minste weegt”. 
De eerste zet een kruik melk op de weegschaal en legt er nog een stuk kaas bij. De volgende een 
mand met geurige appels. De derde een bundel hout, zodat niemand in de stal het koud zal hebben. 
De kleine Philip heeft alleen een klein lichtje in een lantaarn, die weegt niet veel. 
De uitkomst lijkt duidelijk. 
 Maar dan staat Philip op, neemt de lantaarn van de weegschaal en zegt: “ik geef mijzelf erbij! De 
pasgeboren koning kan toch niet zonder mensen die zijn licht verspreiden!” 
Het werd stil. de herders keken verwonderd naar de kleine Philip, alsof ze hem nu pas zagen en ze 
besloten: hij moet zeker mee naar het kind. 
 
Lied: Wek mijn zachtheid weer, GvL 650; 3x herhalen   
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Wij geven licht door   
De grote kaars aansteken aan de paaskaars 
 
Wij willen nu symbolisch dit éne licht doorgeven aan elkaar om daarbij te ervaren  hoe het is om licht 
te mogen ontvangen van degene die naast je zit en het ook weer door te geven.  Misschien heb je 
daarbij een enkel  warm, liefdevol woord voor degene waar je dit licht aan geeft.  
 
Als de kaars helemaal rond is gegaan willen we hem plaatsen bij de 4 brandende adventskaarsen; de 
tijd van wachten is voorbij; het Licht is geboren onder ons…… 
 
op de achtergrond horen wij de stemmen van het jongenskoor Libera “ Silent night en going home”  
zingen van de CD: angel voices 
 
Gebed         
 
V. Dat er licht mag zijn: 
licht in onze ogen 
dat we elkaar zullen zien, zo goed als nieuw. 
 
A.Licht in onze harten: 
dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen. 
 
V. Licht in onze gedachten: 
dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten. 
 
A.Licht in onze huizen: 
dat er vriendschap en gastvrijheid zal heersen. 
 
V. Licht in onze omgeving: 
dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar. 
 
A.Licht op deze plaats 
om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen 
met geloof in Hem die zegt: “ Ik  ben het licht van de wereld” 
vandaag en alle andere dagen. 
 
Lied: Nu daagt het in het oosten, GvL505, couplet 1,2,5    
 
Aansteken  van de vredeskaars en vredewens   
 
 Overal waar Jezus kwam begon Hij met 
“ Sjalom, vrede zij u”. 
Hij wist zich verbonden  
met de Bron van alle leven. 
 
Vanuit die Bron mogen ook wij vrede ontvangen 
en met elkaar delen. 
 
 Laten we zijn vrede aan elkaar doorgeven, terwijl we zingen: 
 
Lied: Shalom Chavarim   
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Levend woord  (zie de afbeelding  kaart v. Beate Heinen) 
 
Deze avond hebben we opnieuw, in woorden van deze tijd, het eeuwen oude verhaal gehoord van de 
geboorte van Jezus. Ondanks de nieuwe woorden blijft het een groot verhaal met een boodschap; 
God komt tot ons waar niet verwacht; in een pasgeboren kind.  
Licht breekt door in de duisternis. In Jezus komt de hemel en de aarde samen. 
 
Het is geen romantisch verhaal want ook in die tijd werden mensen buitengesloten, waren mensen 
op de vlucht, was het een wereld in angst….   
Voor Maria en Jozef was er  geen – herberg-, geen veilige, warme plek waar zij hun kind op de wereld 
konden brengen. 
In de onzekere, turbulente wereld van nu is dit voor velen ook geen onbekende realiteit. 
Allemaal kennen we de beelden van de meer dan overvolle vluchtelingenkampen waar in de meest 
verschrikkelijke omstandigheden, ondanks alles, toch altijd weer “geboorte van nieuw leven is, van 
nieuw begin”; nieuw leven dat voor hoop staat en voor licht …… het is voor ons niet voor te stellen,  
en toch, ja…………….. 
……… 
En toch, ja………. 
Als je in het kerstverhaal gelooft dan –licht—er een andere wereld op, als dáár in die stal in 
Bethlehem het Jezus kind het levens-licht ziet. Zijn geboorte, zijn licht raakt met kerstmis de wereld 
aan; nog steeds, dag na dag reikt Hij de mensheid zijn licht aan. 
Jesaja schrijft: “ het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker 
wonen, worden door een helder licht beschenen”. 
Het valt niet mee om in deze tijd, zo druk als we zijn en met zóveel wat op ons afkomt wat niet licht 
is, te blijven geloven in deze hoopvolle boodschap en  daar alsmaar opnieuw ruimte in onszelf voor 
te maken.  
 
Maar……. het is niet alleen ruimte maken om Zijn (het) licht te  ontvangen, het vraagt meer: het 
vraagt GEEF DIT LICHT DOOR, zorg dat het zich verspreiden kan. 
Zonet hebben we al een licht letterlijk aan elkaar door gegeven, en er misschien ook al iets van licht 
bij gevoeld. 
 
