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Oasemoment  'Toon ons de weg naar de berg' 

Emmaüsparochie   -   donderdag 22 februari 2018 
 

 
 
 
Evangelie 
 
We lezen uit het Evangelie volgens Marcus. 
 
Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op.  
Petrus, Jakobus en Johannes mochten met hem mee.  
Boven op de berg waren ze helemaal alleen. 
De leerlingen zagen dat het gezicht van Jezus veranderde. 
En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. 
Geen mens kan kleren zo wit maken. 
Opeens zagen de leerlingen Elia en Mozes. 
Die waren met Jezus aan het praten. 
Petrus zei tegen Jezus: 
"Meester, het komt goed uit dat wij hier zijn! 
We zullen drie hutten maken: 
één voor U, één voor Mozes, en één voor Elia." 
Petrus zei zomaar wat.  Dat kwam  
omdat hij en de andere leerlingen erg geschrokken waren. 
Op dat moment kwam er een wolk boven hen. 
En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: 
"Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem." 
De leerlingen keken om zich heen,  
maar ineens zagen ze Mozes en Elia niet meer. 
Alleen Jezus was nog bij hen. 
Toen ze de berg weer af gingen, zei Jezus:  
"Jullie mogen aan niemand vertellen wat je gezien hebt. 
Eerst moet de Mensenzoon opstaan uit de dood. 
Pas daarna mogen jullie hierover praten." 
De leerlingen hielden zich daaraan. 
Maar intussen vroegen ze zich wel af 
wat Jezus bedoelde met 'opstaan uit de dood'. 
 
(Mc 9, 2-10, naar Bijbel in Gewone Taal) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Van tijd tot tijd moet je het doen:  
de berg opgaan.  
De wereld laten verstillen,  
jezelf en de anderen hervinden in gebed,  
het volle licht van God laten schitteren op je gezicht.  
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Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus, 
uit wie dit heldere licht al straalt, 
en in het gezelschap van andere bergbeklimmers,  
godzoekers zoals Mozes en Elia.  
 
Het was voor hen geen vlucht uit de wereld.  
Zij namen alles mee op die berg:  
het wel en wee van hun volk, 
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.  
 
Maar even kwam er vrede in hun hart.  
Zij ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,  
om te herbeginnen.  
 
(naar Levensecht) 
 
Stilte 
 
Gebed 
 
Als de twijfel en de angst 
ons leven aanvreten, 
en de moed ontbreekt om door te gaan, 
toon ons dan de weg naar de berg: 
die plek van stilte 
om even met U alleen te zijn, 
om kwaad en zorgen af te geven 
aan U, die onze grote Drager bent. 
Zet ons dan op het spoor 
van Mozes, Elia en Jezus, 
die ook hun angst en twijfel hebben gekend, 
en toch hun keuze trouw gebleven zijn 
en zo dragers zijn geworden van uw Licht. 
 
Leer ons 
ons te spiegelen aan hen, 
die zo dicht met U verbonden waren, 
zo intens vanuit U leefden, 
dat zij uw licht, uw Naam uitstraalden, 
en alles in hen sprak van 
'Ik zal er zijn voor u'. 
Doe ons weten dat U in hen te vinden bent, 
in ons te zien zult zijn 
als wij verder gaan op hun weg. 
Geef ons nu en dan, en soms heel even, 
zo’n moment van licht 
in uw stilte, 
in het weten dat wij door U bemind zijn, 
en toon ons dan de weg naar de vlakte, 
naar het dagelijkse leven, 
om met uw kracht 
uw weg verder te gaan.   
 
(Carlos Desoete, In Zijn Naam) 
 
Stilte 
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Bezinning 
 
Adem diep 
de goddelijke heerlijkheid in  
op de berg, 
en ga in de dalen der mensen.  
Adem er Gods heerlijkheid uit  
in de ellende van de tijd.  
Verzink niet in gepieker.  
Jezus is bereikbaar voor je  
als je geloof hebt.  
Jezus is er voor jou  
als je zegt: hier ben ik!  
 
