
 

 

 

Lieve bezoekers van de Oase viering, 

Leuk dat jullie er zijn. 

Vanavond gaan we het eens heel anders aanpakken. 

Eerst gaan we elkaar ontmoeten onder het genot van een creatieve activiteit. 

Op tafel ligt gekleurd papier klaar waarmee je een mooie kaart mag maken. 

Die kaart is bestemd voor iemand die je zelf kent en waarvan je denkt dat die 

het wel heel leuk zo vinden om een kaart te ontvangen, gewoon omdat je aan 

die persoon dacht vanavond, omdat je die persoon ergens voor wilt bedanken, 

of omdat die persoon wel een lichtpuntje of een hart onder de riem kan 

gebruiken. Zo brengen we God’s liefde weer een beetje dichter bij. 

Er liggen wat voorbeelden op tafel, maar ga vooral je gang en geef je eigen 

creativiteit de vrije hand.  

Over 20 minuten beginnen we met de viering in de kerkzaal. 

Na afloop is er koffie. 

 

      Tot straks, Frank & Hetty 

  



Viering 14 januari 2023. 

Thema: Zalig Nieuwjaar 

Voorgangers:   Frank Bockholts en Hetty van den Hurk 

Cantor:   Wim Delhaes 

Pianist:   Paul van der Steen 

Techniek:  Paul Hafkemeijer 

Lichtje van de maand:  Dimphie de Meijer 

Ontvangst in de hal en toelichting over deze samenkomst. 

Binnengaan in de kerkzaal begeleid door pianomuziek: De kleine dingen die het doen 

Klankschaal 

Oasekaars 

Openingslied: De kleine dingen die het doen 

Woord van Welkom 

Ja, welkom allemaal hier in de zaal, maar ook welkom aan de mensen thuis, die vanaf 19 uur al klaar 

zaten voor de uitzending. Misschien zijn er enkele al afgehaakt, maar de nieuwsgierige volhouders 

zullen zijn blijven kijken. 

Frank vroeg mij om mee voor te gaan in deze viering. Ik had ‘m al eens eerder laten weten dat ik wel 

eens een andersoortige viering wilde. En als je mij dan vraagt om mee voor te gaan, dan kun je 

natuurlijk zoiets verwachten. 

De mensen hier in de zaal hebben dat al ervaren ondertussen en misschien vond u het mooi of zegt 

u, nee de volgende keer kom ik niet meer, maar voor de mensen thuis nog even wat uitleg. 

We zijn de viering begonnen met een ontmoeting. Een ontmoeting met elkaar in de hal, waar we 

samen geprobeerd hebben iets te doen voor een ander. En dat deden we door het maken van een 

persoonlijke kaart, voor een ander. Hierbij ontmoetten we niet alleen elkaar, maar ook die ander die 

heel misschien wel verrast wordt door die onverwachte kaart. En daarin ontmoeten we niet alleen 

elkaar, maar is er in elke glimlach die dat teweegbrengt ook die ontmoeting met God. Het zijn de 

kleine dingen die het doen en in die kleine dingen, zit die ontmoeting met God.  

Gebed 

Laten we samen bidden 

Goede God, 

Wat fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten vanavond, 

Elke keer dat mensen samen komen, dan ben jij ook daar! 

Elke keer dat we iets voor een ander doen, 

Laten we iets van jou zien. 

Zo geven we bij elke glimlach, bij elk klein gebaar, 

iets van jouw liefde door naar elkaar. 

 



Inleiding op de lezing 

Zalig nieuwjaar. Dat wensen wij elkaar toe, althans, we zeggen het niet zo vaak meer in deze tijd. De 

beste wensen is tegenwoordig meer in gebruik. Toch is er een wezenlijk verschil. De beste wensen 

slaat meer op gezondheid en voorspoed, terwijl zalig nieuwjaar toch veel meer doelt op ons 

geestelijk welzijn. Niet alleen wat Jezus ons heeft voorgedaan, maar omdat hij doopte met het vuur 

van de heilige Geest. Daarvan moeten we het in ons leven van hebben, van de inspiratie en de 

motivatie die ons met de doop is aangereikt. Of je dat nu God, Geest, Jezus of engelen noemt maakt 

niet uit. 

Op het tweede weekend van het nieuwe jaar lezen we altijd over de doop in de Jordaan. Ook nu, 

maar deze keer wil ik de aandacht vestigen op de plaats die de heilige Geest heeft in dit verhaal. 

Lezing volgens Johannes hfdst 1, vers 29 – 34. 

Johannes doopte aan de overkant van de Jordaan. 

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en hij zei: ‘Daar is het Lam van God dat de zonden 

van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij 

was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël 

geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien 

neerdalen en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft 

om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft 

rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien en ik getuig dat hij de 

Zoon van God is.’ 

Lied: Om warmte gaan wij (VLB 768) 

Levend woord 

Of je nu zalig nieuwjaar wenst of de beste wensen, of gelukkig nieuwjaar, maakt eigenlijk niet zo heel 

veel uit, zolang je het maar echt meent. Te vaak gebeurt het onder druk van het gezelschap, de 

collega’s, of een andere groep waarbij je toch niet helemaal bij iedereen hetzelfde gevoel hebt dat je 

wens van binnenuit komt. 

In welke vorm dan ook willen we toch iedereen geluk wensen en dat betekent zeker niet dat het in 

alle opzichten voor de wind gaat. Ik denk dat het belangrijkste is dat we ons geestelijk gezond voelen 

en daarmee de uitdagingen van alle dag op de een of andere manier wel aan kunnen. Soms alleen, 

maar soms met hulp van anderen. Iemand vooruit kunnen helpen is fantastisch. Maakt er twee blij. 