Beate Heinen, een kunstenares die veel bijbelse voorstellingen heeft geschilderd  en met haar 
kunstwerken beelden uit de bijbel heeft vertaald  naar het nu……. heeft deze afbeelding gemaakt die 
mij elke keer weer raakt als ik ernaar kijk. (titel: Nacht van het licht).  
 
Het is alsof ik op deze voorstelling  mijn/ ons verlangen en hoop naar een betere (lichtere) wereld zie 
verbeeld, in een tijd die getekend is door grote onzekerheid; het is zo eenvoudig verbeeld;  zo zou 
het toch moeten zijn; wij mensen, reikend naar Zijn licht dat ons “ om niet” gegeven wordt, we 
hoeven er ons maar voor open te stellen en vervolgens mee op weg te gaan om het te verspreiden…  
 
Maar Is het ook niet ten diepste Zijn hoop voor ons, dat wij kiezen voor leven in licht. Zijn hoop dat 
wij  er ontvankelijk voor mogen zijn, zodat het  door ons heen mag stralen en waarneembaar wordt 
voor de mensen om ons heen; in onze gezinnen, in onze woonomgeving, in onze Oase gemeenschap 
en als het mogelijk is ook over onze grenzen heen…. 
 
Ons licht, in de vorm van oprechte liefde en zorg voor onszelf en onze naasten, laten schijnen daar 
waar er nood aan is…….. 
 
Ik moet nu denken aan de woorden van de kleine herder, die wij eerder in deze viering hoorden… 
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Hij wilde iets geven aan het kind, maar wat? Hij had alleen maar een heel klein lichtje, het kleinste 
lichtje van al de herders…….en dan staat hij op en zegt : “ Ik geef mijzelf erbij! De pasgeboren koning 
kan toch niet zonder mensen die zijn licht verspreiden!” 
 
“ Ik geef mijzelf erbij”; wat een pure, authentieke woorden; ze mogen ons als voorbeeld dienen. 
Een  wijsheid, gezien door de ogen van een kind…..we hebben het gezongen:  
“ Geef mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij 
toevertrouw. En het licht niet haat”. 
Laten we deze woorden- doen- als wij straks weer op weg gaan,  gesterkt met de geestkracht van het 
Kerstkind, met zijn Licht…..met zijn Hoop. 
Wees sterk en vrees niet, staat er geschreven. De geboorte van Jezus brengt een langverwachte, 
grote ommekeer. God is in Jezus- Immanuel- geworden, wat betekent: “ God met ons”. God gaat met 
ons mee……….. 
Laten wij licht zijn en licht uitdelen….  
 
Stilte   
 
Geloofsgebed    
 
V.”Het volk dat in duisternis wandelt, 
ziet een groot licht”, kondigt Jesaja aan. 
A. Licht is over ons opgegaan 
in een mensenkind, 
waarin God ons vrede toezegt. 
V. Licht is over ons opgegaan 
in een mensenkind 
waarin wij God-met-ons mogen begroeten. 
A.”Gods woord is vlees geworden 
en heeft onder ons gewoond”, 
zegt het evangelie. 
V.Gods ja-woord tot een wereld in wording 
is in een mensenkind 
tastbare werkelijkheid geworden. 
A.Kwetsbaar nabij 
heeft God in een mensenkind 
leven en liefde ontwapenend met ons willen delen. 
V.Allen die daarvoor ontvankelijk zijn, 
zullen op hun beurt leven en liefde, 
brood en vrede met elkaar willen delen. 
A.”Vrede op aarde”werd ons toegezongen. 
Herders van dichtbij en wijzen uit het Oosten 
werden ruimhartig tot vrede uitgenodigd. 
In het licht van Gods vrede 
mogen vreemdelingen vrienden worden. 
V. Wij geloven dat het kan, 
vrede op aarde, 
overal waar mensen 
elkaar ontwapenend tegemoet  treden. 
A.Wij geloven in Gods nieuwe hemel en aarde, 
die hier en nu al mogen beginnen: 
wij Gods volk en Hij van harte God-met-ons. Amen. 
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 Lied: Nu zijt wellekome, GvL 508   
 
Voorbeden   
Acclamatie: Die voor ons het licht gemaakt hebt  
 
Bidden wij tot God, die ons nabij wil zijn. 
 
Laat uw licht over ons schijnen 
en maak ons toegewijde mensen 
die luisteren naar uw woord 
en proberen ernaar te leven, 
in doen en laten 
van U getuigen als van een God 
om mensen begaan. 
 
Laat uw licht over ons schijnen 
en maak ons toegewijde mensen 
die steeds de juiste woorden vinden 
om te troosten en te bemoedigen 
en die daarom voor anderen 
een geschenk uit de hemel zijn. 
 
Laat uw licht over ons schijnen 
en maak ons toegewijde mensen 
die de kunst verstaan 
om te genezen wat gekwetst is 
om te verwarmen wat verkild is, 
om ruimte te scheppen waar men verhard is. 
 
