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Oasemoment  'De zaligsprekingen' 

Emmaüsparochie   -   donderdag 15 december 2016 
 

 
 
Evangelie 
 
We lezen uit het evangelie van Matteüs, 
zoals het klinkt in de Bijbel in gewone taal. 
 
Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op.  
Daar ging hij zitten.  
Zijn leerlingen kwamen bij hem.  
Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven  
over de nieuwe wereld. Hij zei: 
"Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben,   
want voor hen is Gods nieuwe wereld. 
Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben,  
want God zal hen troosten. 
Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn,  
want aan hen zal God de aarde geven. 
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil,  
en die dat het allerbelangrijkste vinden,  
want God zal hun moeite belonen. 
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen,  
want God zal goed zijn voor hen. 
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn,  
want zij zullen God zien. 
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Het echte geluk is voor mensen die lijden  
omdat ze doen wat God wil,  
want voor hen is Gods nieuwe wereld. 
Het echte geluk is voor jullie.  
Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort.  
Misschien schelden de mensen je uit,  
of willen ze je gevangennemen.  
Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. 
Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk.  
Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel.  
De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld  
als jullie nu." 
 
(Mt. 5, 1-12, Bijbel in gewone taal, op www.debijbel.nl) 
 
Stilte 
 
Eerste zaligspreking 
 
Het echte geluk  
is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben,   
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want voor hen is Gods nieuwe wereld. 
 
Korte stilte 
 
Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.  
In de klassieke bijbelvertaling staat: 
gelukkig die arm van geest zijn. 
Achter Jezus' woorden zit een mensbeeld  
dat net het tegenovergestelde is 
van onze moderne zelfaanbidding. 
'Zalig de armen van geest' is vaak uitgelegd 
als een pleidooi voor kleinheid, 
om mensen gehoorzaam en onderdanig te houden. 
Maar dat is het niet. 
Het is een heel bevrijdende uitspraak: 
we worden bevrijd van de hele tijd onszelf moeten bewijzen, 
ten koste van alles moeten uitblinken boven de ander. 
Het gaat niet om 'laag over onszelf denken', 
maar om onszelf niet over het paard tillen. 
Onze juiste, bescheiden plaats op deze aarde en in de mensheid vinden, 
het brengt een innerlijke rust en vrede die onbetaalbaar zijn. 
 
(naar Ignace Demaertel in Knack) 
 
Muziek 
 
Tweede zaligspreking 
 
Het echte geluk  
is voor mensen die verdriet hebben,  
want God zal hen troosten. 
 
(Korte stilte) 
 
Gelukkig ben jij als je beseft dat je ook verdriet met je meedraagt. 
Misschien stop je het weg, 
denk je er liever niet aan 
of laat je het nooit merken. 
Maar gelukkig ben je als je je verdriet erkent. 
Verdriet is niks anders dan gekwetste liefde. 
Jouw verdriet vertelt je dat je nog steeds 
naar die liefde verlangt. 
Samen met vreugde 
is verdriet een broodnodige gids 
op je zoektocht naar die diepste Bron van liefde. 
 
Gelukkig zijn we als we onze pijn mogen uitspreken 
en ons verdriet delen. 
Zo kunnen we een schuilplaats worden 
voor mensen van wie het leven pijn doet. 
 
(naar Vincent Duyck) 
 
Muziek 
 
Derde zaligspreking 
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Het echte geluk 
is voor mensen die vriendelijk zijn,  
want aan hen zal God de aarde geven. 
 
(Korte stilte) 
 
God vindt op aarde zijn woning 
bij hen die de kringloop van het kwade 
met liefde zoeken te doorbreken. 
Zalig zij die door hun innerlijke kracht zo sterk zijn, 
dat zij ervan kunnen afzien  
geweld met geweld te beantwoorden. 
Zalig zij die zachtmoedig zijn, 
moedig... maar zacht. 
 
