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Oaseviering 8 februari 2020 
 
Thema: Laat je licht stralen 
 
Voorgangers:    Ed Colnot en Tonny Colnot 
Cantor:    Wim Delhaes 
Pianist:    Frank Bockholtz 
Beamertechniek:  Jeroen Kok 
Beamerpresentatie:  Jeroen Kok 
Lichtje van de maand:                Mary Roelofs 
 
 
Paaskaars is aan 
 
Klankschaal 
 
Oasekaars wordt aangestoken 
 
Openingslied:  Licht dat ons aanstoot in de morgen, GvL 489 
 
Welkom          
 
Welkom in deze dienst van Oase. Het is toch fijn dat er iedere maand weer een groep mensen is die 
hier samen willen komen om met elkaar gemeenschap te zijn. 
En daarom kunnen we zeggen: 
Goede God U hebt ons naar uw beeld geschapen, Uw geest op iedereen gelegd. 
Wij bidden U: 
Blijf ons voor ogen houden dat echte liefde altijd rechtvaardigheid veronderstelt. 
Geef dat wij ons niet beter wanen dan de andere, 
en het goede erkennen dat buiten ons geschiedt. 
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
 
Gebed om ontferming      
 
V. Goede God, 
Het is niet altijd eenvoudig om met ons hart de taal van God te spreken, de taal die wij herkennen in 
de woorden en daden van Jezus. Daarom bidden wij U: 
 
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed, en een hart om te vergeven wat een ander je 
misdoet. 
 
V. Wij vragen uw kracht om dit waar te maken. 
Heer ontferm U 
 
Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is, en een hart om waar te maken dat geen 
mens een eiland is. 
 
V. We vragen uw kracht om daar steeds voor te kiezen. 
Heer ontferm U 
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Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt, 
en een hart om uit te spreken wat een ander moed inspreekt. 
 
V. We vragen uw kracht om daar attent voor te zijn. 
Heer ontferm U 
 
Goede God, laat uw vergevende liefde handen en voeten krijgen in ons leven, opdat wij naar uw 
beeld en gelijkenis er zouden zijn voor de anderen. 
Dat vragen wij u voor vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. 
Amen 
 
Vredeskaars wordt aangestoken  

vredeswens     

Willen we elkaar blijven zien, in welke omstandigheid dan ook, wat kun je dan beter doen dan elkaar 
de hand te reiken, vrede en alle goeds toewensen. 
 
Gebed door allen           
 
Zie ons, hier samengekomen, God, 

mensen van licht en duisternis,  
uitziende naar Uw vrede, 
een en al oor voor verhalen die ons uw vriendschap toezeggen. 
Aanvaard ons zoals wij elkaar aanvaarden. 
En zegen ons met het licht van uw ogen, 

opdat wij mensen worden die op U gelijken in goedheid en vrede, in liefde en ruimhartigheid. 

Amen. 

 
Eerste lezing:  een Chassidisch verhaal    

 
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: “Hoe kun je het moment bepalen waarop de nacht ten 

einde loopt en de dag begint?” 

“Is dat het moment waarop je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden” vroeg de 

één. 

Maar de rabbi was niet tevreden met dit antwoord. 

“Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?” vroeg een ander. 

“Nee: zei de rabbi. 

“Maar wat is dan het antwoord?” vroegen zijn leerlingen. 

Toen zei de rabbi: “Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of broeder 

ziet. Tot dat moment is de nacht nog bij ons”. 

 

Tussenzang: Uit vuur en ijzer, GvL 531 
 
Evangelie: Mt 5, 13-16                                            
 
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout 
gemaakt worden? 
Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
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Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men 
zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan 
jullie Vader in de hemel. 
 
Accl. Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, is niet te hoog, jij kunt het volbrengen 
 
Levend woord          
 
Lieve mensen. 
Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld, zo staat het in het evangelie van 
vandaag.  
Als je naar die beelden van zout en licht kijkt, moet je allereerst constateren dat Jezus ons heel 
belangrijk vindt, want licht en zout zijn toch wezenlijke elementen in ons leven. 
Zonder licht struikelen we over de kleinste oneffenheden en lopen we als blinden verloren en zonder 
zout is ons eten een beetje smakeloos en bederft het sneller. 
Niet voor niets is het woord salaris afgeleid van het Latijnse woord voor zout (gezouten is dan 
salarius) en we hebben spreekwoorden en gezegden genoeg met zout: “Het zout in de pap 
verdienen”, of ”Dat is zouteloze praat”. 
 
Door het feit dat Jezus ons aanwijst als zout en licht; daardoor mogen we zelfvertrouwen hebben, 
met opgeheven hoofd leven en hoeven we ons niet te schamen. Maar tegelijkertijd moeten we 
dienstbaar zijn aan elkaar, de aarde en de wereld. 
 

Zout dat in de zoutpot zit en blijft, is zinloos. Je moet het met mate uitstrooien over het eten, dan zie 

je dat het als het ware onzichtbaar wordt en het is pas herkenbaar en duidelijk als je het proeft. Het 

is goed, het  geeft smaakt en het heeft zijn werk gedaan. 

