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Kerstviering Oase 24 december 2020 in Immanuel kerk                      
 

Thema:  -Lichtdrager zijn - 
 
Voorgangers: Jeanneke de Bot en Piet Lahaije 
Cantor: Jeroen Kok 
Piano: Frank Bockholts en  dwarsfluit: Emmy 
Beamerpresentatie en bediening: Armand Klaassen 
Camera: Harry de Bot 
 
Paaskaars is aan 
                                                                   
Klankschaal  
 
Oasekaars wordt aangestoken + kaarsje 1 (mensen thuis uitnodigen ook het eerste kaarsje aan te 
steken) 
1.Ontsteken wij allen voor elkaar, in deze nacht, uw licht als een vlam van hoop 
 
Inleiding:  VAN OVERAL naar Inge Lievaart    
 
Weer kerstnacht 
ergens een Kind ontmoeten, 
voor een deel met elkander, 
velen ook van elkaar weg. 
 
Kan het Licht 
dat eens is verschenen 
dan door muren worden verdeeld, 
is het te hebben, te houden, 
als het niet meer naar buiten speelt? 
 
Weer kerstnacht, 
o Kind, laat ons U hier weer ontmoeten, 
breng ons bij U  weer samen. 
 
Welkom 
 
Lieve mensen thuis, Piet en ik heten jullie van harte welkom in deze viering op kerstavond. 
Niet in de blokhut d’n Bosbender, niet met 30 bezoekers hier in de Immanuelkerk, nee zelfs dat niet . 
Om  geen extra risico’s te lopen en bij te dragen aan extra besmettingen kunnen we vanavond hier 
niet samen zijn.  
Heel spijtig, want juist  met Kerstmis voelen we vaak veel meer behoefte om samen te komen  en ons 
te verbinden met elkaar rondom de geboorte van  Jezus. 
En dan is het toch wel heel erg jammer dat we, uitgerekend met Kerstmis (met Pasen was het niet 
anders)  nu niet samen kunnen zijn en iedereen, alleen of met 2  of 3 in zijn eigen huiskamer zit. 
 
Maar laten we niet blijven treuren. Gelukkig  hebben wij via de Immanuel kerk de mogelijkheid toch 
in jullie huiskamer aanwezig te zijn zodat we in gedachten toch samen kunnen zijn en vieren. 
Piet en ik, met hulp van 5 andere lieve mensen  van Oase gaan er alles aan doen dat ons thema 
“lichtdrager zijn” in jullie huis en hart binnen kan komen. 
Wij wensen ons allen een licht-gevende viering toe rond de geboorte van Jezus. 
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Openingslied: Stille nacht, heilige nacht    
 
Openingsgebed van Erik Borgman    
 
Kerstmis 
 
Jij, 
kwetsbaar kindje 
in een geharnaste wereld 
van dwingende leiders, 
in een gespannen stilte 
voor een gewapende storm, 
in de marge 
van al wat in tel is: 
Jij bent ons licht. 
 
Jij ongeziene, 
door niemand opgemerkte 
behalve door wie zelf 
onopgemerkt zijn: 
Jij bent ons leven. 
 
Jij overbodige, 
nergens verwelkomde, 
voortdurend gewantrouwde, 
steeds weer verjaagde: 
Jij bent onze toekomst. 
 
Blijf bij ons, 
toon je aan ons 
en beschijn met jouw licht 
de weg die wij in ons leven gaan. 
 
Het tweede kaarsje wordt aangestoken (mensen thuis ook uitnodigen) en wij zeggen daarbij: 
2. Ontsteken wij allen voor elkaar, in deze nacht,  uw licht als een stem tegen het donker 
 
Kerstverhaal,  Lucas 2, 4-7; vrije vertaling door Marjo Dohmen   
 
Jozef uit de stad Nazareth in Galilea moest naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was.   

 
Kom, zei hij, het is tijd 
we moeten gaan- 
en hij nam haar hand 
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 
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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 zei 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: Al wie dolend in het duister 
 
Een Kerstdroom   
 
Ik droomde   
 
Het laat mij niet los 
dat lied van bevrijding, 
die wondere nacht. 
 
Ik droomde dat in overvloed 
water zal vloeien 
over Bethlehems velden, 
door eeuwen woestijn. 
 
Dat er groene oasen 
van vrede gaan groeien 
en de wereld een lusthof 
vol liefde zal zijn. 
 
En wakker geworden, 
ontwaakt het verlangen 
dat het kind wordt geboren 
in de grond van mijn hart. 
 
In die vruchtbare bodem 
ontkiemt het geloven: 
de dromen van vrede 
worden vervuld. 
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Aansteken vredeskaars = kaarsje 3 
3.Ontsteken wij allen voor elkaar, in deze nacht, uw licht als een gebed om vrede 
 
Gebed    
 
God van mensen, 
Jij nodigt ons uit 
jouw droom tot de onze te maken 
en de wereld om te vormen 
tot een plek waar het goed is om te wonen, voor iedereen. 
 
