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Oasemoment  'Bekoord in de woestijn' 

Emmaüsparochie   -   donderdag 27 februari 2020 
 

 
 
Inleiding 
 
Welkom in de woestijn 
met zijn ongebaande wegen, 
zijn onzekere gebeurtenissen, 
zijn verrassende ontmoetingen, 
zijn onbelemmerde horizonten. 
Welkom in de woestijn 
die oproept tot confrontatie met jezelf, 
tot herbronning, 
tot bevrijding van alles wat je vandaag tot slaaf maakt. 
We wensen jou een heilzame tocht toe. 
 
(naar dominicanenschildebergen.be) 
 
Stilte 
 
Evangelie hertaald 
 
Bij het begin van zijn 'openbaar leven', vertelt het evangelie,  
trok Jezus zich terug in de woestijn. 
Hij wil zich bezinnen, alles op een rijtje zetten:  
hoe ziet hij zijn verdere leven, wat is de moeite waard,  
wat wil hij voor zijn medemensen betekenen? 
Hij is alleen, 40 dagen al, en hij heeft honger.  
"Als jij werkelijk de Zoon van God bent...", 
een gevaarlijke gedachte komt bij hem op, 
"dan maak je toch brood van deze stenen...  
dan sla je hieruit toch winst...  
want alles wat telt is consumeren!"  
"Neen," komt hij weer tot zichzelf,  
"een mens leeft niet van brood alleen". 
"Als je werkelijk de Zoon van God bent...", 
daar is de verleider weer, 
"dan zet je een krachttoer neer: je springt van de tempel, 
en je laat de hele wereld zien wat jij kan presteren." 
"Neen," en hij verjaagt het beeld uit zijn hoofd, 
"Je mag God niet uitdagen!" 
"Als je werkelijk de Zoon van God bent,"  
de stem in hem dringt aan, 
"dan vereer je de macht, de wet van de sterkste, de concurrentie." 
"Neen," resoluut schudt hij de kwade gedachten weg, 
"Alleen voor God ga je door de knieën. 
Ga weg, satan! Jouw drie geboden,  
'Je zult consumeren, je zult presteren, en je zult concurreren',  
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maken de mensen tot slaaf,  
ze vertroebelen zijn zicht op de wereld, op anderen en op God. 
En toen, vertelt het evangelie, verliet Jezus de woestijn  
en begon Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap. 
 
(https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen, naar Mt. 4, 1-11) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Iedere mens moet door een woestijn 
vol bekoring. 
 
-  Profiteer van het leven! 
Maak van alle stenen brood! 
Vreet je dik op het zweet van de arme! 
 
-  Zie dat je een mens wordt 
met naam en prestige! 
Buig principes naar je ijdelheid! 
Mensen kun je gebruiken 
om omhoog te klimmen! 
 
-  Maak dat je zo vlug mogelijk rijk bent! 
Aanbid het geld, nestel je warmpjes 
in het aanzien! 
En grijp de macht! 
 
Een mens moet dan 
heel diep kiezen 
- een keuze die zijn leven bepaalt. 
 
Een keuze die van hem de mens maakt 
die hij worden zal. 
 
Zo koos Jezus 
voor God, voor Zijn woord, voor Zijn wil. 
 
Hij verkoos mens te worden. 
 
(naar W. Bruyninckx, Tussen gisteren en morgen) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Wie heeft door mij de moed verloren? 
Wie struikelde omdat ik geen hand reikte? 
Wie kwam niet aan het woord omdat ik niet luisterde? 
Wie is door mij aan het twijfelen gebracht? 
Wie ergerde zich omdat ik teveel sprak? 
Wie had pijn omdat ik kwetste? 
Wie dierf niet meedoen omdat ik niet uitnodigde? 
Wie kon niet recht omdat ik geen steun was? 
Wie leed honger omdat ik niet deelde? 
Wie werd bitter omdat ik oneerlijk was? 
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Wie heeft zich gesloten omdat ik geen begrip toonde?                                                                
Wie werd kwaad omdat ik vervelend was? 
Wie was eenzaam omdat ik geen aandacht schonk? 
Wie moet het werk doen omdat ik weigerde? 
Wie kreeg geen kans omdat ik in de weg stond? 
Wie bleef bedroefd omdat ik niet troostte? 
Wie was ongelukkig omdat ik niet wou vergeven? 
Wie werd uitgesloten omdat ik jaloers was? 
Wie kon niet bidden omdat ik niet stil was? 
Wie was ik toch voor anderen? 
En wie had ik kunnen zijn met wat meer liefde? 
 
