
Dagthema: Evenwicht  

Overweging 16 augustus – Marc van de Giessen  

“... de emancipatie en vrouwenstudies kwamen er nieuwe ogen naar die oude beelden. Een 
nieuw evenwicht kwam, hoewel oude...”  

Eerste lezing Lofzang van Hanna —I Samuël 2:1-10 

Tweede lezing Lofzang van Maria - Lucas, 1:46-55  

Openingsgebed  

God, kom mij te hulp.  
Heer, haast U mij te helpen.  
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Zoals het was in het begin,   
nu is en zal zijn   
tot in de eeuwen der eeuwen.  
Amen  

Ontsteken van het licht   

Zuivere vlam, verdrijf met jouw licht de zorgen van ons hart.  

Ontvankelijkheidsgedachte van Etty Hillesum  

Eigenlijk is mijn leven   
één voortdurend ‘naar binnen luisteren’,   
in mijzelf, in anderen, in God.   
En als ik zeg: ik ‘luister naar binnen’,   
dan is het eigenlijk God in mij,   
die ‘naar binnen luistert’.   
Het wezenlijkste en diepste in mij   
dat luistert naar het wezenlijkste en diepste   
in de ander. God tot God.  
  

Overweging 

Evenwicht in levenshouding  
Donderdag kreeg ik op mijn werk een mailtje van de raad van bestuur. Men vroeg mijn 
permissie of mijn digitale project ingestuurd kon worden als inzending van GGZ Noord-
Holland voor een nationale prijs van zorginstellingen. Mijn initiatief voor geestelijke 
verzorging dingt mee om een award voor vernieuwing en werkplezier.   
Hoe fijn is het om gezien te worden. Jeetje, dat de hoogste baas nota bene mijn werk 
voordraagt. Het is een ode voor mijn werk. Het mag gezien worden. En voor ik doorschiet in 
zelfbewondering, hervind ik mijn evenwicht. Oh ja. Het gaat in mijn werk niet om mij maar 
de patiënten. Ik doe dit niet alleen want mijn succes is te danken aan de inzet van mijn 
collega’s.  Ik herinner me de beroemde Ignatiaanse uitspraak; ad majorem Dei gloriam. 
Uiteindelijk leidt onze inzet tot meerdere eer en glorie van God.   



