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Hoor je mij? 

Overweging  3 augustus 2014 – Hans Ernens 
 

“...Ik geloof dat God luistert  

als ik tegen Hem praat, huil of soms ook boos ben  

over zoveel onrecht om ons heen.  

Want ik maak Hem deelgenoot van mijn leven,  

ik laat Hem toe...” 

 

 

 

Eerste lezing – Het lied van de kikker  Anthony de Mello 

Tweede lezing – Johannes 10:22-30 

Derde lezing – Jesaja 55 2-3 

 

Openingsgebed 

God van mensen…. 
 

Niet waar Uw naam veelvuldig wordt 

genoemd, 

maar waar liefde is van mens tot mens, 

komt Gij tot leven. 
 

Doordring ons van Uw liefde voor mensen 

zodat begrip en goedheid het winnen 

van vooroordeel en misverstand. 

Amen. 

 

 

Lied  - Hoor je mij  Huub Oosterhuis 

Hoor je mij, 

Voor mij geen ander dan jij, 

Bij jou alleen ben ik veilig ( 2x ) 
 

Godheid had mij in haar macht, 

Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht. 

Haar grote namen waaiden voorbij, 

De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen. 
 

Hoor je mij, 

Voor mij geen ander dan jij, 

Bij jou alleen ben ik veilig ( 2x ) 
 

Enige die ik nog ken, 

Alles ben je me, erfdeel en beker, 

Lieflijke oorden vielen mij toe, 

Mijn hart klimt in mij, 

Mijn geest wordt wijd: 
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Jij verkoopt me niet, voor geen prijs, 

Voor geen ander. 
 

Hoor je mij, 

Voor mij geen ander dan jij, 

Bij jou alleen ben ik veilig ( 2x ) 

 

Woord van welkom 

 

Lied: Les Choristes 

 

1e lezing “ het gebed van de kikker “    Anthony de Mello 

 

Op een nacht werd broeder Bruno bij het gebed gestoord door een kwakende kikker. 

Het lukte hem niet het lawaai te negeren en hij riep vanuit zijn open raam: ’Stil daar! Ik ben aan 

het bidden!’ 

Nu moet je weten dat broeder Bruno een heilige was en dus werd zijn bevel onmiddellijk 

opgevolgd. Ieder levend wezen hield zijn adem in, met de bedoeling zijn gebed zo gunstig 

mogelijk te beïnvloeden. 

Maar al gauw werd broeder Bruno door een ander geluid gehinderd, namelijk dat van zijn eigen 

innerlijke stem. 

‘Misschien’, zei die stem, ‘beleeft God evenveel plezier aan het gekwaak van een kikker als aan 

jouw psalmen.’ 

‘Hoe kan het gekwaak van een kikker God in ’s hemelsnaam behagen!’ antwoordde Bruno. 

 

De stem gaf echter niet op: ‘Waarom denk je dat God het geluid heeft geschapen?’. 

En Bruno besloot op deze vraag een antwoord te zoeken. Hij opende opnieuw zijn raam en riep: 

’Zing!’  

Het gekwaak van de kikker, maar ook van alle andere kikkers in de buurt, barstte los. Bruno 

luisterde vol aandachten gaf zich aan de geluiden over, en het gekwaak was niet langer 

hinderlijk, maar verrijkte de stilte van de nacht. 

Deze ontdekking gaf Bruno een diep gevoel van harmonie met al wat leeft en voor het eerst in 

zijn leven begreep hij wat bidden was. 

 

 

2e Lezing - Johannes 10: 22-30 
Geloof en ongeloof  

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de 

tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze 

vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere?  

Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’  

 

Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader 

doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.  Ik geef ze eeuwig leven: ze 

zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.  

Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, de Vader en ik zijn één.’  
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Lied  Soeliko   -   Georgisch volksliedje door het Enschede’s Byzantijns koor 
Lang heb ik gezworven tussen de rotsen,  

Heb ik het graf van mijn geliefde gezocht.  