(Mieke Kerckhof, Vermanen zonder woorden) 
 
Stilte 
 
Voorbeden 
 
Laten we bidden tot de Heer. 
 
Bidden we dat wij ons onderweg  
niet laten misleiden door valse beloften en luchtspiegelingen.  
Dat we de juiste woorden vinden  
om te bemoedigen en te troosten,  
om te beminnen en te vergeven,  
om te vragen en te antwoorden. 
 
 (zingend, met voor- en nazang:) 
 Barmhartige Heer, genadige God. 
 Barmhartige Heer, genadige God. 
 
Dat wij respectvol omgaan met wat de natuur ons biedt. 
Dat wij leren onderscheiden waar het op aankomt. 
Dat wij niet toegeven aan de verleiding van geld en macht,  
maar ons dienstbaar opstellen  
tegenover de meest kwetsbaren.  
 
 Barmhartige Heer, genadige God (x2) 
 
Dat wij niet hooghartig of eigenzinnig  
de schone schijn ophouden  
om de beste, de eerste, de grootste te willen zijn.  
Dat wij tevreden leren zijn met wat minder,  
zonder aanspraak te maken op wat anderen toekomt.  
Dat wij de rijkdommen van deze aarde eerlijker zouden verdelen. 
 
 Barmhartige Heer, genadige God… (x2) 
 
(http://vieringen.blogspot.com) 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
Elke mens wordt nu en dan  
naar de woestijn gedreven. 
Een plek waar alles ontbreekt 
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wat overbodig is. 
Soms is de woestijn een cel, 
soms een ziekbed, 
een ruzie of een zonde. 
Maar altijd is de woestijn 
een innerlijk gevecht 
om als mens te overleven. 
Eens kwam de Zoon der mensen 
uit de woestijn, 
getekend door strijd en door ontbering. 
Hij ging zo vastberaden: 
zijn spoor is nu nog zichtbaar 
in het mulle zand van de geschiedenis.  
Hij sprak een woord: 
‘De tijd is gekomen, 
word een ander mens. 
Geloof in ’t blijde nieuws 
dat God u heeft gezegend.’ 
We hebben Hem verstaan 
en misverstaan, 
beluisterd en dan weer afgewezen. 
We hebben Hem 
de eeuwen door, 
gekruisigd en aanbeden. 
Weer worden mensen 
naar de woestijn gedreven… 
 
(Bezinnen op de vastenzondagen, op wij-stenen.be) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Hij heeft de woestijn opgezocht 
en haar stilte beluisterd met zijn hart. 
Toen Hij wist wie hem bezielde, 
is hij teruggekeerd naar de wereld. 
 
Hij sprak dan andere woorden, elke avond, 
aan een andere stadspoort. 
En nu roept hij tot ons, 
om met Hem weer de woestijn in te gaan. 
 
De woestijn kan hard en deugddoend zijn, 
ook de woestijn die wij onszelf maken, 
op je kamer, of ergens onder een boom in het bos,... 
De woestijn waarin de karavaanwegen lopen 
van duidelijke afspraken en klare voornemens. 
De woestijn met oasen van gebed. 
De woestijn vanwaar je terugkeert met een andere kijk 
op die verdraaide wereld... 
 
In haar eenzaamheid zullen wij misschien 
de mensen rondom ons heel anders zien, 
en ontdekken wat onze echte noden zijn... 
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(www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen) 
 
Stilte 
 
Gebed 
 
God, geef ons de kracht  
die nodig is om staande te blijven  
in die harde en onbarmhartige wereld van ons.  
De kracht om te kiezen voor wat positief is,  
voor wat niet afbreekt  
maar opbouwt. 
  