Iemand om hulp vragen is niet altijd even makkelijk en vraagt vaak om een flinke dosis moed, maar 

zou heel normaal moeten zijn. 

Waar word je nou gelukkig van? Ik zocht het op, op internet. Een lijst van 50 onderwerpen! Ik heb ze 

niet verzonnen. Ik zal de eerste tien noemen en daarbij aan jullie de vraag: wat valt je op aan deze 

lijst? 

1. Het vinden van tien euro in een oude spijkerbroek 

2. Op vakantie gaan 

3. Slapen in een schoon bed 

4. Zwemmen in zee 

5. Wakker worden op een zonnige dag 

6. In de zon zitten 



7. Verrast worden met bloemen of bonbons 

8. Een mooi bericht krijgen van een dierbare 

9. Knuffelen 

10. Een bedankkaartje krijgen 

Iemand die wil reageren? 

Ik vind dit meer een lijstje van iemand die helemaal depressief bij een psycholoog op de bank zit. 

Wat mij opvalt is dat al deze geluksmomenten helemaal gericht zijn op ‘ik’. Niemand waar ik bij deze 

geluksmomenten iemand anders voor nodig heb. Dit vind ik toch wel heel bijzonder. Gelukkige 

momenten hebben toch meer betekenis als je samen bent met anderen? Als je je geluk kunt delen 

met een ander? Op plaats 45 kom ik dan eindelijk zo’n momentje tegen. Dat heet dan: Iemand 

aanbieden om te laten zitten in de bus of de trein. Ja, daar worden er twee blij van. 

Dat is ook de bedoeling van de kaarten die we straks gemaakt hebben. Iets bedenken waar je een 

ander blij mee kunt maken. Mens zijn is deelgenoot zijn van een gemeenschap. Dat is wat Jezus ons 

samen met de heilige Geest leert en wat basis is van onze christengemeenschap.  

Oog hebben voor elkaar, hulp bieden, attent zijn voor zover je dat kunt en anderen aanspreken als je 

contact zoekt, of hulp nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de koffie-uurtjes en dadelijk na deze 

viering. 

Misschien heeft het kaarten maken of je eigen lijstje van geluksmomenten wel een gedachte bij je 

opgeroepen om straks bij de voorbede een kaarsje aan te komen steken. Een kaarsje om aandacht 

voor een ander, omdat die ook bij ons hoort. Dat mag ook zonder woorden, gewoon een kaarsje 

branden. 

Stilte 

Pianomuziek 

Geloofsgebed 

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. 

Voorbede  



Acclamatie: U, die luistert en nabijheid 

Goede God, 

Wij kijken uit naar uw Geest, 

waar we kennis mee maakten 

toen we gedoopt werden. 

Het was een nieuw begin van ons leven. 

U vraagt ons steeds weer 

om blij uw richting te kiezen 

als we iets nieuws willen beginnen. 

Wilt u ons daarbij helpen? 

Laat ons het enthousiasme 

en de vrolijkheid doorgeven, 

die we ontvingen van uw Geest. 

Laat ons dat enthousiasme 

doorgeven aan anderen,  

bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje  

of door een bezoekje aan iemand die wel een opkikker kan gebruiken. 

Laten we oprecht aandacht hebben voor elkaar 

 
Acclamatie: U, die luistert en nabijheid 

Moment voor intenties uit het intentieboek  

en voor het aansteken van een kaarsje al of niet met persoonlijke voorbede 

Moment voor eigen intenties in stilte 

Lichtje van de maand  

Voor Cor Jolie. De meesten kennen hem wel als dirigent van het kinderkoor in St.-Maarten, het 

Jozefkoor en in de Willibrorduskerk. Hij was mee tijdens het bezoek aan het graf van Wim Jenniskens. 

Het gaat al langere tijd niet zo goed met hem, vandaar dat we hem met dit lichtje een hart onder de 

riem willen steken en hem beterschap wensen. 

Acclamatie: U, die luistert en nabijheid 

Onze Vader (geven we elkaar de hand) 

Onze Vader, die in de Hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schuld, 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 

en leid ons niet in bekoring 



maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 

 

Lied: het lied van het brood (GvL 457 coupl. 1, 3, 4 en 5) 

Brood delen 

Delen is iets waarmee wij ons identificeren. Delen is meer dan weggeven, delen is verbinding maken, 

is gemeenschap vormen, de basis van christen zijn. Je geluk delen, je zorgen delen. 

In jouw naam zijn wij hier samen. Wij noemen jou God en Vader. Niemand heeft jou ooit gezien, 

maar elke dag opnieuw is het duidelijk hoe jij 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 uw wereld. Wij zien je 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. Wij zien je aan het werk in Jezus, uw Zoon; de woorden die Hij sprak, waren 

jouw woorden en worden nu de onze. Zijn keuze voor kleine mensen was jouw keuze en wordt nu de 

onze. Hem willen wij hier noemen als inspiratie, als wegwijzer voor ons leven, als blijvende oproep 

om te blijven doen wat Hij ons heeft voorgedaan. 

Zegen 

Met een nieuw jaar in het vooruitzicht  

met alles wat daarin onvoorspelbaar  

en onvoorstelbaar zal gebeuren  

vragen wij om zegen.  

Vragen we God om zegen,  

zegenen wij elkaar om dit nieuwe jaar  

vol goede moed en vertrouwen in te gaan.  

Aandacht en zorg, dat wij elkaar niet loslaten. 

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

Slotlied: Wonen overal nergens thuis 


