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Oasemoment  'Zout en licht zijn voor deze wereld' 

Emmaüsparochie   -   donderdag 28 april 2016 
 

 
 
 
Evangelie 
 
Jezus begint zijn Bergrede met de zaligsprekingen.  
Wat Hij meteen daarna zegt klinkt al even krachtig en uitdagend. 
Luisteren we naar die woorden 
zoals Mattheüs ze neergeschreven heeft. 
 
Jullie zijn het zout van de aarde. 
Maar als het zout zijn smaak verliest,  
hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? 
Het deugt alleen nog maar  
om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. 
Jullie zijn het licht van de wereld. 
Een stad kan niet verborgen blijven 
als ze boven op een berg ligt. 
Je steekt een lamp niet aan 
om haar onder de korenmaat te zetten, 
maar je zet haar op de kandelaar, 
en dan schijnt ze voor allen in huis. 
Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede werken zien 
en jullie Vader in de hemel verheerlijken. 
 
(Mt., 5, 13-16, Willibrordvertaling) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Als de wereld er niet beter van wordt,  
hebben wij geen reden van bestaan,  
als mens niet,  
als gezin niet, 
als groep van mensen niet,  
als kerk niet.  
Wij zijn het zout der aarde,  
en dus bedoeld  
om smaak te geven aan het leven.  
Wij zijn het licht van de wereld, 
en dus bestemd  
om alle duisternis uit het leven te weren. 
Wij staan ten dienste van het geluk van allen... 
 
De één met de pen,  
de ander met de schop,  
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een ander met een computer. 
 
De één achter de kassa,  
de ander in de fabriek, 
een ander op school. 
  
De één in de politiek,  
de ander in het sociale leven,  
een ander aan het ziekbed. 
  
De één in de kleine kring van het gezin,  
de ander in een volkerenorganisatie, 
een ander in de stilte en de eenzaamheid. 
 
Maar allen staan wij ten dienste  
van het geluk van allen. 
 
Dat is onze reden van bestaan.  
 
(Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven) 
 
Stilte 
 
Gebed 
 
Ik weet niet of ik uw uitdaging wel aankan, God.  
Gelukkig zijn er momenten  
waarop ik voel dat mijn inzet voor het evangelie 
smaak en licht geeft  
aan mijn samenleven met anderen.  
Maar er zijn ook momenten  
dat mijn christen-zijn smakeloos en krachteloos lijkt  
en dat ik me laat meesleuren  
in de maalstroom van oppervlakkigheid.  
Schud me dan wakker, God,  
en laat me in het hart van medemensen  
een vuurwerk van tederheid tevoorschijn toveren  
in alle kleuren van de regenboog  
als een wonderlijk samenspel van licht en liefde.  
Amen.  
 
(Erwin Roosen) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Zout geeft smaak aan het eten, 
licht geeft schittering en kleur aan alles. 
Zout en licht zijn twee beelden 
waarmee Jezus benadrukt dat zijn leerlingen 
krachtige invloed kunnen uitoefenen op het geheel. 
 
Is dat wel zo? 
Is het geen onaanvaardbare pretentie 
te menen dat wij, Jezus' leerlingen, 
voor anderen zout en licht kunnen zijn, 
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aan de hele wereld smaak en schittering kunnen geven? 
 
Dat zou het inderdaad zijn, 
als wij onszelf zouden aanprijzen en verkondigden. 
Maar wat brengen Jezus' leerlingen 
aan de hele wereld rondom hen? 
Eigenlijk niet ‘iets’,  
maar ‘iemand’,  
namelijk God, de Vader. 
 
De taak van de christenen,  
die in Jezus' spoor leven, 
bestaat er vooral in  
aan de wereld te laten voelen, zien en ervaren 
dat er een God is,  
en wel dat die God een Vader is voor allen. 
 
(Frans Mistiaen op www.preken.be) 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
"Jullie zijn het zout van de aarde." 
Dat zegt Jezus niet tegen de wetgeleerden of Farizeeërs,  
de burgemeester of grote bedrijfsleider. 
Neen, Jezus zegt dat 
tegen de gewone mens in de straat 
die naar Hem komt luisteren, 
de vissers en de boeren, 
de werkloze en de arme, 
de ongeletterde en de zondaar. 
 
Hij zegt ook nog “Jullie zijn het licht van de wereld!”  
Hij zegt het tegen de gewone mensen in de straat. 
Tegen de mensen zoals wij,  
wanneer wij anderen niet voorbijlopen zonder boe of ba te zeggen. 
Tegen gewone mensen  
die aandacht hebben voor hun buur  
die te oud geworden is  
om de opgewaaide herfstbladeren bijeen te harken  
of de sneeuw te ruimen… 
Tegen de gewone mensen  
die aandacht hebben voor een zieke buurman  
en wat hulp durven aanbieden,  
vooral langer dan alleen maar de eerste week.  
Tegen de gewone mens  
die aandacht heeft voor iemand die weduwe geworden is,  
ook nog een jaar of twee jaar later. 
Tegen de heren en dames in het verkeer  
die niet overal en altijd hun plaats opeisen.  
Tegen de mensen  
die nog vriendelijk kunnen aanschuiven aan de kassa. 
 
Zo moeilijk is het dus niet, 
want zie, "je doet het al!" bedoelt Jezus eigenlijk. 
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Zo'n lichtpuntje zijn, 
méér vraagt Jezus niet van ons. 
Met al die kleine lichtpuntjes  
zijn we voor Hem  
het licht van de wereld. 
 