Laat je zijn aanwezigheid  
niet ontnemen!  
Je vreugden, je lijden, 
je afkeer van de mensen,  
je moeheid,  
je innerlijke opstandigheid,  
je tegenzin;  
dit alles zijn slechts  
rimpels aan de oppervlakte,  
die niet kunnen verhinderen  
dat Jezus er is,  
dat Hij je liefheeft,  
dat Hij je nodig heeft,  
dat Hij je zegent 
tot overgave aan Zijn Vader  
en tot offer voor je broeders.    
 
(H. Hümmer) 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
Ik zal je niet alleen laten, zegt God, 
nooit!  
Zelfs als je de indruk hebt  
dat de zon in je leven is ondergegaan 
en dat het helemaal donker geworden is rondom je,  
dan nog zal Ik er zijn.  
Misschien herken je Me niet 
omdat je ogen blind zijn geworden door je verdriet en je tranen.  
Maar je mag erop vertrouwen 
dat Ik mijn liefde als een licht over je leven laat schijnen 
en dat Ik je blijf toefluisteren dat Ik van je hou.  
Jij bent toch mijn kind!  
Je bent een parel in mijn ogen!  
Ik heb je lief, liever dan mijn leven, zegt God.  
 
(Erwin Roosen) 
 
Stilte 
 
Bezinning 



Oasemoment 22 februari 2018     -   4 

 
De stem uit de wolk maakte Hem duidelijk 
dat het zijn roeping was 'zoon' te zijn, 
zich te gedragen als de Gezondene 
die in zijn leven een liefhebbende vader ervaart. 
'Beminde zoon' zijn betekent: een hartelijke vader hebben. 
Jezus wil aan iedereen duidelijk maken: 
'Mens, luister naar de diepste stem in je ziel. 
Je wordt bemind door een lieve vader. 
Jij bent de moeite waard geliefd te worden,  
en je hebt een hart om zelf ook lief te hebben. 
In jouw hart steekt de mogelijkheid om op het leven te antwoorden 
als een dankbare, vrije en liefdevolle mens tegenover een vader." 
Vanuit zijn topervaring op de berg 
herhaalt Jezus tot ieder van ons: 
"Geloof in Gods aanwezigheid in je leven, 
want Hij heeft een hart voor jou! 
Geloof in Gods stem in je ziel, 
want Hij spreekt je vrijheid aan! 
Geloof in Gods kracht op je weg, 
want Hij voert je naar echt leven! 
Word op die manier elke dag meer en meer 
een door God beminde, dus dankbare en vrije mens." 
 
(naar Frans Mistaen s.j.) 
 
Korte stilte 
 
Lied 
 
We zingen het lied 
waarvan u de tekst vindt op uw blaadje. 
 

 
 
 
 
Wij zochten U, o Heer, en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven en danken duizendmaal. 
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Want dicht bij ons... 
 
Wij zochten u, o Heer, en vonden een gebaar, 
het wonder van twee handen die zoeken naar elkaar. 
 
Want dicht bij ons... 
 
Korte stilte 
 
Bezinning 
 
In jouw hart, zoals in het hart van elke mens, 
is er een geheim kamertje.  
Dat is het plekje waar je God kunt ontvangen, 
waar je heel persoonlijk en innig met God omgaat. 
Wat de vrienden van Jezus op de Taborberg overkomt  
is de perfecte beschrijving van wat mensen kunnen meemaken  
in dat geheime kamertje van hun hart. 
Plots ervaren ze dat God zich laat kennen in de mens Jezus,  
met wie ze dagelijks omgaan.  
En dat geeft een kick.  
Ze zijn buiten zichzelf.  
Ze zijn er zo gelukkig om  
dat ze dat moment wilden vasthouden en laten voortduren. 
God laat zich kennen en dat geeft een kick. 
Voelen dat God nabij is, is niet niks  
en ook niet zonder risico.  
Want wie weet wat God dan wel van ons vraagt.  
Misschien vraagt Hij wel om de gewone dingen  
op een buitengewone manier te doen:  
met heel veel warme liefde  
voor Hem en voor de medemens. 
Laat God binnen in dat geheime kamertje van jou.  
Je hebt hem vast en zeker heel veel te vertellen.   
 
