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Verbeelding 

Overweging  27 juli 2014 – Marc van de Giessen 
 

“...Maar als je degene die lijd niet kan zien, horen of voelen... ?  

Dan kan je het raden, zegt de kleinzoon tot zijn grootvader.  

Een waarachtig mens  

moet zich kunnen inleven in de ander ...” 
 

 

 

Eerste lezing – Lijden laat zich raden  Van André Schwarz-Bart, De laatste der rechtvaardigen 

Tweede lezing - Lucas 1; 39-45 

 

Openingsgebed 
 

Aan God, Adonaï, 

De God van Abraham, Izaäk en Jacob, 

die Zijn woord in ons heeft gelegd. 
 

Aan de ene Mens, 

de man van Nazareth, 

onze reisgenoot ten leven, 
 

Aan de Geest die ons bijeen brengt, 

ons bezielt en inspireert 

dragen wij dit uur op. 
 

Dat wij de woorden die spreken van  

trouw en vertrouwen mogen verstaan. 

Mag dit uur ons bemoedigen en inspireren 

op ons pad naar waarlijk leven. 
 

Amen. 

 

 

Lied  - Heal The World – Michael Jackson 

There's A Place In your Heart and I Know That 

It Is Love 

And This Place Could Be Much Brighter Than Tomorrow 

And If You Really Try You'll Find There's No Need To Cry 

In This Place You'll Feel There's No Hurt Or Sorrow 
 

There Are Ways To Get There If You Care Enough For The Living  

Make A Little Space, Make A Better Place... 
 

Heal The World, Make It A Better Place, For You And For Me And The Entire Human Race. 

There Are People Dying If You Care Enough For The Living. Make A Better Place For You And 

For Me 
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If You Want To Know Why There's A Love That Cannot Lie 

Love Is Strong It Only Cares For Joyful Giving If We Try We Shall See In This Bliss We Cannot Feel 

Fear Or Dread We Stop Existing And Start Living 

 

Then It Feels That Always Love's Enough For Us Growing 

So Make A Better World. Make A Better World... 

Heal The World…. 

 

And The Dream We Were Conceived In Will Reveal A Joyful Face And The World We Once Believed 

In Will Shine Again In Grace Then Why Do We Keep Strangling Life Wound This Earth Crucify Its 

Soul Though It's Plain To See This World Is Heavenly Be God's Glow 

 

We Could Fly So High Let Our Spirits Never Die In My Heart 

I Feel You Are All My Brothers Create A World With No Fear 

Together We'll Cry Happy Tears See The Nations Turn 

Their Swords Into Plowshares 

 

We Could Really Get There If You Cared Enough For The Living Make A Little SpaceTo Make A 

Better Place... 

Heal The World…3x 

 

 

Woord van welkom 

 

 

Lied - Man In The Mirror – Michael Jackson 

I'm gonna make a change, For once in my life, It's gonna feel real good, Gonna make a 

difference, Gonna make it right. 

 

As I turned up the collar on, My favorite winter coat, This wind is blowin' my mind, I see the kids 

in the street, With not enough to eat, Who am I to be blind, Pretending not to see their needs. 

 

A summer's disregard, A broken bottle top, And a one man's soul, They follow each other, On 

the wind ya' know, 

'Cause they got nowhere to go,That's why I want you to know. 

 

I'm starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his ways, And no message 

could have been any clearer, If you wanna make the world a better place, Take a look at 

yourself and then make a change,Na na na, na na na, na na na na. 

 

I've been a victim of, A selfish kinda love, It's time that I realize, There are some with no home, 

Not a nickel to loan, Could it be really me pretending that they're not alone. 

 

A willow deeply scarred, Somebody's broken heart, And a washed out dream, They follow the 

pattern of the wind ya' see, 'Cause they got no place to be, That's why I'm starting with me. 
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1e lezing – Lijden laat zich raden 

Grootvader Mordechai in gesprek met zijn kleinzoon Ernie. "Luister goed naar mij", zei 

Mordechai, "zet allebei je oren open. Als een man alleen lijdt, dan is het wel duidelijk dat zijn 

smart op hem alleen blijft. Gesnapt"?  

