
Oase-viering zaterdag 10 December 2022 
 
Thema :  Van wanhoop naar hoop 
 
Voorgangers : Huub , Mieke en Corry 
Cantor : Jeroen 
Pianist : Paul 
Power point : Armand  Presenteren: Harry 
Lichtje van de maand : Dimphy 
 
Mededelingen : Frank 
 
Klankschaal  
Oase-kaars aansteken 
2e Adventskaars aansteken 
 
Inleiding :  Advent is verlangen 
 
Openingslied : Alles wacht op U vol hoop  ( eenstemmig , meerstemmig en allen) 
 
Gebed om tegemoetkoming  ( Allen) 
 
Als ik je deze week tegenkom God , ín welke mens dan ook ,  
en je doet een beroep op mij : 
Laat me dan voor een keer niet piekeren 
of ik wel tijd genoeg heb , of ik wel geld genoeg heb 
of ik wel sterk genoeg ben om je te geven wat je vraagt. 
Als ik je deze week tegenkom God 
in welke mens dan ook , en je hebt hulp nodig. 
Laat mij dan voor een keer niet treuzelen 
Tot een ander het opknapt. 
Iemand die vast sterker is , iemand die meer tijd heeft, 
Iemand die beter missen kan waaraan je gebrek hebt. 
Als ik je deze week tegenkom God, 
In welke mens dan ook , en ik hoor je vraag : 
Laat me dan voor een keer niet afwegen 
of het niet anders kan , of je het wel waard bent 
of ik er wat mee opschiet , of ik niet wat beters te doen heb. 
Als ik je deze week tegenkom God, 
In welke mens dan ook en je kijkt me aan: 
Laat me dan voor een keer onbezorgd 
alles uit de kast halen , niets achter de hand houden, 
mijzelf helemaal geven in het volste vertrouwen, 
dat ik goed terecht kom… 
 
Vredesgebed. Vredeslied : Vrede en alle goeds 
 



In onrustige delen van de wereld waar onophoudelijk oorlog en geweld heerst , verlangen 
mensen naar vrede. Maar de vrede die de wereld geeft is vaak van korte duur. Diep in ons 
hart verlangen wij naar de vrede die Jezus aan zijn leerlingen gaf : “Gods vrede zij met jullie 
“. 
Daarom bidden wij : Jezus , onze broeder , jij vertrouwde onvoorwaardelijk op Gods belofte 
van liefde en vrede. Jij die je bekommerde om kleine onopvallende mensen , vreemdelingen 
, vluchtelingen , zieken en gewonden. Geef ons jouw geestkracht om liefde te delen , 
mensen te inspireren tot vrede.  
Moge die vrede die Jezus ons gaf met ons zijn. 
 
Vredeswens:  wij geven wij die vrede door aan elkaar 
 
1ste Lezing :  Jesaja 35 
 

De woestijn zal zich verheugen , de dorre vlakte vrolijk zijn , de wildernis zal jubelen en 

bloeien als een lelie , welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. 

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon , met de schoonheid van de Karmel en 

de Saron. 

Men aanschouwt de luister van de Heer , de schoonheid van onze God. 

Geef kracht aan trillende handen , maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze 

volk: “Wees sterk en vrees niet , want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal 

komen , hijzelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend , de oren van 

doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten , de mond van stommen zal 

jubelen , waterstromen zullen de woestijn splitsen , beken de dorre vlakte doorsnijden. 

Wie door de Heer bevrijd zijn , keren terug , jubelend komen zij naar Sion , gekroond met 

eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen , gejammer en verdriet 

vluchten eruit weg. 

Tussenzang : Psalm GvL 67.1  verzen 1,3 en 4 
 
Evangelielezing : Mattheus 11, 1-1 
 
Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven , trok Hij 

weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. 

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde , stuurde hij 

enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag :” Bent u degene die komen zou of 

moeten wij een ander verwachten ?” Jezus antwoordde : “Zeg tegen Johannes wat jullie 

horen en zien “:  “Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen , mensen met 

huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen , doden worden opgewekt en aan 

armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen 

aanstoot neemt. 

Toen ze weer vertrokken , begon Jezus met de meesten over Johannes te spreken : “Waar 

zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn 



jullie dan gaan zien ? Een mens die rijk gekleed ging ? Welnee , wie rijk gekleed is verkeert in 

koninklijke kringen. 

Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien ? Een profeet ? Jazeker , zeg ik jullie , en zelfs meer 

dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat :  

“Let op , ik zend mijn bode voor je uit , hij zal een weg voor je banen”. Ik verzeker jullie : er is 

onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter is dan 

Johannes de Doper , maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij”. 

Acclamatie :  Dit ene weten wij  VLB 2 
 
Levend Woord 

 
Morgen is het Zondag Gaudete , de 3de zondag van de Advent. Gaudete ( latijn voor verheug 

u ) naar een Gregoriaans gezang voor de mis van deze dag. De term Gaudete is ontleend aan 

een vers uit de brief van Paulus aan de Filippenzen , waarin Paulus de gemeenschap oproept 

tot vreugde.  

Er  zijn op dit moment veel redenen om op te roepen tot vreugde. De wereld staat in brand : 

in  Oekraïne ,  Afghanistan , Syrië en Irak , diverse burgeroorlogen elders , in Pakistan staan 

grote delen onder water en nog zoeken 1 miljoen mensen hun bezittingen.  

De afhankelijkheid van een vijandige grootmacht heeft geleid tot een onvoorstelbare 

energiecrisis en bedreigt de bestaanszekerheid van miljoenen.  Onzekerheid , angst en 

armoede zijn  velen ten deel gevallen. Hoe wanhopig zijn mensen die hun boodschappen 

niet meer kunnen betalen . De voedselbank komt dichterbij.  

 

Nou , hoe zat het met Johannes de Doper ,die in de gevangenis zat ? Hij had geen hoop meer 

er ooit uit te komen. Hij hoorde over het optreden van Jezus , een van zijn leerlingen. Hij 

hoorde dat Jezus spreekt over de werken van de Messias , die werken vinden wij ook terug 

in de beloften van de profeet Jesaja : blinden zien , kreupelen lopen , melaatsen worden rein 

, doven horen , doden worden levend , armen ontvangen het evangelie. Maar de 7de belofte 

van Jesaja wordt door Jezus niet ingevuld : voor gevangenen gaan de kerkers open.  De vraag 

van Johannes is daarom heel dramatisch :  wat voor Messias is Jezus , als hij mij niet uit de 

gevangenis bevrijdt ? Misschien gaat het er vooral om dat Johannes in zijn situatie leert 

begrijpen dat Jezus niet in alle situaties even een oplossing brengt.  Jezus de komende komt 

arm en ongewapend in de wereld . Zo is hij bij uitstek degene die aan de armen het 

evangelie verkondigt. Gaudete! Verheug u , wees blij. Het is bijna onmogelijk die woorden 

uit te spreken , laat staan uit te zingen. Ik doe een poging : wees blij is een boodschap zo 

midden in de Advent , een uitnodiging om ons niet klein te laten krijgen door noodlot of pijn 

, door verdriet of ziekte. Er is immers licht in aantocht , het duister zal het onderspit delven. 

Jesaja sprak het moedeloze volk toe : ”Wees sterk en vrees niet want God zal jullie bevrijden 

“. De profeten stonden zelf midden in het harde bestaan , onderdrukking en onrecht 

stonden hen dagelijks voor ogen. Het was hun levenslust om Licht te blijven zien in bange 

dagen. Hun boodschap is : God is er ook nog. Hij staat naast je , Hij laat je  niet vallen. Als Hij 

zo voor ons is , dan zouden wij dat ook mogen zijn voor elkaar. Wij mogen ons ten diepste 



verheugen als we mensen naast ons weten , die ons niet loslaten , die voor ons redding , 

zicht op leven betekenen. Wat een geluk dat je zulke mensen mag ontmoeten. 

MUZIEK 

De grondtoon van een christen zou moeten zijn: “vreugdevol gestemd “.  

Het is immers een blijde boodschap : Evangelie betekent blij nieuws. En het was ook blij 

nieuws voor vele mensen die ziek waren of uitgesloten , Jezus bracht hen toekomst.  

