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Kun je het ZIEN? 

Overweging  6 juli 2014 – Helma Schenkeveld 

 
“...durf je dromen en je mogelijkheden  

onder ogen te zienen ga op pad.  

Zet kleine stappen,  

ontdek je blinde vlekken en weet dat je fouten mag maken.  

Leer een nieuwe taal...” 
 

Drie lezingen uit “Spirituele verhalen, engelen, draken en andere wezens” 

 

 

Overweging 

Mijn handen verzaken, vergeten gebaren,  

ik ben de richting kwijt, ik ben de richting 

kwijt… Geld verdienen, hard werken en nog 

harder werken, waar leidt dit toe?  

Mijn handen kunnen nog wel de toetsen van 

een computer bedienen, maar zijn vergeten 

welke helende kracht zij kunnen hebben.  

Zij zijn de gebaren vergeten… 

 

En dan mag ik eindelijk terug in mijn 

droomfantasie: ik wil dansen, dansen, de weg 

terug naar huis. Ik wil mij weer herinneren 

hoe het leven kan zijn: vol geuren en kleuren 

van prachtige bloemen, gemaaide grassen en 

beschermende bomen. De frisheid van 

stromend water, het plezier van lachende en 

pratende mensen. Wat kunnen wij doen om 

deze wereld weer terug te brengen op aarde? 

Geloven in God, ja, maar dat is niet genoeg. 

Miljoenen mensen geloven al duizenden 

jaren in God, maar alleen daarin geloven 

gaat niet het grote verschil maken. Ik wil dansen, dansen, de weg terug naar huis. 

 
Sprookje 

Mezelf open durven stellen voor al die mensen, al die energie die de natuur met zich 

meebrengt. Mezelf daadwerkelijk durven openstellen, kwetsbaar durven zijn, met tranen in 

mijn stem durven vertellen wat voor mij geloof is, en hoe ik die zinnenstrelende zomer voor 

me zie. Dat is wat ik heb gedaan door deze bijzondere tekst uit te kiezen, en voor te laten 

lezen op de liturgie-avond. Het is geen Bijbeltekst, nee. Maar deze tekst heeft mij op dit 

moment zo veel te vertellen, dat ik dat graag wil delen en aan jullie wil laten zien. Het lijkt 

een sprookje, maar is dat niet wat ons kan helpen om onze verbeelding weer wakker te 

kussen, om onze fantasie aan het werk te zetten, om uit onze cocon van verwarring en comfort 

te stappen en reikhalzend te durven gaan uitkijken naar een andere wereld, die ook aan onze 
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voeten ligt. Onze blik verbreden, onze blinde vlekken door anderen te laten benoemen, de 

verwarring en de pijn onder ogen te durven gaan zien. Lees de tekst nog een keer, zacht voor 

jezelf, voel welke zinnen je raken, en mediteer daarop de komende minuten tijdens de zachte 

muziek….  

En ja, als je dan eenmaal die stap hebt gezet en je die andere wereld hebt gezien, die 

zinnenstrelende zomer in je fantasie tot leven is gekomen, dan…dan is het fijn te weten dat de 

draak en de wolf in jou je kunnen helpen. In onze cultuur hebben we de draak, de 

vechtersbaas en grappenmaker, vaak weggestopt. We horen lief te zijn en niet te vechten. Het 

is beter dat je je gedraagt en aanpast. Machtig en krachtig zijn is vaak per der definitie fout. En 

dat is jammer. Het houdt ons onnodig klein, we komen niet in onze eigen kracht als we er 

bang voor blijven. 

 
Zelfvertrouwen 

Ik vind het beter als we weer leren om enerzijds bang en kwetsbaar te zijn, maar anderzijds 

vanuit die kwetsbaarheid juist onze kracht opzoeken, en die ook durven te laten zien. Laten 

we gaan werken aan het laten groeien van ons zelfvertrouwen. En dat lukt niet door veilig in 

je cocon te blijven, en sommigen doen dat zelfs met hun ogen dicht! Nee, durf je dromen en je 

mogelijkheden onder ogen te zien, en ga op pad. Zet kleine stappen, ontdek je blinde vlekken 

en weet dat je fouten mag maken. Leer een nieuwe taal, de taal van de wolf. De taal van de 

wolven, die met klanken elkaar waarschuwen, die hun stemmen kunnen laten zingen en 

huilen en janken, die heel veel uitingsmogelijkheden hebben om elkaar te verstaan, te 

helpen, verbonden te zijn. Span je in om weer te gaan leven als een wolf, schuw en 

intelligent, verbonden met de ander en met de natuur. 

 

En kijk dan eens wat je in je fantasie voor je kan zien. Als je de droom van de eerste lezing kan 

combineren met jouw kwaliteiten, die je aanvult met de macht en de kracht van de draak en 

de schuwheid en intelligentie van de wolf, verbonden met elkaar. Zie het voor je, probeer het 

te voelen, en geniet ervan tijdens de muziek van de komende minuten. 

 
Veelkleurig 

Wat zouden we zijn zonder al die verbindingen? Waar zouden we zijn, als alles wit zou zijn, of 

grijs, of groen of zwart. Het is juist de veelkleurigheid van de mensen, de veelkleurigheid en 

veelgeurigheid van de natuur, die het leven zo rijk kunnen maken. En uiteindelijk is alles en 

iedereen met elkaar verbonden. Jij ademt dezelfde lucht in als ik. De bomen maken van 

koolstof weer zuurstof. En zo schenken we elkaar het leven.  

 

Laten we daarom samen het leven bezingen, met een ideaal voor ogen. Boek, jij bent geleefd, 

zeg ons hoe te leven. 

 


