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Oaseviering 10 oktober 2020 

Thema: Uitnodiging 

Voorgangers: Frank Bockholts en Els Bazelmans 

Cantor: Huub Bukkems 

Pianist: Paul van der Steen 

Lichtje van de maand: Mary Roelofs 

Techniek: Paul Hafkemeijer 

Camera: Harry de Bot 

Paaskaars brandt 

 

Mededelingen 

                      I.v.m. corona, geen samenzang, max 30 mensen, geen brood delen 

                      Onze volgende viering is een extra viering op 31 oktober we herdenken dan onze 

                      overledenen, onze Allerzielenviering. 

 

Klankschaal 

 

Aansteken Oasekaars 

 

Openingslied GvL 553: Wij, die met eigen ogen 

Welkom 

Goede avond allemaal, hier in deze kerk, maar ook degenen die thuis met ons meevieren. Hartelijk 

welkom in deze lastige tijd waarin we zo verlangen naar elkaar en dat vaak niet mogelijk is. We willen 

iedereen omarmen en uitnodigen. We verlangen naar een warme hand, een knuffel en een kus. 

Uitnodigen, daar gaat het in deze viering over. In de lezing van Jesaja horen we over een super diner en 

in het evangelie horen we over de uitnodiging voor een koningsbruiloft. Laten we kijken wat dat voor ons 

nu kan betekenen hier in deze kerk in Gods nabijheid. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Vredewens en aansteken vredekaars 

We steken de vredekaars aan. In deze tijd waarin door allerlei omstandigheden de spanningen oplopen is 

het goed om met respect naar elkaar te luisteren, de tijd te nemen en het eigen gelijk niet op te eisen. 

Houdt fysiek afstand, maar zoek geestelijke nabijheid. Dan vinden we rust en vrede. Wensen we elkaar 

op afstand die vrede toe en luisteren we naar Jerushalaim stad van vrede. 

Vredelied: Jerushalaim 

Gebed 

Goede God, 

Wij zijn hier bijeen gekomen om u te zoeken, 

om kracht, hoop en vertrouwen bij u te vinden,- 
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want onze wereld is onze wereld niet meer: 

wij zien het coronavirus slachtoffers maken 

in de honderdduizenden wereldwijd. 

Wij zijn bezorgd en bang voor alle gevolgen 

die door het virus veroorzaakt worden, 

zoals recessie en werkeloosheid. 

Wij vrezen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. 

Goede God, wil hier in ons midden zijn 

en wil naar ons horen. 

1e lezing Jes 25, 6-10a 

Feestmaal op de berg Sion 

Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 

een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. 

op deze berg vernietigt Hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, 

de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 

Voor altijd doet Hij de dood teniet. 

God de Heer, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg. 

Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. 

Hij is de Heer, Hij was onze hoop. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered! 

‘De hand van de Heer rust op deze berg. 

Lied Ps 23 III 

Evangelie Mt 22,1-10 

Jezus vertelde hun opnieuw een gelijkenis: 

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 

Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 

Daarna stuurde hij ander dienaren op pad met de opdracht: “Zeg ten de genodigden: ‘Ik heb een 

feestmaal beried, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de 

bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De 

overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en 

stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 

Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren 

het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de 

bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk 

mensen samen, zowel de goede als de slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de 

maaltijd. 

Lied ‘Dit ene weten wij’ 
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Levend woord 

Je zult zo maar uitgenodigd worden bij een koninklijke bruiloft. Gewoon van de straat geplukt. Ga maar 

mee naar het paleis van de koning want je bent welkom. Hoe reageer je daar op? Paniek, geluksgevoel, 

vragen van hoe moet dat dan? Hoe zouden die mensen zich gevoeld hebben die uitgenodigd zijn bij het 

verjaardagsfeest van koning Willen Alexander toen die 50 werd? Zij waren uitgekozen uit degenen die 

diezelfde dag ook 50 werden. Trouwens hoe zou die keuze gemaakt zijn onder die 50-jarigen? Dat lijkt 

me ook wel spannend. Stel dat jij zo’n uitnodiging krijgt, ik noem maar wat: bij het afscheid van de 

commissaris van de koning van de Donk. Voel je je dan opgelaten, je ego gestreeld? Stel dat je wordt 

uitgenodigd voor een belangrijke bijeenkomst waar je helemaal niet naar toe wilt, omdat je vanuit je 

functie dat verplicht bent? Of dat je ergens niet voor uitgenodigd wordt terwijl je dat juist heel graag zou 

willen. Ik noem maar wat: bij miljoenenjacht van de postcodeloterij? Jullie zijn uitgenodigd voor deze 

viering, die heb je aangenomen en je bent gekomen. Fijn, dan kunnen we elkaar tenminste zien. 

