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Oaseviering 13 februari 2021                                    
 

Thema: De ander dienen 
 

Voorgangers: Els Bazelmans en Jeanneke de Bot 
Cantor: Huub Bukkems 
Piano: Frank Bockholts 
Beamer presentatie: Paul Hafkemeijer 
Camera: Harry de Bot 
Lichtje van de maand: Mary Roelofs 
 
 
Paaskaars brandt 

 
Mededelingen     
 
Klankschaal      

 
Oasekaars wordt aangestoken 

 
Welkom en inleiding     
 
Welkom u allen, die thuis deze viering gaat volgen. 
Dat wij woorden mogen spreken die u goed doen, 
tot nadenken stemmen en inspireren, 
misschien u mogen troosten of helpen. 
 
"Naar de corona voorschriften mag er niet gezongen worden in de viering, maar bij het pianospel van 
Frank projecteren wij de teksten van de liederen wel, omdat het prachtige teksten zijn, ook mooi om 
te lezen. 
En misschien zingt u thuis wel zachtjes mee." 
 
We lezen vandaag uit het evangelie van Marcus. 
Marcus beschrijft Jezus als de mens geworden God, onze Messias, die kwam als een dienaar.  
“Ik ben gekomen om te dienen”, en “Wie de voornaamste wil zijn, moet ieders slaaf worden” zijn zijn 
woorden. 

 
Jezus laat zich zien als de  dienaar van allen, vooral de zieken, armen, ongelukkigen. Hij is ons 
voorbeeld  en daarom hebben we gekozen voor het thema: de ander dienen. 
In het evangelie van vandaag geneest Jezus een melaatse, als een stille en bescheiden dienaar, die 
geen grote ruchtbaarheid wil geven aan de genezing.  

 
Ook willen we kijken naar de overeenkomsten tussen de uitgestotenen van Jezus' tijd en die van ònze 
tijd, op velerlei vlak. 

 
Graag wil ik iets verduidelijken in de verschillende vormen, waarop God wordt aangesproken in onze 
vieringen. 
Het 'u', 'Gij' of 'jij' past bij de tekst en de stijl ervan. 

 
Huub Oosterhuis gebruikt veel het 'Gij' en het is prachtig in de taal en de stijl van zijn teksten.  
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De Grote Almachtige God zal veel met 'u' worden aangesproken, 
dat ontzag en eerbied inhoudt, terwijl het vertrouwde en persoonlijke 'jij' meer gebruikt  wordt voor 
de God, die we dichtbij ons voelen als een goede vriend.  
Zoals u zult horen in het volgende Openingsgebed. 
 
Openingsgebed     

 
Goede God, Jij staat aan de kant 
van uitgesloten, rechteloze mensen. 
Je daalt af in hun wereld. 
Je ziet hun pijn en hun ellende 
en je noemt hen: “mijn volk”. 
Je openbaart hen je naam, je diepste wezen: 
“ Ik ben er voor jou”. 
Je trekt met ze mee 
door de dorheid van hun bestaan, 
door de uitzichtloosheid van de woestijn. 
En telkens weten zij van jou: 
Hij laat ons niet vallen. Hij  niet. 
Daarom willen wij in jou geloven 
door jouw weg te gaan en 
door jouw leven te leven. 
 
Wij zouden dit willen uitzingen, maar door corona is het nu niet mogelijk. 
Wij vragen je: hoor ons stille zingen 

 
Openingslied: Alles wacht op U vol hoop   
 
Vredeskaars wordt aangestoken  

 
Gebed     

 
Wie zich laat raken tot in zijn ziel 
straalt vrede uit. 

 
Wie de kwetsbaarheid van de ander respecteert 
dient de vrede. 

 
Wie saamhorigheid bewerkt 
brengt vrede. 
 
Wie goed en lief is voor zijn medemens,  
brengt vrede. 
 
Jezus heeft ons  
deze vrede beloofd. 

 
Wij wensen het elkaar in zijn naam. Ook jullie thuis: van harte vrede en alle goeds! 

 
Vredeslied: Jerushalaim    
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Gedachte van Piet Schelling      
 

Verbinding 
 

Vervreemding is haar naam. 
Zij trekt haar spoor in hart en hoofd, 
wij tegenover zij. 

 
Vervreemding is haar naam. 
Zij strooit zaad van haat in akkers, 
mens tegenover mens. 

 
Vervreemding is haar naam. 
Zij scheidt wie ooit samen waren, 
groep tegenover groep. 

 
Wie kan haar opgang  
keren? 
Wat doet haar macht  
breken? 