Een lofzang is fijn. Een ode of waardering is belangrijk. Maar besef je eigen ikkigheid. 
Realiseer je dat de wereld niet om jou draait. En als het goede op je pad komt, wees dan blij 
en dankbaar. Het is een ware levenskunst om je evenwicht te herstellen.  
Tot een nieuw evenwicht komen  
Zo’n correctie in levenshouding hoort bij ons geloofsleven.   
Afgelopen eeuwen zijn er heel wat uitwassen geweest. Maria als modelgelovige werd door de 
mannelijke kerkleiding opgeroepen om dienstbaar, volg- en gehoorzaam te zijn. Oh ja, en 
zuiver, want ze is altijd maagd gebleven. Godzijdank is het besef er dat dit beeld correctie 
nodig heeft. Dankzij de emancipatie en vrouwenstudies kwamen er nieuwe ogen naar die 
oude beelden. Een nieuw evenwicht kwam, hoewel oude gedachten hardnekkig kunnen zijn.  
Zo werd Jezus’ aanwezigheid in brood en wijn wel erg letterlijk genomen. Gouden kelken, 
tabernakels, monstransen en uitgebreide kledingvoorschriften die rangen en standen 
verklaarden. Maar je zal maar de verkeerde kleur dragen of op één knie knielen wanneer de 
monstrans wordt getoond. Al het uiterlijk vertoon heeft een correctie nodig. In de Duif 
hebben we er afstand van gedaan. De biecht, een bijzondere kerkelijke praktijk waar je 
zonde, schuld en schaamte losliet en je vergeving vond. Kerkelijke praxis was 
doorgeschoten, het werd verplicht en te veel gericht op de seksuele zonde.  De biecht is 
kapotgemaakt en afgeschaft, terwijl we tot vandaag behoefte hebben aan een plek waar we 
vertrouwelijk kunnen praten.  Hier zoeken we nog naar een nieuw evenwicht.  
Bijbelse lofzang  
Laten we eens kijken hoe onze traditie voorziet in een evenwichtsherstel. In mijn 
voorbereiding op deze viering kwam ik terecht bij de lofzang, hierin wordt het evenwicht 
hersteld. In de eeuwenoude getijdengebeden worden 3 bekende lofzangen gebeden: die van 
Zacharias bij elke lauden (ochtendgebed), de Magnificat van Maria die gezongen wordt bij de 
vespers (avondgebed) en de lofzang van Simeon bij elke completen (nachtgebed).   
In de Bijbel vind je verschillende lofzangen. In de psalmen maar ook die van Mirjam en 
Hanna. Wat frappant is bij de lofzang is dat de blijdschap over het leven leidt tot het prijzen 
van God. Halleluja, groot is God. We zijn dat kwijt in ons leven. Bij de uitreiking van de 
postcodekanjer hoor je nog wel eens goede genade, Jezus, maar zeg eens eerlijk? Hoe vaak 
horen we ik ben Godzijdank genezen, of God was mij genadig door een kleinkind te 
schenken? Onze moslimbroeders en zusters gebruiken "Alhamdoelillah" Hoewel dat ook een 
lege term is geworden volgens vrome moslims.  
Lofzang van Hanna  
De eerste lezing vandaag is Hanna’s Magnificat. De kinderloze Hanna krijgt op haar oude 
leeftijd toch een kind. De lofzang is een stijlfiguur om je te uiten in het leven. Het getuigt 
van een God die evenwicht brengt door eerherstel te geven. Groten maakt die klein en 
kleinen groot. Armen rijk, rijken arm.  
Deze lofzang is poëtisch hertaald door Ria Borkent, in 2015;  
Heb niet zo’n grote mond en hou maar op  
jezelf de hoogte in te praten, God test je zinnen.  
Ik heb gemerkt: Hij is een God van andersom.  
Helden verliezen en onzekere mensen winnen:  
 
Overvloed raakt ondervoed – hongerig wordt dik genoeg.  
Kinderloos wordt kinderrijk – Wie er veel had, raakt ze kwijt.  
God laat leven, brengt de dood – opent graf en moederschoot.  
Hij maakt arm en Hij maakt rijk – zwakken helpt Hij overeind.  
Zwervers haalt hij van de straat – geeft ze mooi een ereplaats.  



 
Hanna getuigt van een God die eerherstel geeft aan armen, hongerigen, kinderlozen, 
zwervers. Maria moet deze lofzang gekend hebben, Hanna’s magnificat is veel ouder maar 
qua structuur en stijl precies hetzelfde.  
Lofzang van Maria  
Dan de tweede lezing. Voor Katholieken bekend: ‘Magnificat anima mea Dominum’.  Wie 
klein is wordt groot, wie arm is wordt rijk, wie honger heeft zal verzadigd raken. Ja, 
hoogmoed en eigenwaan ontmaskert God, machthebbers stoot hij van hun tronen.  
De God die zich laat kennen in deze lezing is degene die evenwicht en gelijkheid brengt. 
Gods oordeel brengt evenwicht tussen al de mensen die hij liefheeft. Hij vraagt dus niet om 
gehoorzaamheid en nederigheid zoals het hardnekkige gerucht gaat.   
Evenwicht in ons leven  
In de zomerserie ‘’Laat je raken’’ hebben we stilgestaan bij de vraag hoe wij ons 
aanrakingsverlangen kunnen stillen. Met luisteren, kijken, voelen, proeven, ruiken, 
intuïtie, denken en uiteindelijk met evenwicht. We leerden afgelopen weken hoe je je kan 
laten raken door de zintuigen. Letterlijk en in overdrachtelijke zin.  
We zijn in de Duif door de corona maatregels ontregeld en onthand. We zoeken een nieuw 
evenwicht. De balans dat we nabijheid kunnen ervaren maar geen gevaar voor onszelf of de 
ander kunnen vormen. Godzijdank lukt het ons afgelopen maanden om onszelf opnieuw uit 
te vinden. We zijn blij en trots om zoomvieringen te organiseren en binnenkort weer hybride 
vieringen te hebben. Uit de traditie van de lofzang zijn er twee lessen te trekken. Sociaal 
evenwicht als opdracht aan ons om mensen in de marge in eer te herstellen; de bijbelse 
traditie getuigt van een God die eerherstel geeft aan armen, hongerigen, kinderlozen, 
zwervers.   