We krijgen voortdurend uitnodigingen. Als je aankopen gedaan hebt, als je met de auto bij de garage 

bent geweest, bij de apotheek, word je dringend, dwingend gevraagd om weer een enquête in te vullen. 

Je wordt uitgenodigd om van iets kennis te nemen, om dingen aan te schaffen, om dingen te doen waar 

je eigenlijk helemaal niets mee hebt. En gewoon elkaar uitnodigen voor een kop koffie, om bij te praten, 

om elkaars aanwezigheid te voelen, dat kan nu even niet. 

Waar het in de bijbelverhalen om gaat is dat je voortdurend wordt uitgenodigd om te luisteren en te 

handelen. In de lezing van Jesaja horen we dat ons het waas voor de ogen wordt weggehaald waardoor 

we een gezonde kijk op het leven krijgen. Dat gebeurt op een bijzondere plek, op een plaats waar 

mensen tijdens een gezamenlijke maaltijd met elkaar verbonden zijn.  

In de gelijkenis die Jezus vertelt komt naar voren dat samen aan de maaltijd, een koninklijke maaltijd 

waar de echte genodigden niet wilden komen, samen eten mensen aan elkaar gelijk maakt. Geen 

onderscheid tussen rangen en standen. Jezus laat zich door iedereen uitnodigen, ongeacht levenswijze of 

afkomst. Hij weet dat juist mensen die zoeken en de weg in het leven niet weten te vinden, voedsel 

nodig hebben voor onderweg. Brood voor onderweg, samen delen, zoals wij dat ook normaal gesproken 

ook doen. 

We kennen allemaal de zaligsprekingen, gelukkig de nederigen, gelukkig de treurende, gelukkig de 

hongerigen, enz. Dat is mooi om dat te horen, dat die mensen allemaal gelukkig zouden zijn, maar je 

kunt het ook opvatten als een uitnodiging aan ons allemaal. Zeker in deze tijd; om zorg hebben voor 

elkaar. Zorg, zodat iedereen in zijn waarde blijft, dat niemand honger lijdt, steun degene die bedroefd is 

en zich eenzaam voelt. 

Voel je uitgenodigd om er te zijn voor die ander. Die warme hand, die knuffel, dat kan dan nu even niet, 

maar er zijn genoeg andere mogelijkheden om aandacht te geven en een helpende hand toe te steken. 

Wij worden, naar Jezus’ voorbeeld, voortdurend uitgenodigd om uitnodigend te zijn naar anderen, alleen 

al door belangstellend te zijn. Met een telefoontje, een kaartje, een mailtje, een app’je laat je al weten 

dat er aan je gedacht wordt. Ik weet niet of ik voor een koninklijk diner uitgenodigd zou willen worden, 

zoals in de lezingen wordt verteld. Al die voorschriften en protocollen waar je aan moet voldoen geeft 

mij misschien niet die gezellige sfeer die ik zoek bij een etentje met familie en vrienden. Maar dat is er 

niet de betekenis van. Het gaat om de keuzes waarom mensen worden uitgenodigd, waarvoor en door 

wie. Toen Jezus bij het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen, vrienden aan tafel zat, was dat geen 

gezellig feestje, maar een beladen samenzijn, met grote vragen en een bijzondere afloop.  
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Laten wij er een feestje van maken door er voor elkaar te zijn, in welke vorm dan ook en ons niet te laten 

verleiden tot dingen die er niet toe doen. Laten we goed op elkaar passen en elkaar in het oog houden. 

Stilte  

Geloofsgebed  van Dorothé Sölle 129 

Allen: 

Wij geloven in God, 

die op deze aarde vele namen heeft, 

die voor ons niet te omvatten is, niet te begrijpen is, 

naar wie wij steeds weer op zoek zijn, 

die wij echter nooit helemaal zullen bezitten, 

die ons evenwel een weg naar gerechtigheid 

en naar vrede heeft laten zien: zijn zoon Jezus Christus. 

Wij geloven in Jezus Christus, 

die de mensen uit hun traditionele levensritme wakker schudde, 

die zich het lot van minderheden aantrok, 

die streed voor gerechtigheid, 

die een leven van liefde leidde, 

die door zijn dood onmiskenbaar 

de andere weg dan die van geweld opende. 

Allen 

Wij geloven in de onbegrijpelijke, 

revolutionaire goddelijke Geest, 

die Jezus Christus in deze wereld gebracht heeft. 

Wij geloven in alle mensen, 

die in deze Geest tot het uiterste gaan. 

