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Oasemoment  "Immanuël: God met ons" 
Emmaüsparochie   -   donderdag 19 december 2013 

 
Muziek 
 
Bijbeltekst en inleiding 
 
De engel van de Heer zei tot Jozef in zijn droom: 
‘Jozef, zoon van David,  
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,  
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 
Ze zal een zoon baren.  
Geef hem de naam Jezus,  
want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
Dit alles is gebeurd  
opdat in vervulling zou gaan  
wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 
‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren,  
en men zal hem de naam Immanuël geven,  
wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 
 
(korte stilte) 
 
De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, 
en men zal hem de naam Immanuël geven, 
God met ons. 
Dat is ook de tekst van het gregoriaanse gezang  
dat we bij het begin van dit Oasemoment hoorden 
en die we straks opnieuw zullen beluisteren 
in een motet van William Byrd. 
 
Naar het einde van deze adventstijd toe  
is dit een boodschap van hoop: 
God is inderdaad bij ons, 
Hij inspireert ons en geeft ons kracht,  
ook als we dat niet beseffen.   
Als wij ons openstellen voor Zijn aanwezigheid,  
zien we Hem nabij in kleine tekenen  
en nog meer in mensen rondom ons.   
 
Die boodschap van hoop  
willen wij tot leidraad van deze viering maken. 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Waarom willen wij God steeds apart zetten 
in een bovennatuurlijke sfeer? 
Waarom hem niet zoeken 
in het verhaal van mensen, 
in de gezichten van mensen, 
in de muziek van mensen? 
Waarom Hem niet vinden 
in de dienst aan mensen, 
in de vreugde van de creatie, 
in het wonder van de beschouwing?  
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Waarom Hem niet gewaarworden 
in de verdomde plicht van elke dag: 
in dat beetje rechtvaardigheid 
dat we voor elkaar moeten opbrengen, 
in die solidariteit met mensen 
die het moeilijk hebben ? 
 
(Manu Verhulst, Geloven met het hart) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
In het gelovig worden 
is er ook zo'n moment 
waarop God laat voelen 
dat Hij heel dicht bij jou is, 
meer nabij dan een mens nabij kan zijn. 
Een piepklein moment, 
zo klein dat je er niet over kunt spreken, 
zo intiem dat je er niet over mag praten, 
zo wederkerig dat je 't zelf niet kunt geloven. 
 
Wat ooit beschreven werd  
als een brandend braambos 
of als een zachte bries, 
is een wondere ervaring 
dat God in jouw leven wil binnenkomen 
en de deur geopend vindt. 
 
Je kende God al geruime tijd, 
wellicht reeds als een kind. 
Je kende zijn Naam, 
je wist Hem zelfs aan te spreken. 
Tot op dat moment dat Hij jou aansprak 
en jij op dat moment aandachtig was. 
 
Was het in die kleine dorpskerk, 
als bij toeval bezocht, 
of was het in die drukke winkelstraat 
of op dat verlaten strand ? 
Was het nog in de materniteit 
op een stil moment bij jouw boreling? 
Een flits van herkenning 
van het plotse besef dat Hij is er is… 
 
Er zijn mensen die gelovig praktiseren, 
een leven lang, 
en het nooit hebben meegemaakt. 
Er zijn mensen 
die nooit belangstelling hebben gehad 
voor godsdienst en al wat ermee te maken heeft, 
en plots door God worden vastgegrepen. 
Op dat piepkleine moment van herkenning 
begint het verhaal van een grote liefde. 
 
(Manu Verhulst, Geloven met het hart) 
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Muziek 
 
Bezinning 
 
Soms ervaar ik God 
als een soort vader of moeder, 
die je beschermt 
en die voor je opkomt, 
die je op weg helpt 
en bij wie je altijd terecht kunt. 
 
Soms ervaar ik God 
als een soort vriend of vriendin, 
iemand die dichtbij is, 
die je begrijpt 
en die met je meedenkt, 
die je troost als het leven 
anders gaat dan je hoopt. 
 
Soms ervaar ik God 
als een vreemde, 
die ik niet begrijp 
en nooit begrijpen zal, 
iemand die heel anders is, 
van een andere orde 
dan de wereld om me heen, 
van een ander formaat dan ik. 
 
Dan voel ik iets van huiver 
en opluchting tegelijk. 
Dan ben ik er heilig van overtuigd, 
dat Hij meer begrijpt dan wij 
en dat Hij tot meer in staat is. 
Dat Hij een weg ziet, 
waar onze weg doodloopt. 
 