 
Louter dit éne 
schept hoop: 
diep verlangen naar verbinding 
zal verzamelen en verstrengelen. 
Voortaan 
ik en jij 
volk en volk 
God en mens 
hemel en aarde. 
 
Lied: Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, GvL 616   
 
1.Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een 
spoor van licht dat als een handschrift staat tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, Hij roept ons aan, “ Ik zal jou niet begeven”. 
 
2.Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen; die ons uit 
angst en roem heeft weggetild en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt  -vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3.Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
Evangelie: Marcus 1, 39-45     

 
In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. 

 
Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op 
zijn knieën viel: “ Als u wilt, kunt u mij rein maken”. 
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Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: “ Ik wil het, word rein”. 
En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 
Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: “  Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, 
maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, 
als getuigenis voor de mensen. 
Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met 
als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen 
buiten de steden moest blijven. 
Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. 

 
Levend woord 
 
Na het lezen van dit evangelie kwamen er bij mij twee vragen boven: 
Zijn er parallellen tussen de melaatsheid toen en corona nu?  
En : moeten we niet een nieuw begin maken na de coronacrisis?  

 
Broedend op het evangelie en deze overweging, werd het me duidelijk dat er overeenkomsten zijn 
tussen tussen de melaatsheid van Jezus' tijd en het coronavirus nu.  
Afzondering en eenzaamheid zijn  de woorden ervoor. 

 
De melaatsen uit Jezus' tijd werden uitgestoten uit de samenleving, zij werden  algemeen gemeden 
en moesten verdwijnen buiten de stadsmuren en maar zien hoe zich te redden.  
Melaatsheid werd ook nog als zondig bestempeld, een extra belastend stigma. Eenzaamheid ten top 
moet het geweest zijn en hoe minderwaardig moeten de zieken zich gevoeld hebben.  

 
Jezus doet het anders als toen gebruikelijk was.  Hij weert de melaatse man, die bij hem komt, niet af 
en raakt hem zelfs aan. Een ongelooflijk gebaar toen, een onreine aanraken!  
Jezus heeft medelijden met hem en geneest hem. En  “meteen verdween zijn melaatsheid en hij was 
rein”. Een duidelijk wonder, want zijn melaatsheid moet te zien zijn geweest. 

 
Maar Jezus vraagt geen ruchtbaarheid te geven aan de genezing en aanvankelijk vond ik dat heel 
vreemd. Maar geleidelijk aan en nú vind ik het juist heel mooi, dat Jezus de genezing niet met veel 
bombarie van de daken geschreeuwd wilde hebben, maar in relatieve stilte wilde laten gebeuren. 
Het is ook een aanwijzing voor ons: doe goed, in stilte, niet iedereen hoeft het te weten. 

 
Jezus bevrijdde de melaatse man uit eenzaamheid en afzondering. 

 
Nú zijn de coronapatiënten ook, noodgedwongen, de afgezonderden van  de samenleving, in hun 
quarantaine, in de ziekenhuizen en op de i.c.’s, maar gelukkig krijgen zij nu veel zorg, aandacht en 
toewijding van de verzorgers, verplegers en artsen, die zich zo voor hun inzetten dat je het wel 
naastenliefde mag noemen. 

 
Maar de patiënten en hun dierbaren ervaren ook het verschrikkelijke van de afzondering van familie 
en geliefden. Hoeveel van hen zijn niet alleen gestorven, zonder een geliefde naast zich. Corona 
brengt een afschuwelijk product met zich mee: de afzondering.  

  
En wij, die gezond mogen zijn, hoe erg vinden we het niet het afstand te houden van onze kinderen 
en kleinkinderen, van wie we zoveel houden. We zijn niet  geschapen voor afzondering van onze 
dierbaren. 

 
Maar als we kijken naar onze samenleving nú en even corona vergeten, dan zien we erg genoeg 
zoveel mensen die, soms overduidelijk, soms subtiel, buitengesloten en gediscrimineerd worden. 
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Een overduidelijk voorbeeld zijn de ongeveer 12.000 mensen, die meer als 10 jaar lang structureel 
zijn gediscrimineerd en als fraudeurs uitgemaakt door de  
Belastingdienst als gevolg van hun niet-Nederlandse achternaam.  
Hoe hebben ambtenaren, regering en rechters het kunnen laten gebeuren!  

 
Mensen met een vreemde naam en niet-witte huidskleur worden met vooroordelen  apart gezet en 
ongelooflijk benadeeld. 
Rapper Typhoon is verschillende keren door de Politie aangehouden, want hoe kan het dat een 
donker iemand in een dikke auto rijdt? 

 
Ook de vluchtelingen zijn zacht gezegd niet welkom, worden opgesloten en moeten, opgesloten, 
jarenlang procederen of ze hier mogen blijven en worden soms dan alsnog teruggestuurd naar een 
land waar het niet-menswaardig leven is.  