Laat uw licht over ons schijnen 
en maak ons toegewijde mensen 
die gehecht zijn aan wat zuiver is en waar, 
die de vrede dienen 
en deze aarde met zorg omringen 
omwille van nu en omwille van later. 
 
Laten we een moment stil zijn om te bidden voor dat wat nu niet genoemd kan worden. 
 
Bidden we nu samen het Onze vader; laten we hierbij gaan staan en elkaar een hand geven 
 
Onze Vader  van S.Yperman    
 
V. Onnoembare, 
door Jezus genoemd: “ Onze Vader” 
bij wie wij kind aan huis zijn, 
aanvaard dat wij er zijn. 
 
Wij bidden: 
 
A.Dat in ere wordt gehouden jouw naam: 
“Ik zal er zijn voor jou”. 
Dat ook wij deze naam waar maken, 
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in woord en daad. 
 
Dat wij meer en meer worden jouw volk: 
mensen in vrede, 
die elkaar recht doen en lief hebben 
en zorgzaam omgaan met de aarde. 
 
Dat ons mededogen 
geworteld mag zijn in Jouw gunnende liefde. 
 
V. Geef ons- en alle mensen- 
al wat wij nodig hebben om te bestaan 
tot morgen: 
brood, waardigheid, levensadem. 
 
A. Als wij verzoening nastreven 
en schulden kwijtschelden, 
laat ons dan Jouw vergeving ervaren. 
 
V. Als wij op weerstanden botsen, 
laat ons dan staande blijven 
en verder gaan in vertrouwen op Jou. 
 
A.En laat de macht van het kwaad 
nooit het laatste woord hebben, 
want Jij bent onze hoop en onze kracht, 
vandaag en alle dagen. Amen. 
 
Collecte met op de achtergrond pianomuziek    
 
Lied: Stille nacht, heilige nacht 
 
Brood voor onderweg, gebed van Andrė F. Troost    
 
Wees stil en kom wat dichterbij 
dit kind van Bethlehem: 
het einde, het begin is Hij; 
niets kan ik zonder Hem. 
 
Hij is mijn water en mijn brood, 
het licht rondom mij heen, 
mijn leven, midden in de dood – 
Hij laat mij niet alleen. 
 
Hij is de deur die openstaat 
en achter mij zich sluit, 
de herder die met raad en daad 
mij voorgaat, in en uit. 
 
Hij is een weg, recht door de zee, 
mijn pad in de woestijn, 
zijn ja, is ja, zijn nee is nee, 
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zijn woord zal waarheid zijn. 
 
Hij is de wijnstok die mij draagt, 
geplant in Bethlehem, 
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt: 
mijn vruchten zijn uit Hem! 
 
Wees stil en kom wat dichterbij 
en zeg mij zingend na: 
begin en einde, dat zijt Gij, 
Alfa en Omega! 
 
Dat het delen van dit brood ons mag sterken om een licht voor de ander te zijn. 
 
Slotgedachte  van Sytze de vries    
 
De geboorte 
 
In hem zien wij 
de handreiking van de hemel 
het kind van de eerste dag 
geboren  
uit het eerste licht. 

 
In hem horen wij 
hoe het Woord luidt 
wat het Licht beduidt. 

 
In hem krijgen wij 
ons gezicht 
zijn kribbe is de notendop 
van wat wij zijn. 
 
In ons wordt hij 
het liefst vermenigvuldigd 
uitgezaaid en 
voortgeplant. 
 
Zegenbede    
 
Liefdevolle God, 
geef ons de kracht 
dat wij uitstromen, 
naar buiten, 
naar al die anderen, 
niets meer en niets minder dan wij, 
maar misschien wachtend 
op een hand, 
een luisterend oor, 
een teken van solidariteit; 
op leven met jou en mij, 
op kerstmis—tòch. 
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Afsluitende woorden  
 
Voordat we met het slotlied deze viering gaan afsluiten willen wij iedereen bedanken voor de komst 
naar hier, om met elkaar de geboorte van Jezus te vieren. 
 
Om deze viering deze mooie vorm te geven, daar zijn heel veel mensen bij betrokken. Piet en ik 
willen iedereen daar heel erg voor bedanken; ik noem er een paar met name: Paul die de presentatie 
heeft vorm gegeven, Frank  en Emmy die voor mooie klanken hebben gezorgd,Jeroen die ons heeft 
geholpen toon te houden, Mary die deze mooie altaarversiering heeft gemaakt en en nog vele, vele 
anderen; dank jullie wel, allemaal. 
 
Blijf straks  nog even na……; er is koffie en thee en lekkers en bij het naar huis gaan krijgt iedereen de 
afbeelding mee van Beate Heinen om er thuis nog eens wat langer naar te kijken. 
 
Namens iedereen van Oase wensen wij jullie een hartverwarmend Kerstfeest toe 
 
Slotlied:  Midden in de winternacht GvL 497 
 
Kerstwens   op sheet 