(Greet Brokerhof van der Waa op www.theobaldusparochie.nl) 
 
Korte stilte 
 
Lied 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 



Oasemoment 19 december 2013     -   4 

 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen, 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
(Huub Oosterhuis, zie Zingt Jubilate nr. 540) 
 
Korte stilte 
 
Gebed 
 
God,   
onnoembaar in zovele talen,  
leer mij geloven  
dat uw Naam is  
‘Ik zal er zijn’,  
een naam als een afspraak,  
een belofte, een teken van leven. 
 
Leer mij geloven  
dat U mijn leven binnenkomt,  
zo klein en kwetsbaar,  
zo gewoon en afhankelijk  
als een pasgeboren kind. 
 
Leer mij geloven  
dat U tot ons komt  
als vredevorst en bron van vertrouwen,  
in Jezus, Uw Zoon,  
die mens van belofte,  
die onze leidraad werd naar uw land van belofte.  
Hij die Uw Naam geworden is  
Immanuël, God-met-ons. 
 
Help mij waakzaam blijven,  
op elk uur van de dag en elk uur van de nacht.  
Laat mij de deur van mijn leven  
wagenwijd voor U open stellen,  
als ik U mag ontmoeten  
in het gekwetste hart van een broer of een zus.  
Schud mij wakker  
als het oppervlakkige in onze samenleving  
mij in slaap heeft gesust.  
Open dan mijn ogen  
en geef mij de durf  
mijn leven te delen met armen en kleinen.  
Misschien dat U met Kerstmis  
dan ook in mijn hart mens wilt worden. 
 
(auteur onbekend op www.pastoralezorg.be & Erwin Roosen, Liefde maakt je mooi) 
 
Stilte 
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Gebed 
 
Ik geloof, Vader in de hemel, 
dat U dicht bij me bent. 
U kent mij en spreekt tot mij. 
Ik geloof dat U zich met uw aangezicht 
tot mij hebt gekeerd. 
 
Ik moet mij tot U keren, 
als ik mezelf vinden wil. 
Want ik ben slechts 
wat ik in uw ogen ben. 
Ik ken het geheim niet 
dat in mij is, 
tot U het openbaart 
in de glans van uw aangezicht. 
 
Alles weerspiegelt zich in U. 
Wat waar is in deze wereld 
is dat omdat U de waarheid bent. 
Wat leven bezit in deze wereld 
leeft omdat U het leven bent. 
Wat mooi is in deze wereld 
is dat door U, eeuwige schoonheid. 
Als ik gelukkig ben 
ben ik dat omdat U mij bevestigt. 
 
En als alles donker en leeg is 
omdat ik mijn lot niet vatten kan, 
geloof ik dat uw aangezicht 
op mij neerziet midden in de duisternis. 
Help mij U lief te hebben, 
want steeds is uw aangezicht mij nabij. 
 
Het gelaat van wie liefheeft  
straalt in het gelaat van de beminde. 
Laat uw aangezicht over mij lichten 
en laat uw licht uitstralen 
van mijn gelaat. 
 
(Jörg Zink, Het nieuwe woord: hoe wij kunnen bidden) 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
Een naam vol vreugde: God, die met ons is, 
die naast je loopt; 
Hij die zich wil ontfermen, 
al ga je door een dal vol duisternis, 
Hij is erbij, 
Zijn arm zal je beschermen. 
 
Immanuël: een naam vol warmte en licht, 
een grote God 
die een kleine mens kan wezen; 
die al zijn liefde op ons heeft gericht 
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om ons geschonden leven te genezen. 
 
Immanuël: Hij is ons zeer nabij, 
een mens als wij, 
die onder ons wil wonen 
en Zoon van God. 
Wie kan er, zoals Hij, 
het beeld van de Vader beter aan ons tonen ? 
In Bethlehem is 't engelenlied gehoord 
dat zong van vrede, vreugde, welbehagen; 
en nog weerklinkt dit lied in Jezus' woord: 
"Vrees niet!  
Zie ik ben met u, 
alle dagen!" 
 
(Nel Benschop) 
 
Korte stilte 
 
Afronding 
 
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn 
en het mee met elk van ons stil wou maken in uw hart. 
 
Vanaf januari vindt het Oasemoment steeds plaats  
op de vierde donderdagavond van de maand. 
Ons volgend Oasemoment is dus   
op donderdag 23 januari om zeven uur. 
Januari is de maand waarin veel gevierd wordt. 
Ook wij zullen het dan over vieren hebben. 
Maar wel een soort vieren dat ons, gelovigen, nauw aan het hart ligt: 
eucharistie vieren. 
Dat is danken, loven, tot inkeer komen,  
brood en wijn delen 
om ons verbond met God de Heer te vieren. 
Daar willen wij in het eerste Oasemoment van 2014 
stil bij blijven staan. 
 
Goeienavond nog, en wel thuis, 
en de kerstvrede van de Heer zij met u,  
en met allen die u dierbaar zijn.  