Open onze ogen voor de mogelijkheden 
die Jij ons in handen hebt gegeven. 
Bemoedig ons en spoor ons aan tot nieuwe, 
volgehouden inspanningen 
om zo ons steentje bij te dragen 
tot vrijheid en vrede, 
geluk en welzijn voor elke mens. 
 
Vredeswens: laten we elkaar in gedachten deze vrede toewensen 
 
Lied: Jerushalaim, stad van vrede 
 
Levend woord  met op de achtergrond afbeelding lichtdrager 

 
Midden in het donker, en door het coronavirus , lijkend nog donkerder dan anders…… 
Als je denkt: Hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht? 

 
Midden in dat donker, in deze winternacht  wordt , ondanks alles, toch altijd weer het licht geboren 
- Jezus,  een nieuw Begin, een Toekomst; een heel Bijzonder Kind,  een drager van Licht, een sprank 
van Hoop, geboren een Redder. 
……………. 
De  afbeelding die jullie nu zien  is de decemberplaat van een kalender van een van de vorige jaren 
die bij ons in de werkkamer is blijven hangen. Bepaalde platen zijn mij erg lief en dit is wel de 
mooiste en belangrijkste voor mij. 
Een lichtdrager op weg…….. 
 
Elke keer wanneer deze maand weer voor komt te hangen (soms smokkel ik een beetje en hangt hij 
er 2 maanden of meer nog) wordt er een sterk verlangen in mij aangeraakt op weg te gaan, mee 
uitdragend het licht van een heel bijzondere kind, deze nacht geboren. 
Jezus, een mensenkind, een Lichtkind , een hemelse handreiking van God aan ons.  
Speciaal in deze nacht, maar ten diepste elke dag weer reikt Hij ons dit licht aan met daarbij de 
fluisterende woorden…..doe iets met het licht in jou …….ga op weg naar de ander, schijn bij en  
verspreid het licht daar waar nodig…en dat is extra in deze tijd  zo nodig. 
 
Lichtdrager zijn, een Lichtdrager  op weg naar de ander………, ons thema. 
 
Desmund Tutu, oud aartsbisschop van Zuid-Afrika schrijft in een van zijn boeken:  
 
“ God zegt tegen je: “ Ik heb een droom, help me alsjeblieft die te verwezenlijken.  
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Het is een droom over een wereld waarin alle lelijkheid, ellende en armoede, oorlog en vijandigheid, 
hebzucht en harde concurrentiestrijd, vervreemding en onenigheid worden veranderd in hun glorieuze 
tegendeel”. 
Deze droom raakt mij! Raakt mij aan. 
 
Vervolgens vertelt Desmund Tutu wat we daarvoor moeten doen. Allereerst, zegt hij,  in onszelf  
liefde, vergevingsgezindheid, nederigheid, vrijgevigheid en moed  ontwikkelen; die hebben we nodig 
hebben om de wereld om ons heen te veranderen; want duisternis kan duisternis niet verdrijven, 
alleen licht in de vorm van liefde kan dat . 
Licht dat gedeeld wordt, wordt niet minder maar juist méér.  Het ziet uit als het moment dat  je een 
kaarsje aansteekt en dan  de vlam steeds groter ziet worden……… 
 
Ik zag dit een paar dagen geleden gebeuren…..ik liep langs het verpleeghuis Leuskenshei en laat mijn 
ogen altijd even langs al de ramen gaan. Op de 2e verdieping zat een voor mij onbekende mevrouw  
naar buiten te staren; het raakte mij zoals ze daar zat.   
Ik stond stil en probeerde door te zwaaien contact met haar te maken……..het was zo bijzonder om 
te zien hoe alles in haar op dat moment tot leven leek te komen……ze  
“ wuifde” terug , zwaaien verdroeg haar lichaam niet meer. 
Dit moment ontroerde mij……even een intense moment van verbinding tussen haar en mij,  
vreemden voor elkaar, vele meters tussen ons en dan toch……………………… 
Het was een klein gebaar, over en weer,  maar voelde aan als “ groot” . 
……. 
We hebben op dit moment gelukkig veel meer aandacht gekregen voor deze kleine gebaren, beter 
dan ooit beseffen we hoe belangrijk het voor die ander is, die warme hand op een schouder, een 
liefdevolle groet, een luisterend oor, even echt oogcontact, even een boodschap halen, een kaart 
afgeven en nog zoveel meer…. 
Filosoof Levinas noemt dat “ momenten van kleine goedheid”; leven vanuit een verantwoordelijkheid 
voor de ander. Kleine goedheid, het maakt de wereld zoveel mooier en maakt  zeker het verschil. 
Aan de andere kant voel ik me ook klein en nietig als ik denk aan  Gods droom, waar Desmund Tutu 
het over heeft, dit voelt zoveel groter; ook bijna niet te bereiken, Godsonmogelijk misschien wel als 
we al het donker in de wereld via de media tot ons laten komen. 
 