De tweede les is: dankbaarheid naar God. En daar zijn we niet zo vertrouwd meer mee. 
Misschien moet ik volgende keer als ik een mailtje krijg van de Raad van Bestuur een lofzang 
aan God doen. En zeggen; ‘’wat is de Lieve Heer toch goed bezig door via mij, onwaardige 
dienaar, recht te doen aan psychiatrische mensen’’. Ik ben benieuwd wat jullie dan 
zeggen...en welke kant ik in evenwicht word getrokken door jullie. Moge het zo zijn. 

Intenties   

Wees Gegroet  

Weesgegroet, Maria, vol van genade,  
De Heer is met U,  
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en  
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.  
Heilige Maria, Moeder van God,  
Bid voor ons, zondaars,  
Nu en in het uur van onze dood, Amen.  
 

Onze Vader  

Onze Vader, die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd;  
uw koninkrijk kome;  
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.  



Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,   
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid   
in eeuwigheid.   
Amen.  
  

Slotgedachte evenwicht  

‘Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: “Ik heb één hand vol klachten.” “Laat maar eens 
horen”, zegt de dokter.  
  
Mijn duim is het gemis aan mijn ouders.  
Mijn wijsvinger verwijst naar mijn lichamelijke klachten.  
Mijn middelvinger kan zo weinig meer doen.  
Mijn ringvinger is zo eenzaam.  
Mijn pink is gekromd door het vele wegvallen van zoveel bekenden.  
  
“Dat is inderdaad een hele hand vol klachten”, zegt de dokter, “maar die andere hand dan? “  
“Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen”, vraagt ze.  
“Graag”, zegt de arts.  
Mijn duim geeft aan dat ik elke dag voldoende te eten heb.  
Mijn wijsvinger geniet van mijn verwarmde huis in de winter.  
Mijn middelvinger wordt door zoveel mensen om mij heen geholpen.  
Mijn ringvinger is de laatste tijd gespaard voor nog meer ziekte en pijn.  
Mijn pink is dankbaar dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.  
De dokter bekijkt de beide handen.  
De vrouw kijkt hem aan en zegt: “Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, 
tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven 
is. En weet u wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?”  
  
“Nee”, zegt de dokter.  
“Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar 
mijn hand met verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen 
tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden de narigheid in mijn leven tegen. 
Biddend breng ik mijn verdriet naar het universum. Daarna tel ik de zegeningen.  
 Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden 
mij in evenwicht en zo is mijn leven minder zwaar”.  
  
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van de 
andere hand en blijft verzonken in gedachten zitten.  
  

  

 



Zegenbede  

Dat gezegend is,  
de aarde die jou draagt,  
de weg die jou leidt,  
de einder die jou wenkt.  
  
Dat je rennen  
wandelen,  
je prestatiezucht  
genieten wordt.  
  
Heb onderweg oog en hart  
voor de natuur die je omringt,  
de vriendschap die je ontvangt.  
  
Dat je zintuigen je thuisbrengen  
En je laten raken.  
Ga in vrede.  
 
 


