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Oasemoment  'Immanuël, God met ons' 

Emmaüsparochie   -   donderdag 19 december 2019 
 

 
 
Inleiding 
 
De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, 
en men zal hem de naam Immanuël geven, 
God met ons. 
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. 
 
Korte stilte 
 
Evangelie 
 
We lezen uit het evangelie van Matteüs. 
 
Jezus' moeder Maria was verloofd met Jozef, 
en voordat ze bij elkaar gingen wonen, 
bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. 
Jozef, haar man, was een rechtvaardige. 
Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, 
kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. 
Terwijl hij dit overwoog,  
verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: 
"Jozef, zoon van David, wees niet bang 
uw vrouw Maria bij u te nemen, 
want wat bij haar tot leven is gewekt, 
is van de heilige Geest. 
Ze zal een zoon krijgen 
en u moet Hem de naam Jezus geven, 
want Hij is degene 
die zijn volk zal redden uit hun zonden. 
Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden 
wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: 
'Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, 
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, 
wat betekent: God met ons.' 
 
(Mt. 1, 18-23, Willibrordvertaling) 
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Stilte 
 
Bezinning 
 
Advent is wachten op de Heer. 
Maar… Hij is er al. 
Advent is dus eigenlijk: 
de Heer een thuis geven, 
een plaats bereiden waar Hij mag wonen. 
En als Hij in mij een thuis gevonden heeft, 
als Hij deel uitmaakt van mijn zijn, 
van mijn doen en van mijn laten, 
dan mag ik ervan verzekerd zijn 
dat ik, dankzij Hem, 
een thuis mag zijn voor anderen. 
 
Ook voor Jozef was het niet eenvoudig, 
de Joodse wetten maakten het hem niet makkelijk 
als toekomstige vader 
en vriend van een ongehuwde moeder. 
En toch… 
 
Zo vergaat het elk van ons 
als wij het Kind geboren laten worden in ons leven, 
als wij ons hart aanbieden  
als een thuis voor het Kind. 
 
(naar dominicanenschildebergen.be) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
God,   
onnoembaar in zovele talen,  
leer ons geloven  
dat uw Naam is  
‘Ik zal er zijn’,  
een naam als een afspraak,  
een belofte, een teken van leven. 
 
Leer ons geloven  
dat U ons leven binnenkomt,  
zo klein en kwetsbaar,  
zo gewoon en afhankelijk  
als een pasgeboren kind. 
 
Leer ons 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: 



Oasemoment 19 december 2019     -   3 

‘Immanuël’, God-met-ons. 
 
(auteur onbekend, op www.pastoralezorg.be) 
 
Stilte 
 
Lied 
 
Zingen we 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig', 
nummer 540 in Zingt Jubilate. 
 
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. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen, 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
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. 
 
(Zingt Jubilate nr. 540 - t. H. Oosterhuis - m.: 'Bedroefde herteken') 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Het evangelie loopt al even vooruit 
op wat komen gaat. 
Het licht alvast een tipje op van de sluier van het komende Kerstfeest. 
Het Kind van Bethlehem krijgt een gezicht.  
Zijn namen worden genoemd: 
Zoon van David, 
Immanuël: God met ons, 
Jezus: God redt. 
Het zijn namen vol verwachting. 
Ze houden een levensprogramma in. 
Dat Kind zal zijn naam waarmaken. 
Het is een handreiking van God aan mensen.  
Het is een mens, die allereerst 
herder wil zijn voor zijn volk. 
Meer dan wie ook zal Hij laten zien 
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dat God een en al liefde is.  
Maar ook: dat Hij staat aan de kant van de kleine en arme mensen. 
Een God die alle goeds geeft en gunt.  
In Jezus krijgt God een naam,  
een menselijk gezicht. 
In Hem komt God ons rakelings nabij.  
Dat Hij zo onze God wil zijn, 
blijkt uit het levensverhaal van dat Kind van toen en van vandaag. 
 
(Wim Holterman osfs ) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Waarom schrikken we ervoor terug 
ons door God te laten beminnen ? 
Waarom zelfs die gedachte afwijzen 
en al het lijden van de wereld aanwijzen 
om te bewijzen 
dat Gods liefde een illusie is? 
Waarom moet de wereld eerst 
volmaakt zijn 
vooraleer we durven te geloven dat God ons liefheeft ? 
 