 
Zelfs van de 50 kinderen, die Nederland toezegde op te nemen uit het afgebrande kamp Moria, is er 
nog niet één hier gearriveerd. Je schaamt je echt Nederlander te zijn. Hoe hard nodig moet er 
verandering komen! 

 
Wat kunnen wij daaraan doen? Wij kunnen geen wonderen doen, maar wij kunnen wèl niet meegaan 
in de discriminatie en er wèl zijn voor al die mensen die gediscrimineerd worden: vluchtelingen, 
allochtonen, mensen van een ander ras, een andere godsdienst of cultuur, die ons vreemd is en die 
wij niet begrijpen.  
Of mensen die gewoon ánders zijn in hun doen en laten als voor ons gewoon is. Zij  verdienen ons 
respect voor hun eigenheid en niet onze afwijzing om hun anders-zijn.  

 
Wij kúnnen hen onbevangen, zonder reserve en zonder vooroordelen tegemoet treden,  wij kúnnen 
een open oor en oog en belangstelling voor hen hebben, en als we dat doen, kan dát een wonder 
voor hen zijn en het begin van verbroedering en vriendschap. 

 
Ik woon nu een goede 3 jaar in Eindhoven, niet ver van de Woenselse Markt, zoiets als het centrum 
van de Eindhovense buitenlanders uit arme landen. Ik schat zo, dat zeker de helft, misschien nog 
meer, van de mensen die er rondlopen, Turks, Marokkaans of ander Afrikaans is en in de ervaringen, 
die ik met hen heb gehad,  over parkeerpalen of parkeergeld, of zware boodschappentassen, ik kan 
er alleen maar over zeggen dat ze altijd vriendelijk en behulpzaam waren. 

 
Mijn Turkse kapper zegt ‘mama’ tegen me.  

 
Mijn Marokkaanse hulp, die gewoon lief is, heeft Els Kerssemakers, Gera van Remmen, Mieke Mol, 
die jullie allemaal kent,  en mij voor een maaltijd uitgenodigd aan een tafel vol schalen met 
verschillende gerechten. Ze gaf ons nog schaaltjes mee naar huis!  

 
Het zal menigeen verbazen, zoveel vriendelijkheid en goeds een kennismaking met deze mensen uit 
een andere wereld kan brengen. 

 
Laten we ons daarom opmaken voor verandering, in onze kijk en ideeën over andere mensen! 
Laten we die andere, verbeterde kijk en ideeën in praktijk brengen na deze coronatijd! 

 
We weten wat ons te doen staat:  
open staan voor andere nationaliteiten, 
geen vooroordelen, 
geen discriminatie, 
en werken aan een nieuwe samenleving, 
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waarin we allemaal gelijk mogen zijn! 
 
kort moment van stilte/ pianospel  

 
Geloofsgebed       
 
Wij geloven in het verhaal van God met de mensen: 
dat hij ons tot leven riep, 
dat hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede. 
 
Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 
in mensen die samen op weg willen gaan. 
 
Wij geloven in de open hand van mensen, 
die elkaar groeten met woorden van vrede, 
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn. 
 
Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd, 
die elkaar bevestigen en bemoedigen. 
 
Wij geloven in de goedheid van mensen, 
die in liefde elkaar alle ruimte bieden 
om vrije en gelukkige mensen te worden. 
 
Wij geloven in de hand die deelt, 
in het woord dat vrijspreekt, 
in de liefde die in mensen is neergelegd, 
opdat wij elkaars bondgenoten worden 
op weg naar morgen. 
 
Wij geloven in God-met-ons, 
die mensen voorgaat en met ons meegaat, 
in één van ons, Jezus Messias. 
 
Voorbeden     
 
*Acclamatie: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien eer ik werd geboren     
 
God van alle mensen, wil luisteren naar ons, als wij tot u bidden 
 
Wij willen bidden voor mensen  uitgestoten, nagewezen, veroordeeld, uitgeprocedeerd en 
opgesloten, gestigmatiseerd, onrein en tot vijand verklaard 
 
Voor allerlei vormen van apartheid en discriminatie waardoor er een samenleving ontstaat van wij 
tegen zij 
 
Voor wie verbitterd en stuk gelopen zijn op regels en wetten en hun grote onvrede uiten in vernieling 
en razernij. 
 
Voor wie menen de “ waarheid” in pacht te hebben en daardoor  de mening van een ander niet 
kunnen respecteren. 
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Acclamatie: Omdat Gij het zijt 
 
Voor allen, jong en oud die lichamelijk en/of geestelijk lijden onder de gevolgen van het coronavirus :  
een geliefde hierdoor moeten missen;  in grote eenzaamheid terecht zijn gekomen, alle vertrouwen 
verloren hebben en aan angst ten prooi zijn gevallen. 
 