Maar het is moeilijk dat te vinden.  

Waar ben je toch, mijn Soeliko? 
 

Ik zocht het graf van mijn geliefde,  

Maar vergeefs! Het was verloren!  

Gebroken was mijn hart, ik weende:  

Waar ben je, mijn Soeliko? 
 

Ik zag tussen de doornen een roos,  

Die wijs was opgegroeid.  

Met tintelend hart heb ik hem gevraagd:  

Ben jij niet mijn Soeliko? 
 

Een tedere nachtegaal  

verborg zich in het groen.  

Met zoete stem zong ik met de vogel mee:  

Ben jij niet mijn Soeliko?  

 
 

Derde lezing - Jesaja 55 2-3 

Luister aandachtig naar mij,  

Leen mij je oor en kom bij mij,  

luister, en je zult leven.  

 
 

Overweging  

Luisteren is het thema van de Amsterdamse Gay Pride dit jaar. 

“Luister naar elkaar, probeer te begrijpen wat de ander zegt en toon begrip. 

Maar luister ook naar jezelf en volg je hart. “ 

 

Een mooie inleiding voor mijn thema beste mensen; in deze viering in deze zinnenstrelende 

zomer gaat het over het oor, auris, het gehoor, het geluid, het luisteren. Jullie komen dus als 

geroepen! 

 

Wat kunnen we genieten van die twee flapjes aan ons hoofd! 

Storm, een harde regenbui, het kraken van de sneeuw onder je voeten, het knetteren van een 

haardvuur, ik hoor het allemaal! En muziek, muziek, muziek!! 

Een lied waar je kippenvel van krijgt, een aria die je tot tranen toe beroert, een pianostuk die 

je de adem beneemt. Je buurvrouw die over het grind loopt. 

Je liefste lief die fluistert dat hij van je houdt. Maar ook… het geluid van het niets, de stilte. De 

stilte die soms ruimte en inzicht creëert. 

The sound of silence. 

 

Het luisteren naar je omgeving, naar kinderen, ouderen, collega, s, dierbaren doen we 

dagelijks. En daar zit ‘m nog wel eens de crux. 
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Luisteren is vaak behoorlijk lastig! De moeite nemen echt aandachtig naar iemand te luisteren, 

kunnen we dat nog? 

Mij valt het regelmatig op: mensen horen je aan maar luisteren niet goed. 

Er komt vaak direct een reactie, mening, advies of wat dan ook. 

Gewoon simpel luisteren, lukt ons dat nog in deze hectische wereld? 

Ons allesoverheersende ego voedt ons vaak onbewust. 

  

We willen zo graag ons eigen verhaal kwijt, onze mening geven en zijn soms zo verzonken in 

onze eigen wereld, ons werk, onze beweegreden, ons doel. 

Facebook vertelt ons dagelijks waar we mee bezig zijn, meestal alleen de leuke of interessante 

dingen. Het ego overheerst, we willen bevestiging van wat ons drijft. 

Daardoor luisteren we al gauw te vluchtig. Oor in, oor uit heet dat dan. 

 

Desondanks deze ruis, moeten we proberen met elkaar verbonden te blijven; zoals bijvoorbeeld 

hier in de Duif. 

Hier zingen we samen, bidden we, discussiëren we, dat schept een band. 

En ook al luisteren we soms wel eens wat minder goed naar elkaar, ons samenzijn, de muziek 

en onze zoektocht naar God verbind ons toch altijd weer. 

We blijven praten, schrijven, zingen, argumenteren en lachen!  

Het is een schreeuwerige wereld, dus is het soms moeilijk Gods stem te horen, maar het kan 

wel. 

 

Luisteren was ook lastig voor de heilige broeder Bruno die het gekwaak van de kikkers maar erg 

irritant vond, maar later zijn oren spitste en meer aandachtig luisterde naar het gekwaak van 

de kikkers. Hij was ervan overtuigd dat het lelijke gekwaak God niet zou kunnen behagen en 

meende dat zijn gebeden en psalmen wel mooi waren voor God. 