Waarom schrikken wij ervoor terug 
ons door God te laten beminnen? 
Waarom willen wij afstand houden? 
Waarom telkens uitpakken 
met het doembeeld van onze zonden 
en onze behoefte aan vergeving? 
Waarom niet simpel gelukkig zijn 
omdat God ons bemint? 
 
Als God ons wil beminnen 
in een wereld zoals die is, 
als Hij ons wil liefhebben 
zoals wij zijn: lekker onvolmaakt, 
struikelend, maar steeds op weg. 
 
Als liefde nu eens zijn manier is 
om het lijden van de wereld mee te dragen. 
Als liefde zìjn manier is 
om ons te genezen 
om ons weer heel te maken. 
Als liefde zìjn taal is, zìjn Woord… 
Waarom zouden wij er dan voor terugschrikken 
om Hem te antwoorden in dezelfde taal 
met hetzelfde woord? 
Hij heeft het ons in het hart gelegd. 
 
(Manu Verhulst, Geloven met het hart) 
 
Stilte 
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Bezinning 
 
Ik zocht U, God, 
in de kruinen van de bomen, 
in het suizen van de wind. 
Ik zocht uw spoor 
in alle kleuren van de hemel, 
als de zon haar dag begint. 
Ik zocht U in de stilte 
tussen muren van abdijen, 
in de lange gangen  
waar monniken geruisloos mediteren. 
Ik zocht U in boeken, rituelen en oude gebaren. 
Maar op Kerstdag 
valt alle zoeken stil. 
Dan wordt de wereld als vanzelf ingetogen. 
Kerstmis 
is één grote vertelling van God 
om ons te zeggen 
dat onze wereld ook zijn wereld is, 
en dat elke mens 
door Hem gezien en bedoeld is 
als een wonder uit zijn hand, 
een wonder om lief te hebben. 
 
(naar Manu Verhulst) 
 
Stilte 
 
Gebed 
 
Blijf bij ons  
als licht in onze duisternis. 
 
Blijf bij ons  
als macht in onze onmacht. 
 
Blijf bij ons  
als leven in onze dood. 
 
Blijf bij ons  
als troost in ons verdriet. 
 
Blijf bij ons  
als vergeving voor onze zonden. 
 
Blijf bij ons  
als vrede in onze onrust. 
 
Blijf bij ons  
als hoop in ons sterven. 
 
Blijf bij ons  
als leven van ons leven. 
 
Blijf bij ons, Heer.  
Amen. 
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(Gebed van de week, zondag 23 november 2008) 
 
Stilte 
 
Lied 
 
Zingen we op de melodie van Nu zijt wellecome  
de tekst die u vindt op uw blad. 
 
Nu zijt wellecome, 
Jezus, deelgenoot 
van mensen die nog dromen 
voorbij aan dood. 
Leven met zovelen 
en daarmee gelukkig zijn, 
alles willen delen, 
en toch niet minder zijn. 
Kyrieleis. 
 
Nu zijt wellecome, 
verre, vreemde mens. 
Dat wij aan angst ontkomen, 
verstaan jouw wens 
ooit te zullen leven 
in een wereld omgekeerd, 
waar de kunst van delen 
voorgoed is aangeleerd. 
Kyrieleis. 
 
Nu zijt wellecome, 
toekomstmens in mij, 
die als een kind wil wonen 
herboren, vrij. 
In het land van morgen 
dat de lieve vrede kent, 
waar wij zijn geboren 
Gezien, aanvaard, erkend. 
Kyrieleis. 
 
(Jan Van Opbergen) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Ik wens dat Hij komt 
als een kind in je kamer, 
met een groet in zijn ogen 
elke dag in 't nieuwe jaar. 
 
Ik wens dat Hij komt 
als een broer aan je tafel 
met wat brood om te delen. 
 
Ik wens dat Hij komt 
als een gids voor je toekomst 
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met zijn hand op je schouder. 
 
Ik wens dat Hij komt 
als de weg in je leven 
met zijn voetspoor van liefde. 
 
Ik wens dat Hij komt 
met zijn zegenend gebaar. 
 
(F. Weerts) 
 
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 23 januari. 
Dat is midden in  
de Week van de Eenheid der christenen,  
en daar zullen wij het Oasemoment aan wijden. 
 
God is met ons, 
dat heeft Hij ons toegezegd,  
en die naam heeft Hij zijn zoon gegeven. 
Moge deze boodschap van hoop 
komend Kerstfeest echt  
tot een feest van nieuw leven 
voor ons en deze vermoeide wereld maken. 
 
Moge God zijn zegen op ons laten rusten 
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
 