 

Terug naar nu : Ook in moeilijke dagen mogen we in kleine tekenen ervaren dat Hij er is ; 

Hij schenkt ons perspectief en hoop , komt steeds naar ons toe. Hij doet ons ook terugkijken 

naar wat we gekregen hebben. Wij wachten op tekenen van hoop en goed nieuws van 

regeringsleiders , van onze kerkelijke leiders , van de media maar vooral van onze 

medemens.  

Het goede nieuws van God gebeurt waar mensen elkaar dragen , elkaar uit handen geven en 

in Gods handen neerleggen.  

Het goede nieuws van God gebeurt waar mensen met Gods ogen kijken en zien dat de 

lamme meer is dan zijn verlamdheid en de zieke meer is dan zijn ziekte. Dat elke 

gebrokenheid wortels heeft in het hart maar dat achter elke gebrokenheid een kind van God 

te vinden is.  

Het goede nieuws van God gebeurt waar mensen de woorden van Jezus in de mond nemen , 

de medemens “kind van God “gaan noemen en durven zeggen dat het kwaad vergeven is. 

Uitgerekend die vergeving doet mensen opstaan en verder gaan met de kracht van God.  

 

Waar draait het om als we ons Christen noemen? Dan gaat het niet om dingen die we 

moeten of niet mogen doen. Geen waslijst van regels , dogma’s en wetten; wij zijn zelf goed 

in staat om ons gedrag te abstraheren daarvan. 

Binnenkort is het weer Kerstmis. Nieuwe inspiratie zal geboren worden.  

Phil Bosmans verwoordt het als volgt : Het wordt weer Kerstmis. Vergeet een ogenblik je 

moeilijkheden  , met jezelf en met je medemensen , denk aan vrede in je hart en vrede in je 

huis. Schenk weer eens vergeving , vergeet nog een keer het leed dat men je aandeed , maak 

thuis weer alles goed. Zeg niet , dat is onmogelijk , ik voel me machteloos , ik ben zo arm , zo 

leeg en zo koud! Onthoud : als je openstaat zoals die armoedige koude kerstkribbe , zal God 

komen en een wonder doen in je hart. Hijzelf zal met je goede wil de goedheid en de liefde 

planten op de bodem van je hart. Dan zal je vruchten plukken , die wonderbare vruchten van 

vrede en vreugde , die je gelukkig maken in de komende kerstdagen. 

 
Stilte 
Pianospel 
 
Geloofsgebed Allen 
 
Ik zal niet geloven in hebben en houden, 
in  oorlog , in gebalde vuisten. 
Ik wil geloven in geven en ontvangen, 



in uitpraten en vergeven , in geopende handen. 
 
Ik wil geloven , dat mensen beter zijn, 
omdat ze meer zorg hebben voor medemensen. 
Ik zal niet geloven in ruzie , grenzen en rassen. 
Ik wil geloven in vrije landen, open huizen 
en gastvrije mensen, 
in alle kleuren van de regenboog. 
 
Ik zal niet geloven in een ongelukkig einde, 
alles vervuild en opgemaakt. 
Ik wil geloven in een nieuw begin, 
alles hersteld en gelijk verdeeld.  
 
Ik zal niet geloven in een Geest, 
die ons van elkaar gescheiden houdt. 
Ik wil geloven in de Geest van God , 
Die mensen samenbrengt. 
 
Lied :  Te doen gerechtigheid, VLB 215 
 
Voorbeden  
Acclamatie: Keer u om( Aan het begin ,na 3de gebed en aan het einde ) 
 

Barmhartige God van alle leven, wij bidden u:  

dat er  ook in deze tijd bezielde mensen mogen zijn 

die blijven getuigen van de menselijke boodschap van het evangelie. 

 

Wij bidden u om steun en sterkte voor al diegenen 

die omwille van hun eerlijke levenshouding niet geaccepteerd  

of zelfs gevangen genomen worden. 

 

Wij bidden u voor allen die vechten tegen onderdrukking  en geweld, 

mensen in Oekraïne, China , Iran, en in  

nog vele andere landen. 

Dat hun verzet mag leiden tot vrijheid en vrede. 

Dat onze steun hen mag blijven helpen. 

 

Wij bidden u voor de wereldleiders 

dat zij elk initiatief tot vrede mogen steunen 

hoe klein het ook moge zijn. 