God, geef ons de kracht om ons te verzetten  
tegen al wie de wereld de verkeerde kant op wil sturen  
en al wat uw Rijk van vrede in de weg staat. 
  
En als onze batterij even op is, Heer,  
en onze motor hapert,  
weest U dan de kracht  
die ons draagt en ons weer op gang helpt. 
 
(naar Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
Stilte 
 
Lied 
 
Zingen we samen het lied Waar is de plaats die vrede lacht, 
nummer 324 in Zingt Jubilate. 
 
Waar is de plaats die vrede lacht? 
Waar wordt aan mensen recht verschaft? 
Waar is de God die leven geeft? 
In elke mens die liefde deelt. 
 
Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 
waar elke mens van angst geneest, 
ik zoek de God die armen heeft, 
in elke mens die liefde deelt. 
 
Ik zoek het land dat vreugde heet, 
vrij van geweld en oorlogsleed, 
ik zoek de stad waar God regeert, 
in elke mens die liefde deelt. 
 
Hier is de plaats die vrede lacht, 
hier wordt aan mensen recht verschaft, 
hier is de God die leven geeft, 
in elke mens die liefde deelt. 
 
(t. en m.: B. van Thielt) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
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Neem de tijd, 
ja, neem veertig dagen de tijd 
om jezelf te ontmoeten 
als een zwerver doorheen de woestijn. 
 
Neem de tijd 
om uit je kwetsbaarheid weer op te staan, 
kracht te putten aan je Bron, 
rondom jou te kijken en te voelen 
dat niemand ooit alleen gaat. 
 
Neem de tijd, 
ja, neem veertig dagen de tijd 
om oog in oog te staan 
met wat jou beweegt 
en te voelen 
wat jouw woestijntocht kleur geeft. 
 
Neem de tijd, 
neem gerust jouw tijd 
wel  veertig dagen lang 
om te voelen: 
er zit meer in mij, 
licht daagt aan de horizon… 
 
(Toon Vandeputte) 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
Vasten was vroeger verstervingen doen.  
Vandaag lijkt vasten wel afgeschaft en vergeten:  
niet meer te doen in tijden van welvaart en overvloed.  
Of toch?  
Vasten krijgt een nieuwe, actuele betekenis.  
Vasten wordt niet-handelen:  
niet-meer-meedoen-met afmatting en uitputting.  
Gedaan met die voortdurende druk:  
ik wil dit nog zien, ik moet dat nog lezen,  
ik wil dat tv-programma nog volgen,  
ik wil daar nog naartoe gaan,  
ik moet dat nog hebben, nog kopen,  
ik moet dat nog meemaken,  
ik moet, ik wil, ik moet, ik wil.  
 
Vasten is weer het oude geheim leren,  
in jezelf het wonder laten gebeuren:  
de tijd stil zetten:  
alleen maar aandachtig kijken en luisteren,  
dankbaar worden  
om het geschenk van het leven in het hier en nu.  
 
Vasten is herleven:  
weg met de kloktijd,  
weg met het lijstje to do’s,  
weg met die eindeloze stroom van prikkels  
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op het grote en kleine scherm.  
Vasten is binnentreden in de stressvrije oase.  
Weer aandachtig en weltevreden vertoeven in woorden,  
in gesprekken, in stilte, 
in aanschouwing van beginnende lente,  
in het voelen van groeiende warmte en licht.  
Vasten is nee zeggen  
tegen de druk-te  
om weer weldadig te kunnen leven. 
 
(naar beweging.net) 
 
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 op donderdag 26 maart. 
We laten dan even  
de lezingen van het kerkelijk jaar los, 
en hebben het over iets 
waar we allemaal 
vroeg of laat  
mee te maken krijgen: 
ziek zijn, 
of omgaan met wie ziek is. 
ziekte als een uitdaging voor christenen. 
 
We kregen vanavond het voorbeeld aangereikt 
van een mens die eerlijk en oprecht, 
tegen de leefregels van deze wereld in, 
zijn weg is gegaan, ten einde toe. 
Moge de geest van Jezus ons vergezellen 
op onze tocht van veertig dagen, 
ons sterker maken 
en ons zegenen 
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen. 
 
 