(naar de Preekploeg Sint-Anna Ter Drieën op www.preken.be) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Niet meer dan een klein lichtpuntje? 
Neen, véél meer: 
elk van ons is geboren om de glorie van God 
in ons zichtbaar te maken. 
Luisteren we naar woorden 
die toegeschreven worden aan Nelson Mandela, 
de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. 
 
Onze diepste angst is niet  
dat we ontoereikend zijn.  
Onze diepste angst is  
dat we een onmetelijke kracht bezitten. 
 
Het is ons licht,  
niet onze duisternis  
die ons angst aanjaagt. 
 
We vragen ons af:  
wie ben ik om briljant, fantastisch,  
talentvol of geweldig te zijn?  
Maar wie ben je om het niet te zijn? 
 
Je bent een kind van God.  
Met je kleiner voor te doen dan je bent, 
bewijs je de wereld geen dienst. 
 
We zijn geboren om de glorie van God  
in ons zichtbaar te maken.  
Die is er niet in enkelen van ons,  
maar in iedereen. 
 
En als we ons licht laten schijnen,  
geven we  
onbewust  
anderen de toestemming hetzelfde te doen. 
 
Als we bevrijd zijn van onze angst,  
dan bevrijdt onze aanwezigheid  
automatisch ook anderen. 
 
(toegeschreven aan Nelson Mandela) 
 
Stilte 
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Gebed 
 
In alles wat we doen 
kunnen we getuigen van Gods liefde. 
In elk woord dat wij spreken, 
elk gebed dat wij bidden 
kunnen wij getuigen 
welke boodschap van liefde 
God voor deze wereld heeft. 
Laten we dan bidden. 
 
Voor zovelen die vandaag zout willen zijn in deze wereld  
bidden wij,  
dat ze blijvend smaak en zin geven  
aan het leven van de mensen rondom hen.  
Laten we in stilte bidden. 
 
(korte stilte) 
 
Voor zovelen die vandaag  
als zout in deze ijskoude wereld willen zijn,  
dat ze nog meer mensen kunnen ontdooien  
die vastgevroren zitten in de moordende logica van winst en efficiëntie,  
dat ze warmte scheppen op plaatsen waar het ijzig koud is.  
Laten we in stilte bidden. 
 
(korte stilte) 
 
Voor al wie het zout in andermans brood wil zijn.  
Voor al wie geeft van zijn overvloed 
en daardoor leven mogelijk maakt,  
soms zelfs aan de andere kant van de wereld.  
Laten we in stilte bidden. 
 
(korte stilte) 
 
(naar een viering op www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen) 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
Ooit al eens gedacht?  
Vandaag haast ik me niet,  
voor niets of voor niemand.  
Vandaag wil ik de mens zien 
en wil ik glimlachen, 
ja... ook naar de kleine, dwaze dingen. 
Vandaag wil ik ook in jou het licht zien.  
Maar mijn wil is niet genoeg...  
Ik moet er iets aan doen.  
Jezus' licht breekt door en daar wil ik getuige van zijn.  
Mijn dagelijkse bezigheden,  
het haastig gaan van hier naar daar,  
steeds meer en meer  
en verder... 
Neen,  mijn adem roept me halt toe, 



Oasemoment 28 april 2016     -   6 

zo kan het niet verder. 
Het licht breekt door en daar wil ik getuige van zijn!  
Hij geeft ons het licht.  
En door even weer stil te staan,  
af en toe eens neen durven te zeggen 
aan een dagelijkse routine,  
kan ik weer Zijn licht aan anderen doorgeven. 
Soms is het maar een kleine lantaarn op je weg.  
Maar als je even blijft stil staan  
en zo het licht in je binnenlaat,  
merk je dat ook dit Gods warmte en liefde geeft. 
En zo komen alle lichtstralen 
van ieder van ons  
van elke gelovige christen samen tot één lichtbundel.  
Zijn Rijk! 
 
(Viering Licht breekt door op www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen) 
 
Stilte 
 
Gezamenlijk gebed 
 
Bidden we samen het gebed 
op het blaadje dat u op uw stoel vond. 
 
Vader, 
geef mij licht in mijn handen 
om uit te delen. 
 
Licht in mijn ogen 
om een lach te ontlokken. 
 
Licht in mijn oren 
om Uw stem te vernemen. 
 
Licht op mijn tong 
om een vuur te ontsteken. 
 
Licht in mijn hartstocht 
om liefde te zijn. 
 
Licht in mijn denken 
om Uw dag te zien dagen. 
 
Licht op mijn schouders 
om vrede te dragen. 
 
Licht op mijn hoofd 
om een teken te zijn. 
 
Licht in mijn lied 
om Uw goedheid te eren. 
 
Licht in mijn tranen 
om mensen te troosten. 
 
Licht in mijn hart 
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om een licht te zijn. 
 
(Jaap Zijlstra) 
 
Muziek 
 
Afsluiting 
 
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart. 
 
Het volgend Oasemoment  
is op donderdag 26 mei. 
Dit jaar blijven we met onze Oasemomenten  
enkele keren stilstaan bij de grote feesten van het kerkelijk jaar. 
Pinksteren is dan al bijna twee weken voorbij, 
maar de boodschap ervan blijft actueler dan ooit, 
en daar willen we het over hebben. 
 
Goeienavond nog. 
Moge Gods Geest met u zijn 
en u inspireren  
om zout en licht in deze wereld te zijn, 
en zo telkens opnieuw 
het verschil te maken. 