Wij geloven dat deze Geest een opdracht voor ons is 

om in volle verantwoordelijkheid, 

consequent overeenkomstig hem, te leven. 

Wij geloven, dat deze Geest ons met elkaar verbindt. 

Wij geloven, dat deze Geest niet veroordeeld is om te mislukken, 

dat deze Geest de enige weg is in een nieuwe wereld 

van gerechtigheid en van vrede. 

 

Voorbede met 

         accl: Gij zijt Gij 

 

Goede God, 

erbarmend, genadig, lankmoedig, 

wij kunnen niet anders als u smeken 

om te zien naar onze wereld 

in deze tijd van corona- en klimaatcrisis. 
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Zij zijn over ons heen gekomen, 

omdat wij onverantwoordelijk met onze aarde zijn omgegaan 

en alleen gedacht hebben aan eigen profijt en winstbejag. 

Wij hebben de aarde uitgeput en mishandeld 

en wij erkennen slechte rentmeesters te zijn geweest. 

Wij bidden u: 

stort uw Geest uit over de wereldleiders en de superrijken, 

die alle macht in handen hebben, 

en over ons, al uw mensen op aarde: 

dat wij inzien dat een nieuwe aanpak geboden is.  

Doordring ons van de noodzaak  

van een drastische verandering  

in het beheer van onze aarde. 

Erbarmende God, 

kom ons te hulp! Wil er zijn bij al diegenen,  

die getroffen worden of getroffen zijn,  

door het corona virus, of zelfs eraan gestorven zijn.  

Geef troost aan hun familie en vrienden in hun verdriet. 

Help hen die nog lijden van een lang verblijf op de intensive care. 

Wees een steun voor alle artsen, verplegers en verzorgers in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.  

Help hen, die hun werk en inkomen verloren hebben of gaan verliezen. 

En geef dat wij allen, die gezond mogen blijven, 

een steun en toeverlaat mogen zijn voor alle getroffenen. 

Dat wij bij elkaar de hoop en moed levend houden, 

en elkaar behoeden voor wanhoop  

en doen leven. 

- intenties 

         accl: Gij zijt Gij 

- lichtje van de maand 

         accl: Gij zijt Gij 

Onze Vader  

Brood voor onderweg 

Lied:  Het lied van het brood cpl 1,4 en 5, GvL 457 

Gebed bij brood (tijdens het uitspreken van het gebed wordt het brood gebroken) 

In uw naam zijn wij hier samen. Wij noemen u God en Vader. Niemand heeft u ooit gezien, maar elke dag 

opnieuw is het duidelijk hoe u werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar 

houden, daar waar mensen de handen ineenslaan en kleine stappen zetten om deze wereld om te 

bouwen tot jouw wereld. 

Wij zien u aan het werk God, in de ontluikende liefde tussen mensen, in groeiende solidariteit, in 

blijvende verbondenheid, in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid. 
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Wij zien u aan het werk in Jezus, uw Zoon; de woorden die hij sprak waren uw woorden en worden nu de 

onze. Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze en wordt nu de onze. 

Hem willen wij hier noemen als leidsman voor ons leven, als blijvende oproep om te blijven doen wat Hij 

ons heeft voorgedaan. 

Wij breken dit brood en delen het met elkaar om Hem bij ons leven te houden, om samen met Hem en 

met elkaar onderweg te zijn op ons levenspad. 

Brood voor onderweg, brood van Leven. 

Slotgedachte 

Luisteren 

Hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden werd, 

hoe minder ik te zeggen had. 

Op het laatst werd ik helemaal stil. 

- Ik werd iemand die luisterde. - 

Eerst dacht ik dat bidden spreken was. 

Maar ik leerde dat bidden niet louter zwijgen is, maar luisteren. 

Zo is het: Bidden wil niet zeggen: zichzelf horen praten, 

bidden wil zeggen: stil worden en stil zijn 

en wachten tot de biddende mens God hoort. 

Wij worden doorlopend uitgenodigd om naar Gods stem te luisteren en niet naar onszelf. Pas dan stel je 

de goede vraag en krijg je antwoord. 

Zegen 

Gaan wij hier vandaan met een zekerheid, twijfel of het ook niet weten maar wel met een open gemoed 

naar morgen. 

Dat wij moed houden en oog hebben voor elkaar. 

Moge God zijn gelaat naar ons keren. 

Moge God zijn hand boven ons houden. 

Moge God ons bewaren in de palm van zijn hand. 

Moge die God ons zegenen 

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Slotlied. ‘Dat je de weg mag gaan die je goed doet’. 