"Dat snap ik", zei Ernie. "Maar als een ander naar hem kijkt en zegt: Wat heb jij een pijn broer! 

Wat gebeurt er dan?" "Dat begrijp ik ook", zei Ernie, "dan neemt hij de pijn van zijn vriend in zijn 

ogen op".  

 

Mordechai zuchtte, glimlachte, zuchtte weer. "En als hij blind is, denk je dat hij het dan ook kan 

op zich nemen"? "Natuurlijk, met zijn oren"! "En als hij doof is"? "Dan met zijn handen", zei 

Ernie ernstig. "En als die ander heel ver weg is, als hij hem niet kan zien, niet kan horen en zelfs 

niet kan aanraken. Denk je dan dat hij zijn lijden op zich kan nemen"?  

"Misschien kan hij het raden", zei Ernie voorzichtig. Mordechai raakte opgetogen.  

"Ja, zo is het mijn lieve jongen, dat is nu precies wat een rechtvaardige moet zijn. Hij raadt al 

het lijden dat er op de wereld is, hij neemt het op in zijn hart". 

 

 

2e lezing   Lucas 1:39-45  

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het 

huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.  

Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld 

van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend 

is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik 

je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd 

heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 

 

 

Overweging  - Toeval in geloof    

Niet lang geleden was ik op mijn werk betrokken bij het overlijden van een moeder.  

Het was een dierbaar proces waar de kinderen nauw betrokken bij waren. Er werd gewaakt, 

gehuild en gelachen. Uiteindelijk stierf hun moeder in vrede - om kwart voor 1  s´ nachts. 

Thuisgekomen, zag de dochter dat de klok van het ouderlijk huis op een wonderbaarlijke tijd 

stil was blijven staan. Om kwart voor 1.  Was het nu stom toeval of was het een knipoog van 

hun moeder?  

De familie vroeg mij of ik geloofde in toeval. Liet hun moeder via de klok weten haar tijd er op 

zat maar die van de kinderen doorging? Deze interpretatie leek hen goed te doen. Ik vind het 

veel leuker om te geloven dat het zo is. Ik zie toeval graag als anonieme daad van God. 

 
Andere culturen  

In het bijbels verhaal waar de zwangere Elisabet en de zwangere Maria elkaar ontmoeten, lijkt 

de buitengewone gebeurtenis heilig te zijn. Een ongeboren vrucht die van blijdschap in de 

buik van Elisabet opspringt. Dat moet wel een transcendente ervaring zijn, hier stijgt iets op 

boven het alledaagse. 

In andere bijbels verhalen horen we over aankondiging van Gods engel. Engel, angelos, 

betekent boodschapper. We lezen over dromen die bijvoorbeeld Jozef aanzegt om te vluchten 

naar Egypte. Er staat geschreven over mensen die als het ware paranormale beelden krijgen, 
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of boodschappers zijn, zoals de vele profeten die in Gods naam de arrogantie van de 

machthebbers aanklagen en oproepen om rekening te houden met de zwaksten. 

Blijkbaar is er in andere tijden en culturen meer ruimte voor transcendente ervaringen. Of 

hebben zij er meer oog voor- verbeelden zij zich meer? Ik vraag me af of het iets is wat we 

kunnen aanleren of gevoeliger voor worden?  

 
Geloofsintuitie  

Het 6e zintuig maakt een hoop los in mijn omgeving als ik er over spreek. Blijkbaar hebben 

veel mensen de ervaring in lotsbestemming of noem het geloofsintuitie. Er gebeuren 

buitengewone dingen die we betekenis geven. Lotsbestemming bij het verkrijgen van een 

baan, het ontmoeten van een levenspartner, bij een lang gekoesterde zwangerschap en 

andere kardinale momenten.  

Ik ken vanuit mijn katholieke achtergrond wonderverhalen met heiligen. Mijn grootmoeder 

was er van overtuigd dat de veilingkist met eten tijdens de hongerwinter door Sint Jozef was 

geregeld. Voor de wonderbaarlijke genezing van mijn oom op 19 maart geldt eigenlijk 

hetzelfde. 

