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Oasemoment  "Onze Vader" 
Emmaüsparochie   -   donderdag 17 oktober 2013 

 
 
Muziek 
 
Inleiding en evangelietekst 
 
In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs  
Jezus aan het woord over hoe we horen te bidden: 
 
"Wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen.   
Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden,  
om op te vallen bij de mensen. 
Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. 
Maar als je bidt, bid tot je Vader, die in het verborgene is.   
En je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. 
Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden. 
Jullie Vader weet wat je nodig hebt 
voordat je het Hem vraagt. 
Jullie moeten zo bidden:" 
 
Korte stilte 
 
Lector 1 
Onze Vader 
(lector 1 steekt één van de acht kaarsen in het midden van de kring aan) 
 
Lector   (naar Roger Debaillie) 
God, u bent onze Vader. 
U draagt ons vanaf onze geboorte. 
U zult ons blijven dragen. 
U laat ons zijn wie we zijn. 
U laat de zon schijnen over goede en kwade mensen. 
En de verloren zoon is bij U altijd thuis. 
 
Stilte 
 
Lector 1 
Die in de hemelen zijt 
(lector 1 steekt één van de acht kaarsen in het midden van de kring aan) 
 
Lector   (naar Roger Debaillie) 
U bent aanwezig in de ogen van een kind, 
in het spel van de wolken, 
in de sterren en de morgendauw, 
in het hart van de mens, 
in de vriend die trouw blijft aan zijn vriend. 
 
Stilte 
 
Lector 1 
Geheiligd zij Uw naam. 
(lector 1 steekt één van de acht kaarsen in het midden van de kring aan) 
 
Lector   (uit Jörg Zink, Het nieuwe woord) 
Als ik over U spreek 
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help mij dan, opdat ik een mens daarbij troost,  
hem rustig maak door uw naam, 
hem geduld geef, hem zegen met uw naam 
en hem bescherm,  
Vader in de hemel. 
 
Want uw naam is het huis 
waarin wij leven. 
Help ons dit huis te bouwen 
voor andere mensen. 
 
Stilte 
 
Lector 1 
Uw Rijk kome. 
(lector 1 steekt één van de acht kaarsen in het midden van de kring aan) 
 
Lector  
Uw rijk van machteloosheid tegenover macht, 
van vrede tegenover geweld. 
Het doet denken aan die heerlijke beschrijving door Jesaja: 
 
"Hij komt op 
voor het recht van de zwakken, 
de armen geeft hij een eerlijk proces. 
Zijn woorden striemen de aarde, 
zijn uitspraken treffen dodelijk 
wie van hem niet wil weten. 
 
Hij draagt de gerechtigheid 
als een riem om zijn middel, 
de trouw als een gordel op zijn heupen. 
 
De wolf is de gast van het lam, 
de panter legt zich neer naast het bokje; 
kalf en leeuwenwelp groeien samen op, 
een kind kan ze hoeden. 
 
De koe en de beer doen zich samen te goed, 
hun jongen liggen bijeen. 
De leeuw eet hooi als het rund. 
 
De baby speelt bij het hol van de slang, 
de kleuter steekt zijn hand in het nest van de adder. 
 
Op de Sion, Gods heilige berg, 
doet niemand meer kwaad, 
sticht niemand nog onheil. 
Zoals de zee vol is met water, 
zo zijn de mensen vol van de Heer; 
allen erkennen hem." 
 
Stilte 
 
Lector 1 
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. 
(lector 1 steekt één van de acht kaarsen in het midden van de kring aan) 
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Lector   (uit Jörg Zink, Het nieuwe woord, ingekort) 
Vader, ik ben beducht 
dat uw wil geschiedt, al bid ik daarom. 
Want daarin is ruimte voor alles, 
ook voor ziekte, rampspoed en pijn 
en sterven. 
Uit uw wil komt mijn levenslot voort, 
en u weet hoe weinig ik het daarmee eens ben.  
 
Help mij om te kunnen bidden: uw wil geschiede, 
en mij te verheugen als hij geschiedt, 
ook tegen mijn verlangens in.   
Ik bid u: geef dat uw wil geschiedt 
Niet alleen in de hemel maar ook op aarde. 
En niet slechts in het algemeen in de wereld 
maar ook bij mij en door mij. 
 
Stilte, gevolgd door muziek 
 
Lector 1 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
(lector 1 steekt één van de acht kaarsen in het midden van de kring aan) 
 
Lector   (uit Jörg Zink, Het nieuwe woord, ingekort) 
Als wij zeggen: Ons dagelijks brood, 
bedoelen we alles wat we nodig hebben 
om in vrede te leven.  Brood is vrede. 
 