En toch………. en toch denk ik, hoe klein de gebaren ook zijn,dat het hiermee begint, met die kleine 
goedheid……….een basis van liefdevol bewegen naar en omgaan met onze naasten, waar ook 
vandaan…...allemaal mensen zoals wijzelf, allemaal geliefd door een en dezelfde God. 
De titel van een pas verschenen boek beschrijft hoe  belangrijk  die kleine goedheid is: de titel luidt:  
“ geen toekomst zonder kleine goedheid” van Roger Burggraeve. 
Zou Gods droom dan toch werkelijkheid kunnen worden als die kleine goedheid het overneemt van 
al dat donker? 
 
En dan zie ik ons allen op weg gaan, het liefst samen, als geestverwanten, droomgenoten. Hoopvolle 
mensen die geloven in Gods droom, elkaar gaande houdend door die droom te delen; ons 
verlangend uitrekken naar dat wat nog niet is, maar wat in Gods ogen wel mogelijk is….ondanks alles 
daarin blijven geloven . 
 
Kleine goedheid……..Lichtdragers die op weg gaan ….met in elke hand een licht, vanuit de liefdevolle 
intentie met dit licht bij te schijnen  daar waar nodig;  die andere mens  aan te kijken met ogen die 
spreken en zeggen: Ik zie jou, wat kan ik voor je betekenen!? 
Is dat  niet waartoe wij, extra met kerstmis, worden uitgenodigd? Laten we proberen het vol te 
houden, extra in deze duistere tijd van veel zorgen, pijn en verdriet. 
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Straks horen we  Stef Bos  het lied zingen “ Geef licht”………………;“geef licht, geef licht,  geef alles wat 
je hebt, geef de liefde een gezicht. 
 
“ Dat wat je aandacht geeft, dat groeit uit”  wordt altijd gezegd. Waar kiezen we dan voor? 
Een wereld toch waar het lichter wordt voor ieder mensenkind!!!! 
 
Stilte 
 
Geloofsgebed door allen    
 
Ik geloof in Hem die heet 
“ Ik zal er zijn voor jou”. 
Hij is de kern, 
de Bron van alles wat bestaat. 
Op Hem wil ik mijn leven afstemmen 
en zijn Naam maken 
tot rode draad 
van mijn handelen. 
 
Ik geloof in Jezus, 
de levende belichaming 
van die Naam. 
In Hem heeft onze God 
handen en voeten gekregen. 
In Hem is zijn Naam 
werkelijkheid geworden. 
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd 
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst 
in mensen, 
die vandaag zijn liefde belichamen. 
 
Ik geloof in zijn Geest, 
die ons bezielt en aanzet 
om zijn manier van leven 
tot de onze te maken 
en de weg te gaan van breken en delen, 
van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede 
en altijd weer ten bate van de minsten. 
 
Ik geloof in Hem die heet 
“ Ik zal er zijn voor jou”, 
en ik weet 
Hij is te doen. 
 
kaarsje 4 : Ontsteken wij allen in deze nacht ons eigen licht om lichtdrager te kunnen zijn. 
 
Lied: “ Geef licht” van Stef Bos  
 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
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De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht 
Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 
Geef licht  
Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
Maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen. 
 
En Hij geeft licht 
Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
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Voorbeden    
 
Acclamatie: Refrein uit: Groter dan ons hart 
 
Bidden wij tot God, die ons nabij wil zijn. 
 
Voor onze wereld, die zoveel te verduren heeft. 
Dat er mensen zijn die haar behoeden. 
Voor onze wereld waar het geweld hoogtij viert. 
dat er mensen zijn die het tij doen keren. 
Dat wij die mensen zijn. 
Voor onze wereld die haar evenwicht dreigt te verliezen. 
Dat er mensen zijn die haar weer in balans brengen. 
Dat wij die mensen zijn. 
 
Voor hen die vastgelopen zijn. 
Dat er mensen zijn die hen weer vlot trekken. 
Dat wij die mensen zijn. 
Voor hen die moedeloos raken. 
Dat er mensen zijn die hen overeind houden. 
Dat wij die mensen zijn. 
Voor hen die steeds opnieuw goed doen 
Die kracht en inspiratie vinden om vol te houden. 
Dat wij die mensen zijn. 
 
Voor onszelf bidden wij. 
Voor wat ons erg verontrust, 
zoals de dreiging van het coronavirus 
met alle gevolgen van dien. 
Voor wat ons verdrietig maakt. 
Dat het ten goede mag keren. 
 