Ik ken een echtpaar met een lange kinderwens die na een bezoek aan Sint Anna zwanger 

raakte. Ze waren het IVF traject al gestart en raakte onverklaarbaar  in verwachting na een 

bezoek aan de Sint Anna in de kapel van Molenschot. Antonius mijn goede vrind, maak dat ik 

mijn sleutels vindt (Je vindt hem overigens hier links achter mij). Geloofswonderen waar 

inmiddels overleden mensen hemelse lobby doen ten gunste van de achterblijvers. Ik denk 

vaak dat dit de kracht van volksgeloof is,  geloof blijkt in de afgelopen eeuwen niet in bijbel en 

de kerkleer te vangen.  

 

Toevalligheden die een bevrijdende en troostende betekenis krijgen. Ik zal er een paar delen 

die ik afgelopen week hoorde; 

 Een vlinder die op een rouwcirculaire landt, dat als troost wordt ervaren,  

 fotolijstjes die 4 keer van de muur vallen, bleek een aankondiging van de dood te zijn,  

 een familie zocht voor het rouwboeket  naar de lievelingsbloem van moeder (een 

sering) die nergens te koop is, maar spontaan in de eigen tuin in de herfst groeit,  

 het missen van de trein, hetgeen een ongeluk voorkomt,  

 vlak voor overlijden het flikkeren van licht,  

 de bloem naast de foto van de overledene die langer vers blijft dan het boeket waar de 

bloem uit komt;  

Ogenschijnlijk onschuldige toevalligheden lijken het pseudoniem van God. 

 
Wat kunnen we met verbeelding? 

In de bijbel en geloofstraditie durven mensen zonder schroom en onbevangen te zeggen dat 

iets Gods wil is. We zijn het verleerd. Immers, wat voor troostende betekenis kunnen wij geven 

aan het verongelukte vliegtuig in Oekraïne, hoe gaan we om met Gaza, Syrie en Zuid Soedan? 

Ik ken mensen die dit als verwijzing naar het Bijbelse einde der tijden zien. De wereld moet 

eerst volstrekt verdeeld zijn om het verlangen naar de Verlosser te ervaren. Jezus komt terug! 

Ik ken ook mensen die menen dat machtsvertoon, natuurgeweld en oorlog een anti-visioen is 

dat ons doet verlangen naar waarachtig leven. Ik schroom om betekenis te geven aan oorlog, 

geweld en lijden, toch bekrachtig ik ieders poging dat troost, acceptatie biedt of angst dempt. 

En soms heb je de wind in je rug. Persoonlijk herinner ik me dat vanaf het vertrek naar Kenia 

allerlei toevalligheden gebeurden. Donoren die wij stomtoevallig tegenkwamen, technische 
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support die wij ongevraagd ontvingen van mensen, geld dat precies op de dag dat wij facturen 

moesten betalen op ons rekening stond. Fijn om te geloven dat het moest zo zijn.  

In de zomerserie staan we stil bij zintuigen. Wat neem je waar? Wat hoor je, wat zie je, wat voel 

je, wat ruik of proef je, en bij het 6e zintuig is het ineens minder empirisch. Niet zintuigelijk 

waar te nemen. Je intuitie of verbeelding is een omstreden zintuig.  
 

God hoort, ziet en voelt je 

Ik ben dol op het joodse verhaaltje van Mordechai. Hij is in gesprek met zijn kleinzoon. Hij 

vraagt hem hoe je als waarachtig mens omgaat met lijden. Een waarachtig mens neemt het 

lijden van zijn naasten in zich op zodat de lijdende niet alleen hoeft te zijn. Een waarachtig 

mens toont solidariteit. Alsof het verhaaltje geschreven is voor de zomerserie in de Duif, 

vraagt de grootvader over het zien, horen en voelen van de lijdende medemens. 

Maar als je degene die lijd niet kan zien, horen of voelen?... Dan kan je het raden, zegt de 

kleinzoon tot zijn grootvader. Een waarachtig mens moet zich kunnen inleven in de ander, 

zich kunnen verbeelden zodat die ander zich gehoord weet, gezien voelt, gekend is.  
 