En het licht. Als je er te lang in kijkt wordt je blind en zie je helemaal niets meer. Je moet niet in het 
licht kijken maar juist naar de dingen die door het licht beschenen worden. 
En dan nog hè.  
Laten we niet met vol licht in iemands ogen schijnen, daar wordt de ander door verblind en het zegt 
iets van: “ik denk dat ik alle slechte eigenschappen in jou kan zien”. 
Maar met een klein pitje licht geef je hoop, een beetje liefde en een beetje geloof in een poging om 
van de mensen te houden. Dat kan voldoende zijn om de weg te vinden. Zo zijn we het licht van de 
wereld. 
 
Zoals in de eerste lezing de rabbi zegt: 
Het is pas licht als je het gezicht van de mens kunt zien en daarin je medemens ziet. Tot dat moment 
is de nacht nog bij ons. 
Laat ons zout zijn voor de aarde. Licht voor de wereld. Ben er voor de ander. 
Het is best begrijpelijk dat we angst hebben in de wereld waarin we leven.  
Doordat het lijkt of we elkaar het licht in de ogen niet gunnen.  
Doordat we hier worden overstroomd met luxe en tegelijkertijd is er wereldwijde armoede, bittere 
armoede waar mensen moeten leven van minder dan 6 dollar per dag.  
Door vrede en oorlog, door haat en nijd. 
Want het deugt daarbuiten niet. 
Echter, Jezus zegt: vertrouw!  
Vertrouw op de vader van alle leven. 
Hij laat niemand verloren gaan die aan de wereld werkt, die haar smaak geeft, licht geeft en licht is. 
Laten we daarom zout en licht zijn voor elkaar.  
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Stilte 
 
Geloofsbelijdenis door allen         
 
Ik geloof in God de Vader 
die zijn zegenende hand houdt 
boven alle landen en volkeren 
in de hoop, dat de mensen elkaar alle goeds gunnen. 
 
Ik geloof in Jezus, Zijn zoon 
die zichzelf weggaf 
omwille van de mensenkinderen, 
om hen te bevrijden van pijn en verdriet, 
van veroordeling en vereenzaming. 
Ik geloof in Jezus, 
die eenieder welkom heet en nooit verstoot. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest 
die ons aanmoedigt om elkaar 
gelijkwaardig en gastvrij te verwelkomen. 
Amen   
 

Acclamatie bij voorbeden: Keer U om naar ons toe , keer ons toe naar elkaar 

Voorbeden          
 
Laat ons bidden 
Voor allen die met ons het geloof delen in hetzelfde evangelie: 
Dat zij op zoek gaan naar de kern van goedheid in het hart van elke medemens. 
Laat ons zingend bidden 
 
Laat ons bidden 
Voor allen die met handen en voeten, 
met ogen en hart Gods taal spreken. 
Dat zij beluisterd worden en dat velen met hen hun levensweg gaan, 
zodat allen delen in dezelfde levensvervulling. 
Laat ons zingend bidden 
 
Laat ons bidden 
Voor hen die in het leven geraakt worden door verdriet, 
pijn, onmacht en verlies dat hun leven tekent. 
Dat anderen hen de hand reiken 
en het aandurven elkaars zorgen te dragen, 
waardoor verbondenheid met het gemis kracht geeft om verder te gaan. 
Laat ons zingend bidden 
 
Intentieboek 
Persoonlijke intentie 
Lichtje van de maand gaat naar………………………..   
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Laten we samen het onze Vader bidden ,  Huub Oosterhuis 

Onze Vader verborgen, 

Uw naam worde zichtbaar in ons, 

Uw koninkrijke kome op aarde 

Uw wil geschiede, 

een wereld met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid en brood 

gerechtigheid is en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten, 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw hand op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

Van u is de toekomst 

Kome wat komt. 

  

Collecte            
Piano muziek 
 

Brood voor onderweg         

 
In de oase kun je terugkijken op de weg die je gegaan bent. Er is water om je dorst te lessen, er is 

voedsel om je lichaam weer aan te sterken. Er is tijd om je geest te verfrissen, om rust te vinden en je 

voor te bereiden om opnieuw op weg te gaan, samen met alle anderen die ook onderweg zijn. 

Daarom delen wij brood voor onderweg. Brood van leven, geestelijk leven, waarmee wij het verbond 

vieren dat Jezus met ons is aangegaan. 

              

Laten wij ons sterken door dit brood met elkaar te delen. 

muziek: door Frank en Wim  

slottekst           
        
God, wij hebben in dit uur sporen van u mogen ontdekken in de woorden die we hoorden,  
in het brood dat we met elkaar deelden. 
Wij vragen u, laat ons deze sporen van uw aanwezigheid uitdragen naar alle mensen die wij in de 
komende tijd ontmoeten. 
Sporen van uw liefde en uw goedheid zoals die gestalte hebben gekregen in Jezus, uw zoon. Amen. 
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Zegenwens          
 
God zend ons dan nu op weg 
Als mensen die geloven, 
Die banden kunnen smeden, 
Die grenzen overschrijden, 
Die mildheid kunnen brengen, 
Die troosten en nabij zijn, 
Die vreugde kunnen geven, 
Die broeder en zuster durven zijn. 
 
Zend ons dan nu op weg 
als mensen die vertrouwen, 
de toekomst tegemoet. 
 
In de naam van de Vader, de zoon en de Heilige Geest 
Amen  
 
Slotlied: Dat je de weg mag gaan 