Te eten hebben in plaats van honger te lijden, dat is vrede. 
Het warm hebben in plaats van kou te lijden, 
dat is vrede. 
Geborgenheid vinden in een huis, 
kunnen werken en onze krachten mogen geven, 
dat alles is vrede, is dagelijks brood. 
Iemand hebben met wie we vertrouwd zijn, 
niet bang hoeven te zijn voor eenzaamheid, 
voor ruzie en haat en de hel van de oorlog. 
Dat alles is het brood dat we dagelijks nodig hebben 
en waarvoor we dagelijks danken. 
 
Ons dagelijks brood waarvan we leven 
is ook het woord van een mens. 
Wij kunnen niet leven zonder het woord 
dat een andere mens tot ons spreekt. 
Waar mensen niet met elkaar spreken is geen vrede. 
Het woord is brood. 
 
Stilte 
 
Lector 1 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
(lector 1 steekt één van de acht kaarsen in het midden van de kring aan) 
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Lector   (eerste deel: tekst op www.dekenaat-oudenaarde.be; tweede deel: uit Jörg Zink in Het nieuwe woord,  
     ingekort) 
God, in het leven van Jezus hebt u ons een weg naar mensen getoond. 
In leven en spreken heeft Hij ons getoond hoe levensecht Uw liefde is. 
Hij stond open voor iedere mens in nood en zwakheid.   
Met genezing en vergeving kwam hij hen nabij. 
 
U kent ons bij onze naam. 
U ziet onze inzet en onze zwakheden. 
Daarom komen wij tot u met onze vraag om vergeving. 
 
(korte stilte) 
 
Vader, ik wil vergeven. 
Help mij dat niet te doen voor de schijn. 
Niet zo dat ik met moeite vergeef. 
Niet zo dat ik daarmee bewijs hoe goed ik wel ben. 
Maar zo dat ik tot de ander ga, 
naar waar hij staat, over zijn schuld heen. 
 
Ik wil afzien van mijn recht 
en opnieuw met hem beginnen. 
Ik wil geen wantrouwen blijven koesteren. 
Ik wil de eerste stap zetten, 
weerloos en zonder verwijt, 
en er mag geen bitterheid achterblijven. 
 
Lector 1 
En leid ons niet bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 
(lector 1 steekt één van de acht kaarsen in het midden van de kring aan) 
 
Lector   (uit: Jörg Zink, Het nieuwe woord, ingekort en aangevuld) 
 
'Leid ons niet in bekoring', zo bidden wij tot u. 
We bedoelen niet de kleine bekoringen 
die ons hart overrompelen 
of onze zinnen in verwarring brengen, 
niet de passies waaraan we verslaafd raken,  
maar die ene grote bekoring: 
dat we de zin van het leven niet meer zien 
en ons daarbij neerleggen. 
 
Vader in de hemel, er gebeurt zoveel 
zonder dat we de zin ervan begrijpen. 
Bewaar ons ervoor te zeggen: 
Het heeft allemaal geen zin. 
Dàt is de bekoring waar we bang voor zijn. 
 
Er is zoveel leugen in de wereld. 
Bewaar ons ervoor te zeggen: 
Er is geen God die het ziet. 
 
Er heerst zoveel geweld, 
zoveel boosheid. 
Bewaar ons ervoor te zeggen: 
Het kwaad heeft de macht. 
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Het geweld heeft gelijk. 
 
(korte stilte) 
 
En verlos ons van het kwade. 
We willen geloven, 
en toch leven we alsof we niet geloven. 
We willen liefhebben, 
en toch leven we vaak vooral voor onszelf. 
We willen de waarheid dienen 
en we buigen duizendmaal voor de leugen. 
We willen u dienen, 
en toch geloven we niet 
dat u werkelijk de Heer bent. 
 
Vader, maak ons vrij. 
Bevrijd ons vooral van onszelf. 
 
Stilte 
 
Lector 
Met die woorden heeft hij ons leren bidden. 
Met die woorden hebben christenen sindsdien al bijna tweeduizend jaar gebeden. 
En die woorden willen wij vanavond ook bidden, samen en heel rustig. 
Laten we daartoe rechtstaan en elkaar een hand geven.  
 
Onze Vader  (samen) 
 
Muziek 
 
Korte stilte 
 
Lector 
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn 
en het mee met elk van ons stil wou maken in uw hart. 
 
Ons volgend Oasemoment vindt plaats  
op donderdag 28 november om zeven uur. 
Omdat we dan in de novembermaand zijn, 
de maand die bijna aanvangt met Allerzielen,  
zal dit Oasemoment gewijd zijn aan afscheid nemen. 
 
Goeienavond nog, en wel thuis, 
en de vrede van de Heer zij met u,  
en met allen die u dierbaar zijn.  