(naar Manu Verhulst) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
De apostelen mogen nog niet achterover leunen, 
ook zij moeten zelf aan het werk, 
ze moeten de berg af en zelf licht gaan zijn voor de mensen. 
Dat is ook de opdracht voor al zijn volgelingen.  
Dat is ook onze roeping. 
Niet op ons eigen bergje blijven zitten als het ons goed gaat, 
als het leven ons toelacht. 
Maar naar mensen gaan die in het dal zitten, 
in de put, in het donker, 
naar mensen in onze omgeving die moeilijke dagen doormaken. 
En tegen mensen die in een diep dal zitten 
moet je niet zeggen: 
"Kop op, boven op de berg schijnt de zon." 
Of: "God zal licht voor je zijn." 
Nee, je moet zelf licht zijn, 
zelf warmte en meeleven geven. 
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En als je licht bent voor anderen, 
ervaar je meestal ook wat licht in jezelf. 
 
(theobaldusparochie.nl) 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
Zoals het met de leerlingen is,  
zo is het ook met ons.  
Enkele momenten van inzicht, van zeker weten,  
wisselen af met veel momenten van twijfel,  
van verlangen naar zekerheid.  
En toch houden die enkele momenten ons gaande,  
geeft de herinnering aan die momenten  
ons voldoende moed om verder te gaan.  
Geloof dat leeft brengt mensen en kerk in beweging,  
geloof geeft hen de moed om in beweging te gaan,  
om de verleidelijke zekerheid van de stilstand te overwinnen.  
Want vaak lijkt het zekerder en veiliger  
om alles bij het oude te laten,  
om geen risico's te lopen.  
Er is moed voor nodig om verder te gaan,  
om nieuwe wegen te gaan.  
Maar alleen die beweging brengt toekomst dichterbij. 
En stilstand, hoe verleidelijk ook,  
leidt uiteindelijk tot een vastgeroest bestaan.  
 
(http://users.telenet.be/dekenaat.oudenaarde/) 
 
Stilte 
 
Gezamenlijk gebed 
 
Bidden we samen het gebed op uw blaadje. 
 
Heer Jezus, 
op de berg mocht U,  
in de nabijheid van uw en onze Vader, 
even de totale vrede ervaren. 
Maar daarna moest ook U afdalen naar het dal, 
waar tegenstand en lijden U te wachten stonden. 
Ook ons leven verloopt niet altijd over rozen 
en daarom vragen wij U: 
Schenk ook ons,  
al is het soms maar even,  
diepe vrede, 
zodat wij ons op onze levensweg  
gesteund en gesterkt weten door U. 
 
(www.dominicanenschildebergen.be) 
 
Bezinning 
 
Wil je in de komende week af en toe wat tijd voor Mij vrijmaken, vraagt God,  
om met Mij alleen te zijn en met elkaar te praten? 
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Je moet geen schrik hebben om dichterbij te komen. 
Ik wil je laten ervaren  
hoe mijn liefde ook jou kan veranderen,  
vanbinnen én vanbuiten.  
De mensen zullen aan je kunnen zien  
en van je gezicht kunnen aflezen  
dat wij een verbond hebben gesloten  
omdat je steeds meer op Mij zult gelijken. 
Ik wil mijn droom in je hart leggen  
en je laten voelen dat het ‘goed’ wonen is bij Mij,  
voor altijd.  
Amen.  
 
(Erwin Roosen) 
 
Stilte 
 
Afsluiting 
 
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart. 
 
Het volgend Oasemoment is voorzien over vier weken, 
op donderdag 22 maart. 
We zullen dan blijven stilstaan  
bij het evangelie van het weekend dat eraan voorafgaat, 
waar Jezus zegt: 
"Als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, 
blijft hij onvruchtbaar. 
Maar hij moet sterven, 
alleen dan brengt hij rijke vruchten voort." 
Een rijke en hoopvolle tekst  
om de laatste week van de Veertigdagen in te gaan. 
 
Laten we nu, 
gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was, 
van de berg afdalen 
om de warmte van God-met-ons 
morgen en de komende dagen uit te dragen  
in de vlakte van ons leven van elke dag. 
 
Maar de Heer daalt met ons mee de berg af. 
Hij zendt ons de wereld in en zegent ons 
 
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
(naar www.dominicanenschildebergen.be en Kees Panneboek)  
 