Hij werd terug gefloten door zijn eigen geweten. 

“ Waarom denk je dat God het geluid heeft geschapen”! 

Juist, niet alleen voor Bruno, ook voor de kikkers! 

 

Luisteren is een kunst, net zoals geloven. 

Zoals Jezus aangaf in Johannes op de vraag of Hij de Messias is “ Dat heb ik u gezegd, maar u 

gelooft het niet.” 

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.”  

 

Het werkwoord is dus geloven. Niet weten, niet denken, zelfs niet voelen. Het werkwoord is 

geloven, zegt Anja Meulenbelt in haar blog. 

Klinkt goed, maar ik heb Jezus stem nog nooit gehoord, niet op de manier zoals in Johannes. 

Hoe zou zijn stem geklonken hebben? Sterk, fragiel, diep? 

 

Stel je eens voor dat we Hem zo maar even zouden kunnen horen? 

Dat Hij zomaar zou reageren na je gebed. 

Dat Hij zomaar zou zeggen: “ Hans maak je niet zo druk, ga lekker slapen” 

Of tegen strijdende partijen zou zeggen “stop met vechten” 

Stel je dat eens voor; Jezus die je antwoord geeft anno 2014, geen saaie dominee maar een toffe 

Jezus. Why not? Het is maar waar jij in gelooft. 

 

Verder zullen het zelf moeten doen, met zijn wijze lessen en liefde als leidraad. 
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We moeten zelf durven te geloven dat God altijd luistert, keer op keer. 

We moeten zelf durven te geloven dat God ons niet zal laten vallen, zelf als je eens flink GVD-t 

als je met een knal met je kleine teentje tegen je bed aanloopt. 

Ook God is misschien wel eens Oost Indisch doof! 

En ik durf te wedden dat Hij glimlacht als jij rappend door je huiskamer danst met een glas wijn 

in je hand. Je mag toch ook gehoord worden zonder een gebed? 

 

Ik geloof dat God luistert als ik tegen Hem praat, huil of soms ook boos ben over zoveel onrecht 

om ons heen.  

Want ik maak Hem deelgenoot van mijn leven, ik laat Hem toe. 

En ik hoor ook mijzelf praten en dat is soms heilzaam. 

 

Het geeft in ieder geval vaak opluchting. 

Kan ik daardoor misschien zelfs beter mijn hart volgen? 

“ What your hear is what you get”  

 

Op de cover van het boekje zien jullie pianotoetsen tot in de hemel reiken. 

Symbolisch, maar veelbetekenend voor wie verder kijkt. 

Want wij maken het geluid: we praten, schreeuwen, zingen en bidden. 

En God hoort ons, als jij daar maar in gelooft. Hem deelgenoot maakt van je leven. Dat geloof 

zit in jou.  

Het is de kracht van geloven en dus ook van de overtuiging dat God altijd naar je luistert. En als 

God voor jou nog geen God is, maar  “iets”? 

Ook goed.  Je mag ook niets zeggen, je kan ook gewoon je handen even vouwen in stilte…  

Dat ziet Hij ook. 

 

De liefde van God is aanwezig  in de mooiste geluiden en muziek die je zintuigen strelen en Hij 

luistert ook naar jouw klaagzang of gebed of je lachbui! Dat is toch knap geruststellend, niet? 

 

In de mallemolen van ons leven mogen we allemaal een steentje bijdragen. 

En… ook JIJ mag gehoord worden, maar vooral, blijf ook heel goed luisteren! 