God in cognito 

Ieder mens wil zich graag gehoord, gezien en gekend weten. En dat is Gods grote wens om ons 

dit te laten realiseren, en de Eeuwige heeft ons hier als geen ander bij nodig. God werkt door 

ons mensen dus ook door onze verbeelding. Dus ik pleit vandaag om toeval als anonieme daad 

van God te zien. Of het gaat om een stilstaande klok, een sering in de herfst, een lekke band of 

iets anders.  

Gebruik je verbeelding of geloofsintuitie. Verhef het tot een levenskunst, het helpt ons 

betekenis te geven aan ons leven, want bij toeval kan het zo maar zijn dat de Eeuwige van zich 

laat horen, zich laat zien en kennen.   
 

Moge het zo zijn. 

 

Muzikaal  Intermezzo  

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Jou, God, 

bron van mijn bestaan. 

Jij bent het  

tot wie ik steeds weer spreek vanuit mijn binnenste, 

die mij steeds nieuw maakt, 

zacht om te stromen en krachtig om te staan  

in het leven. 

 

Ik geloof in Jezus Christus 

die mensen groot maakt, nodig heeft, 

die ja zegt tegen mensen in vertwijfeling en angst, 

die laat zien dat genezing en bevrijding mogelijk zijn, 

die uitnodigt om ons hart te openen en ons leven te delen.  

 

Ik geloof in de Geest van God 

die mijn diepste zelf levend houdt, 

het verlangen al het levende te ontmoeten, 

die me kracht geeft te inspireren 
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en gevoel voor wat stroomt en licht geeft. 

 

Ik geloof in een gemeenschap 

waarin mensen het leven toevertrouwen 

aan zichzelf, aan elkaar en aan Jou, Onnoembare. 

 

Intenties  

 

Tafelgebed 

Heer, ga met ons mee, 

ga met ons mee op weg. 

’t Kan in de morgen van ons leven zijn, 

als alles zonnig schijnt en wij een toekomst zien 

waarin wij bouwen aan geluk en willen leven 

naar de weg die u getekend hebt. 

 

Het kan ook in de middag zijn, 

als alles om ons heen zo woelig is  

en wij wel duizend dingen doen. 

Voor u, voor heel de mensheid menen wij, 

maar ook een klein beetje voor onszelf. 

 

Het kan ook avond zijn, 

als heel ons leven in verre vlakte ligt, 

heel even nog beschenen door een rijpe zon 

met hier en daar een vale vlek. 

Een schaduw die men schuchter schuwt. 

 

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel 

en doe het nog eens voor: 

hoe wij brood te breken hebben van ons hart 

en met geschudde korven aan anderen delen. 

 

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel 

en doe het nog eens voor: 

hoe wij de wijn te schenken hebben van geluk 

uit eigen broze kruiken vol warme vreugde. 

 

Heer, schuif nu de stoel waarop u zit 

nog dichter bij de tafel. 

Dan kunnen wij,  

als u verdwijnt uit onze verbaasde ogen, 

op deze plaats misschien een broer of zuster zien. 

 

Nodiging 

 

Breken en delen van brood en wijn 
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Slotgedachte 

 

Onze Vader (Naardense Bijbel) 

Vader over ons in de hemelen, 

geheiligd worde uw naam; kome úw koninkrijk, 

geschiede úw wil als in de hemel ook op de aarde, 

ons nodige brood, geef ons dat vandaag; 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals wij ook vergeven hebben 

wie ons iets schuldig zijn; 

en breng ons niet in beproeving, 

maar ontruk ons aan het boze!  

 

 

Slotlied - We Are The World – Michael Jackson 

There comes a time when we hear a certain call 

When the world must come together as one 

There are people dying and it's time to lend a hand to life 

There greatest gift of all 

 

We can't go on pretending day by day. That someone, somehow will soon make a change. We 

are all a part of God's great big family. And the truth, you know, Love is all we need 

 

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let's start giving 

 

There's a choice we're making We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day Just you and me 

Send them your heart so they'll know that someone cares 

And their lives will be stronger and free 

As God has shown us by turning stones to bread 

So we all must lend a helping hand 

We are the world…  

 

When you're down and out, there seems no hope at all 

But if you just believe there's no way we can fall 

Let us realize that a change can only come 

When we stand together as one 

We are the world… 

 

Zegenbede 