 

Wij bidden u voor de leiders en voorgangers van de Kerk, 

dat zij duidelijk en zonder ophouden kiezen voor de armen en verdrukten, 

zoals Jezus dat deed. 

 



Wij bidden u voor de Oase gemeenschap en voor onszelf, 

dat wij in ons dagelijks  leven het hoopvolle van Gods boodschap laten oplichten. 

 

Gebeden intentieboek 
Persoonlijk gebed 
Lichtje van de maand 
 
Onze Vader Verborgen  van Huub Oosterhuis.  ( Gezamenlijk lezen ) 
 
Onze Vader verborgen Uw naam worde zichtbaar in ons 
Uw koninkrijk kome op aarde , uw wil geschiede ,  
een wereld met bomen tot in de hemel waar 
water , schoonheid ,   brood en gerechtigheid is en genade.  
Waar vrede niet hoeft te worden bevochten , waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen , waar kinderen helder en jong zijn , 
dieren niet worden gepijnigd , 
nooit een mens meer gemarteld , niet een mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd , leg Uw woord op ons hart, 
Breek het ijzer met handen , breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst , kome wat komt. 
Brood voor onderweg 
Bij het delen van het Brood  Lied : “Sacrament van hoop “  
Brood ,  zo alledaags en broodnodig 
Brood , in lief en leed samen gebroken. 
Brood , gegroeid , gekneed , 
Uit ontelbaar veel graankorrels een geworden 
Brood , in overvloed gegeten, 
In armoede ontbeerd 
Uit de mond gespaard. 
Brood , waarvan Jezus zei : 
“dit is mijn leven , met jullie gedeeld”. 
Brood , dat wij met elkaar willen delen, 
Voor onze levensweg , die Hij gaat met ons. 
 
Lied : Kwartet :  “Wie soll ich dich empfangen “. 5de koraal uit het Weinachtsoratotium. 
 
Dankwoordje 
Wij naderen het einde van deze viering. Fijn dat jullie hier waren en fijn dat u thuis vanuit uw 

zetel onze viering heeft gevolgd. Ik hoop dat jullie het op prijs hebben gesteld dat er zo veel 

gesproken en gezongen is. Ik wil graag Mieke bedanken voor het meedenken en Corry voor 

de assistentie. De viering is opgeluisterd en ondersteund door de prachtige muziek. 

Geweldig dat er zo mooi gespeeld en gezongen is , hartelijk bedankt , wellicht dat wij in de 

toekomst nog wel eens het Oase-kwartet kunnen laten meedoen in de viering. 

 
Wegzending 
 
*Ga , je  bent gezonden…om jezelf te vinden, bij al wat je doet en zegt. 



Wees als een open boek, waarin mensen kunnen lezen wat God ons zeggen wil. 

Wees een blijde boodschap van God voor de ander, 

Wie die ander ook is , wat hij of zij ook doet. 

*Ga , je bent gezonden…om mensen in je omgeving te zoeken. 

Ontdek wat in die ander leeft, wie hij of zij is. 

Vraag die ander wat hij denkt, waaronder zij lijdt 

Wees een arm om de schouder van die ander, een teken van liefde. 

*Ga , je bent gezonden…om de slechte krachten te verdrijven van haat en afgunst. 

Breng hoop en verwachting en rust waar mensen gevangen zitten in angst. 

*Ga , je bent gezonden… om vele talen te spreken. 

De taal van de liefde die  begrip brengt, de taal van verdraagzaamheid 

die grenzen overbrugt, dan wordt het onmogelijke toch waar en samenleven een feest. 

*Ga, je bent gezonden…om de kastanjes uit het vuur te halen. 

Wees niet bang om de waarheid te spreken, 

zelfs al is het soms verleidelijk om met de massa te zwijgen. 

*Ga , je bent gezonden….om zieken nabij te zijn. 

Met je handen kun je helpen , met je oren kun je luisteren. 

Zo kunnen wij een zegen zijn voor een ander. 

*Ga , je bent gezonden… om Gods gezicht te zijn in je eigen omgeving. 

Want God is als een rechtvaardige Vader , een goede moeder, 

een trouwe vriend , een en al belofte. 

 

*Ga , je bent gezonden en gezegend , in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest.  Amen. 

 
Slotlied : Ga dan op weg ( melodie LB 868 ) 
 
Pianomuziek 
  