Want eens, wie weet, fluistert Hij dan toch onverwachts jouw naam… 

 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

Muzikaal  Intermezzo -  “You raise me up”   

When I am down and oh my soul so weary 

When troubles come and my heart burdened be 

Then I am still and wait here in the silence 

Until you come and sit awhile with me 

 

You raise me up so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 
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I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

 

There is no life no life without it's hunger 

Each restless heart beat so imperfectly 

But when you come and I am filled with wonder 

Sometimes I think I glimpse eternity 

 

You raise me up so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be  (2x) 

 

 

Geloofsbelijdenis 

God, in de stilte van de nacht riep ik je, 

Maar heb ik je nooit gehoord. 

In mijn wanhoop schreeuwde ik naar je, 

Maar je gaf nooit antwoord. 

Toen luisterde ik naar mijzelf, 

En toen hoorde ik ook jou. 

En alles was in jou, 

En alles was in mij, 

Je bent er, 

En dat geloof ik. 
 

 

Muzikaal  Intermezzo  

 

Intenties  

 

Nodigen delen en breken. 

 

 

 

 

 

 

 

Lied (gezongen door Rui) - H. Oosterhuis 

Wek mijn zachtheid weer 

geef mij terug de ogen van een kind 

dat ik zie wat is 

en mij toevertrouw 

en het licht niet haat 
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Gedachten bij het thema - Onbewust 

Soms…luister ik 

zonder echt te luisteren 
 

Kijk ik 

zonder echt te kijken 
 

praat ik 

zonder dat ik weet wat ik zeg 
 

lach ik 

zonder te lachen met mijn hart 
 

ik doe soms van alles 

onbewust 
 

maar vaak bid ik 

met mijn hart en ziel….. 
 

 

Onze vader 

Geef ons een nieuw hart, 

Open en vriendelijk voor alle mensen. 

Geef ons nieuwe ogen, 

Om U te ontdekken in mensen in al wat ons overkomt. 
 

Geef ons een nieuw geloof, 

Dat ons in staat stelt vol vertrouwen opnieuw te beginnen, 

Geef ons nieuwe hoop, 

Die durft uitzien naar die bijna onmogelijke vrede. 
 

Geef ons nieuwe liefde, 

Diep als de zee, warm als vuur, sterker dan de dood. 

Amen. 
 

 

Slotlied  - De mallemolen van het leven 

Zing mee en laat je horen !!! 

Paul de Leeuw - De Mallemolen 

In de mallemolen van het leven 

draai je allemaal je eigen rondje mee 

De molen draait ook zonder jou 

Je paard blijft nooit lang leeg 

Dus kom, draai met die mallemolen mee. 
 

Bij die mallemolen van het leven 

staat iedereen te wachten in de rij 

Wachten tot je mee mag doen 

Het duurt misschien wel even 

maar voor iedereen is er een paardje vrij 
 

In de mallemolen van het leven 

draai je allemaal je eigen rondje mee 
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De molen draait ook zonder jou 

Je paard blijft nooit lang leeg 

dus kom, draai met die mallemolen mee 
 

Eenmaal in de molen van het leven 

In 't begin ben je misschien een beetje bang  

Dan zal iemand je weer vasthouden 

totdat je het alleen kunt 

Want de mallemolen-angst duurt nooit te lang 
 

In de mallemolen van het leven 

draai je allemaal je eigen rondje mee 

De molen draait ook zonder jou 

Je paard blijft nooit lang leeg 

dus kom, draai met die mallemolen mee 
 

En die mensen-levens-mallemolen 

gaat door tot je er draaierig van bent 

Maar jij blijft je toch vasthouden 

Al vind je het niet leuk meer 

Want naast de molen is 't te onbekend 
 

In de mallemolen van het leven 

draai je allemaal je eigen rondje mee 

De molen draait ook zonder jou 

Je paard blijft nooit lang leeg 

dus kom, draai met die mallemolen mee 
 

In de mallemolen van het leven 

draai je allemaal je eigen rondje mee 

De molen draait ook zonder jou 

Je paard blijft nooit lang leeg 

dus kom, draai met die mallemolen mee 

dus kom, draai met die mallemolen mee 

dus kom, draai met die mallemolen mee! 

 

 

Afsluiting en zegenbede 