(naar Nico ter Linden, Het verhaal gaat. 2, en naar Lise-Anne Debruyne) 
 
Muziek 
 
Vierde zaligspreking 
 
Het echte geluk  
is voor mensen die doen wat God wil,  
en die dat het allerbelangrijkste vinden,  
want God zal hun moeite belonen. 
 
(Korte stilte) 
 
Gelukkig ben je omdat je in je binnenste 
dat verlangen naar rechtvaardigheid ervaart 
en geen leugen toelaat in je hart, 
omdat je weet wat het betekent 
onrecht aangedaan te worden. 
Gelukkig ben je  
omdat je kwaadheid voelt bij het onrecht 
en verdriet bij de mens die eronder lijdt. 
Het vertelt je over een visioen 
dat God in jou heeft gelegd. 
Gelukkig zijn we 
wanneer we ons niet tot rechter opwerpen, 
maar steeds weer proberen te zoeken 
hoe elke mens bemind wordt. 
Dan doen we de schoenen van het oordeel uit 
om mekaar niet te vertrappelen. 
 
(naar Vincent Duyck) 
 
Muziek 
 
Vijfde zaligspreking 
 
Het echte geluk  
is voor mensen die goed zijn voor anderen,  
want God zal goed zijn voor hen. 
 
(Korte stilte) 
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Gelukkig de barmhartigen 
die zich laten raken 
door het verdriet van anderen en 
de pijn van wie door hardheid werd gewond, 
want God zal hun barmhartig zijn. 
 
(http://blog.dominicanenschildebergen.be/) 
 
Muziek 
 
Zesde zaligspreking 
 
Het echte geluk  
is voor mensen die eerlijk zijn,  
want zij zullen God zien. 
 
(Korte stilte) 
 
Wanneer zie je God? 
Wanneer er niets tussen jou en God in staat. 
Wanneer je hart gezuiverd is 
van bedrog en geldingsdrang en hebzucht, 
van al het onrecht 
dat ons het zicht op God belemmert. 
Dan zie je God. 
Dan zie je Hem overal. 
Zelfs uit het geringste spreekt het onzegbare. 
 
We willen geloven 
in al wie zijn bedoelingen zuiver houdt 
en in zijn inzet voor anderen zichzelf niet zoekt. 
 
(naar Nico ter Linden, Het verhaal gaat. 2, en naar http://blog.dominicanenschildebergen.be/ )  
 
Muziek 
 
Zevende zaligspreking 
 
Het echte geluk  
is voor mensen die vrede sluiten,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
 
(Korte stilte) 
 
Maak mij tot een werktuig van uw vrede, Heer, 
waar haat is laat mij liefde brengen, 
waar onenigheid is laat mij eensgezindheid brengen, 
waar belediging is vergeving, 
waar wanhoop is hoop, 
waar duisternis laat ons licht brengen 
en waar droefheid is vreugde. 
 
Gelukkig ben je omdat je ervaart  
dat het soms stormt in je hart. 
Het zal je helpen om Gods vrede  
niet langer buiten jezelf te zoeken 
want daar is ze niet te vinden. 
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Vrede kan je niet maken, 
zoals een bron het water niet maakt. 
Ze brengt het enkel naar boven  
omdat er in haar binnenste 
een overvloed leeft. 
 
Laten we eerst vrede zoeken met onszelf. 
Het zal ons de wereld doen begrijpen 
zoals God die begrijpt: 
een tijd en ruimte om elkaar lief te hebben. 
 
(naar het Vredesgebed van Sint Franciscus van Assisi, en naar Vincent Duyck) 
 
Muziek 
 
Achtste zaligspreking 
 
Het echte geluk  
is voor mensen die lijden  
omdat ze doen wat God wil,  
want voor hen is Gods nieuwe wereld. 
 