Voor wat ons blij en gelukkig maakt. 
Voor onze hoop en ons verlangen. 
dat het waar blijft en werkelijkheid wordt. 
 
Voor wie wij missen en voor wie wij liefhebben. 
Dat zij een plaats vinden in ons leven. 
  
*Bidden wij ook voor de intenties die door u zijn opgegeven 
 
*moment van stilte voor dat wat nog geen woorden heeft, maar wel gevoeld wordt 
 
 
Om jouw woord te horen God   
en jouw menslievendheid te ervaren 
zijn wij hier samen in deze kerstnacht. 
Wij bidden jou: 
maak deze gemeenschap 
tot een plaats waar Jij te vinden bent. 
Herschep ons tot mensen die steeds 
meer leven in jouw licht. 
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Onze Vader    
 
Jij die heet 
“ Ik zal er zijn voor jou”, 
wij noemen je Vader, 
Drager, Grond van leven. 
 
Laat jouw Naam heilig zijn in ons leven 
en leidraad voor al ons doen en laten. 
 
Laat jouw rijk van liefde en broederschap 
gestalte krijgen in ons samenleven. 
 
Laat jouw wil gebeuren: 
vrede en geluk voor iedereen. 
 
Geef ons elke dag ons dagelijks brood, 
niet minder, maar ook niet meer 
en leer ons het te delen met elkaar. 
Wees voor ons vergeving van zonde, 
zoals ook wij 
op elkaars genade aangewezen zijn. 
Laat ons niet ten onder gaan 
in de lokroep van het elk voor zich. 
Maak ons vrij van het kwaad. 
 
Brood voor onderweg: 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, 
zijn woord zal waarheid zijn. 
 
Hij is de wijnstok die mij draagt, 
geplant in Bethlehem, 
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt: 
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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! 
 
We breken het brood 
 
Laten we dit brood  in gedachten delen met elkaar zodat we ons gesterkt mogen weten om licht te 
verspreiden op onze weg naar de ander. 
 
Emmy speelt op haar dwarsfluit 
 
Woorden  op weg naar het einde 
 
Langzaam naderen we het einde van deze viering…nog één kaarsje wacht nog om aangestoken te 
worden en de slotgedachte en zegenwens willen nog klinken.  
Maar voordat we dat gaan doen willen Piet en ik  iedereen hier bedanken die eraan heeft 
meegewerkt dat wij ondanks alles toch samen hebben kunnen vieren.  
Ook jullie thuis, dankjewel……het was voelbaar voor mij, dat we ondanks alles verbonden waren; ik 
hoop dat jullie thuis dat ook zo ervaren hebben. 
 
Wij wensen iedereen toe dat de geboorte van Jezus ons hart mag verwarmen deze dagen en de 
komende. 
 
Laten we elkaar niet uit het oog verliezen 
Gezondheid en goede moed voor de komende tijd. 
 
Alleen samen kunnen we de hoop levend houden. 
 
Slotgedachte    
 
Laat ons vandaag een VERBOND sluiten, 
ons aan elkaar verbinden, 
de handen in elkaar slaan 
voor een nieuwe manier van leven: 
 
waar de kleine mens 
niet meer onzichtbaar wordt gemaakt, 
omdat de beteren genoeg hebben aan zichzelf; 
 
waar we gaandeweg elkaar opnieuw ontmoeten, 
zo verschillend als we zijn; 
 
waar de norm van ons samenleven 
niet bepaald wordt door het halen 
van het grote Nooit Genoeg 
en waar de kwaliteit van leven 
niet gemeten wordt 
met wat mode en reclame voorschrijven. 
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Laat ons een verbond sluiten 
om samen werk te maken 
van een nieuwe manier van leven 
waarvan de rode draad, de kern 
Gods eigen naam zal zijn: 
“ Ik zal er zijn voor jou”, 
de leidraad van onze politiek 
voor onze relaties, 
voor ons samengaan met de dingen. 
 
Dan hoeft niemand meer te zeggen: 
waar is jouw God? 
Hij zal te zien zijn in ons  
wij –lichtdragers-. 
Hij zal gebeuren. 
 
kaarsje 5 wordt aangestoken met daarbij uitgesproken de laatste woorden van het bovenstaande 
gebed.   
God, Hij zal te zien zijn in ons 
wij-lichtdragers-. 
Hij zal gebeuren.                    
 
Zegenwens    
 
Dat er licht mag zijn: 
licht in onze ogen 
licht in onze harten 
licht in onze gedachten 
licht in onze huizen 
licht in onze omgeving: 
dat wij zelf lichtdrager mogen zijn. 
Daarvoor vragen wij de zegen van God. 
 
Slotlied: Middenin de winternacht 
 
 
Afbeelding van de lichtdrager met daarbij kerstwens van Oase 
 