Voor alle jonge mensen  wiens  leven zo drastisch is veranderd en die in grote  onzekerheid zijn 
gekomen rondom hun toekomst. 
 
Voor mensen waarvan  hun bestaanszekerheid ernstig wordt bedreigd. 
 
Voor alle zorgverleners, dat zij staande mogen blijven in deze onnoemlijke zware periode van zorg 
voor de ander……………..de ander dienende. 
 
Acclamatie: Omdat Gij het zijt 
 
Voor alle verantwoordelijken en beleidsmakers die nu de meest moeilijke keuzes moeten maken 
voor het welzijn van ons land 
 
En tenslotte bidden wij voor onszelf dat wij niet ontmoedigd zullen raken, onze kracht  en ons geloof 
mogen behouden om vanuit vertrouwen  gaande te blijven in deze moeilijke tijd. 
 
Barmhartige God,  help ons dat wij elkaar  niet uit het oog verliezen en oprecht begaan zijn met de  
“ vreemde” ander. Dat we niet het conflict zoeken maar juist de verbinding. 
 
Acclamatie: Omdat Gij het zijt 
 
**Lichtje van de maand voor………… 
**evt. nog ingezonden andere intenties 
**Wij bidden voor dat wat leeft in ons hart en niet wordt uitgesproken 
 
Barmhartige God, wil met ons begaan zijn. 
 
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 naar 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  (Huub Oosterhuis)    
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Goede God, wij weten van een naam, een oud verhaal, dat ons is doorverteld, over een mens die vol 
was van uw kracht, Jezus van Nazareth, een jodenman. 
In hem zou uw genade zijn verschenen, uw mildheid en uw trouw. 
In hem zou voorgoed aan het licht gekomen zijn hoe gij bestaat: weerloos en zelveloos, dienaar van 
mensen. 
Hij was zoals wij zouden willen zijn: een mens van God, een vriend, een licht, een herder, één die niet 
ten eigen bate heeft geleefd en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 
Tot zijn gedachtenis nemen wij dit brood en breken het als teken van verbondenheid met hem en 
met elkaar.  
 
Wij breken het brood 
 
Dat wij ons gesterkt mogen voelen als wij dit brood, in onze gedachten, nu aan elkaar geven. 
Brood voor onderweg, voor de dagen die komen gaan…..dat het ons extra kracht mag geven, 
wetende dat we er niet alleen voor staan.  
Dat wij Hem bij ons leven houden. 
 
Slotgedachte   
 
Er leeft in ons in deze corona tijd een diep verlangen naar een nieuwe start, 
het maken van een nieuw begin voor een betere wereld,  
waarin we de fouten van de voorbije tijd van ons afwerpen  
en samenwerken aan een betere wereld. 
 
Ik lees jullie een visioen voor van Paulus, dat bewerkt is door Huub Oosterhuis en een gebed, dat er 
mooi op aansluit. 
 
Ik zie ons aan één tafel, mannen, vrouwen, 
vrienden en vreemden, zonder vooroordelen, 
knechten en heren en geen eerste plaatsen. 
En allen drinken uit één zelfde beker. 
Ik zie wat nog niet is: één mensheid nieuw geboren. 

 
Dat dit visioen eens werkelijkheid mag worden! 
Laat ons daartoe een verbond sluiten, 
ons aan elkaar verbinden, de handen ineen slaan 
voor een nieuwe manier van leven, 
waar de kleine mens niet meer onzichtbaar wordt gemaakt, 
waar we gaandeweg elkaar ontmoeten, 
zo verschillend als we zijn. 
Laat ons een verbond sluiten 
om samen werk te maken  
van een nieuwe manier van leven, 
waarin wij Gods naam 
“Ik zal er zijn voor jou” 
ons eigen zullen maken voor onze naasten. 
Moge God ons daartoe zegenen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen 
 
Slotlied: Uit vuur en ijzer, GvL 531   
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1.Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwen oud, uit alles wordt een mens gebouwd 
en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn, om mens voor een mens te zijn wordt 
alleman geboren. 
 
2.Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, om niemand weet hoe groot en 
klein, gezocht, gekend, verloren. 
Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, om hand in een andre hand, om niet te zijn 
verloren. 
 
3.Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water dorst te zijn, om alles en om niets te zijn, gaat 
iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt, om leven in lief en leed gaan 
mensen tot elkander. 
 
 
Volgende viering:  woensdag 17 februari Aswoensdag 