(Korte stilte) 
 
Gelukkig zij die het lijden voor de gerechtigheid 
niet laf ontlopen 
maar het tot het einde toe moedig dragen. 
Want zij werken mee  
aan Gods droom over de wereld. 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
'Gelukkig' of 'zalig' zo heet het, 
en de Bijbel in Gewone Taal geeft aan 
voor wie 'het echte geluk' is. 
Of we kunnen de Zaligsprekingen telkens ook zo beginnen: 
"Vooruit! Je bent op de goede weg". 
Jij die opkomt voor vrede, 
zachtmoedigheid en gerechtigheid, 
jij bent op de goede weg. 
De Heer weet maar al te goed 
dat dit geen makkelijke weg is. 
Wie Hem volgen, 
zijn in de ogen van de wereld 'arm van geest'. 
Ze behoren niet tot de machtigen en rijken. 
Wie in die harde wereld 
toch blijft opkomen voor gerechtigheid en vrede, 
wie poogt eerlijk en oprecht te zijn, 
die krijgt een belofte mee: 
je zult getroost worden, 
je zult het land bezitten, 
je zult God zien. 
"Vooruit!" zegt Hij, 
"als je zo doorgaat, 
zullen de beloften voor jou in vervulling gaan." 
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(Eric Vanden Berghe, Van U is het Woord. Overwegingen bij de Schrift) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
Zalig ben je als je arm en eenvoudig van hart bent  
en je hoop stelt op God.  
Je bent op de goede weg. 
 
Zalig ben je als je met je verdriet  
en met je gebroken hart op God vertrouwt. 
Je bent op de goede weg. 
 
Zalig ben je als je met zachte moed,  
zonder macht of geweld anderen dienstbaar bent. 
Je bent op de goede weg. 
 
Zalig ben je als je opkomt voor gerechtigheid  
en het opneemt voor weerlozen en armen. 
Je bent op de goede weg. 
 
Zalig ben je als je barmhartig en meevoelend bent  
met het verdriet van anderen. 
Je bent op de goede weg.  
 
Zalig ben je als je met zuivere en eerlijke bedoelingen  
door het leven gaat. 
Je bent op de goede weg. 
 
Zalig ben je als je vrede en verzoening brengt onder de mensen. 
Je bent op de goede weg. 
 
(http://blog.dominicanenschildebergen.be/) 
 
Stilte 
 
Gezamenlijk gebed 
 
Bidden we samen het gebed op uw blaadje. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die kunnen delen 
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, 
voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die kunnen luisteren 
naar het leed van anderen, 
die wonden genezen 
door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die rust en stilte brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen, 
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die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, 
die lijden omwille van het onrecht 
dat anderen wordt aangedaan. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 
die oprecht zijn in hun woorden, 
die trouw blijven aan hun vrienden. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die zich spiegelen 
aan de levenswijze van Jezus. 
Laat hun voorbeeld ons aansporen 
om zelf ook in zijn voetspoor te treden. 
 
(http://blog.dominicanenschildebergen.be/) 
 
Stilte 
 
Afsluiting 
 
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart. 
 
Het eerste Oasemoment van het nieuwe jaar 
vindt plaats op donderdag 26 januari. 
Toen wij dit Oasemoment aan het voorbereiden waren, 
bleef onze blik rusten 
op de nieuwe slogan van Bond Zonder Naam: 
"Kom binnen en zet u", 
een oproep tot gastvrijheid en openstaan. 
Best de moeite waard om het in een Oasemoment over te hebben, 
en dat willen we doen in januari. 
 
Je bent op de goede weg, 
spoort Jezus ons aan 
wanneer wij naar zijn woord proberen te leven. 
Het zijn woorden van hoop 
waarmee we de laatste dagen  
van deze Adventsperiode mogen ingaan. 
 
Goeienavond nog. 
Moge elk van u op uw beurt de vrede dragen 
en uitdragen 
die het kind in de kribbe ons straks weer brengt. 
 


