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Tastend op weg 

Overweging  10 augustus 2014 – Carolien Maris 
 

“...Zoals de baby’s in de couveuse  

hebben ook wij nog steeds elke dag liefde nodig  

om te kunnen groeien.  

Dat kan door een vriendelijke glimlach,  

een lief gebaar of een eenvoudig liedje,  

maar ook heel simpel  

door elkaar eens wat vaker te omhelzen...” 

 

 

 

Eerste lezing – Zoekend en tastend ga ik op weg van Anke de Jong-Koelé 

Tweede lezing – Handelingen 17: 24-28  

 

 

Openingsgebed 

Wij zijn hier bij elkaar  

in de Naam van de Eeuwige, 

die is, was en komt. 

En van Jezus van Nazareth, die in zijn 

menszijn 

het goddelijke op deze wereld bracht. 

En van de Geest, die haar liefdevolle energie  

door ons heen blaast, 

zodat wij – vervuld met licht en liefde –  

mens kunnen zijn op aarde. 

 

Lied: Naar jou  

 

Woord van welkom 

Wij zijn bijna aan het einde van de 

Zinnenstrelende Zomerserie, waar we met de 

zintuigen als thema (en zonder koor) al een 

heel aantal mooie vieringen hebben 

neergezet en meegemaakt, met gloedvolle 

overwegingen over Zien, Proeven, Horen; het 

Zesde Zintuig en het Ontvouwen van de 

geest.”  

Vandaag gaan wij Tastend op weg … Waar ben ik? Is het hier veilig? Is er iemand die met mij 

meeloopt of sta ik er alleen voor? In een mensenleven ben je op weg. Soms weet je heel 

precies waar je mee bezig bent en heb je een plan gemaakt wat je stap voor stap uitvoert. Maar 

wie een beetje geleefd heeft weet ook dat je voor onverwachte en zelfs ingrijpende situaties 

komt te staan, die periodes (van enkele jaren) inluiden waar je het niet meer op de oude 
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manier kan doen. “Waar ik heen ging kan ik niet meer gaan” schrijft Anke de Jong-Koelé op 

haar website over rouw en verlies. “De weg die ik ging zal nooit meer dezelfde zijn”. 

We lezen uit Lucas de Handelingen nr 17. Daar krijgt Paulus bij de Griekse filosofen en dichters 

de ruimte om te vertellen over “die ene onbekende God”, die wilde dat de mensen hem 

zouden zoeken om hem al tastend te kunnen vinden. 
 

Tastend op weg is een intens thema gebleken, omdat we in de voorbereiding terecht kwamen 

bij situaties die een keerpunt bleken in te luiden, een ommekeer. Het gaat soms inderdaad 

gepaard met angst en pijn en dat is niet zomaar in een dagje voorbij. Toch:  in diezelfde 

onbekende route liggen ook een geschenk op ons te wachten. Als je ernaar op zoek gaat kun je 

een ander soort veiligheid en geborgenheid vinden. Een onvoorwaardelijke liefde die verder 

gaat dan alles wat je ooit eerder hebt meegemaakt.  Eén die je misschien nooit eerder zocht 

omdat je nooit eerder zo bang of zo onzeker of zo gevoelig was. Maar die daar wel al die tijd al 

lag te wachten. En die je nooit meer zou willen missen als je hem eenmaal gevonden hebt. 

 

Eerste lezing     
Zoekend en tastend ga ik op weg 

de weg van mijn leven is opgebroken, afgezet 

waar ik heen ging kan ik niet meer gaan 

waar ik naar toe ga weet ik nog niet. 
 

Zoekend en tastend ga ik op weg 

wat geweest is draag ik met me mee in mijn rugzak 

struikelen en weer opstaan en uitrusten 

alleen of met steun van dierbaren 

ik strek mijn armen uit, hou mij vast! 
 

Zoekend en tastend ga ik op weg 

de weg die ik ging zal nooit meer hetzelfde zijn 

de weg die ik ga biedt me iets nieuws 

Wat het gaat worden weet ik nog niet 

Ik vertrouw op de kracht die mij voedt 

Mijn blik is gericht op de horizon 

 

Lied: God is so good to me 

God is so good to me, 

I don't serve Him as I should, 

I don't deserve all of His good 

So many things are not as they should be 

But God is so good to me. 
 

I come short so many times,  

and evil thoughts come into my mind, 

I know to pray, and I always do 

And everytime He brings me on through; 
 

God is so good to me 

(Spoken Part) 
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So many things are not as they should be, 

But God is so good to me 

 

Tweede lezing - Handelingen 17:24-28 

 

Overweging  
Aanraken doet leven 

Er was eens een afdeling in een ziekenhuis met te vroeg geboren baby’s. Er hingen bordjes op 

de couveuses: Niet aanraken. Men dacht toen dat hun zenuwstelsel daardoor zou 

beschadigen. Op een dag was het opvallend dat enkele baby’s achter bleven in hun groei en 

andere baby’s wel normaal groeiden. Het bleek dat één van de verpleegsters ’s nachts deze 

baby’s tegen alle afspraken in op de rug streelde totdat ze rustig werden. Zij kon het huilen 

niet verdragen en wilde de baby’s troosten. Later is er onderzoek naar gedaan en wat bleek: de 

hersenen reageren op een (liefdevolle) aanraking en meten daarmee dan of het veilig genoeg 

is om te kunnen groeien. Is er geen bescherming, geen veiligheid, dan stopt de groei.  
 

Knuffel-hormoon 

Een ander voorbeeld: ik fietste  een paar jaar geleden ietwat chagrijnig over de Rozengracht 

en toen ik bij de Westertoren kwam zag ik daar een paar mensen staan met een kartonnen 

bord en daarop stond geschreven: Free Hugs. (Gratis omhelzing)  Ik klaarde meteen op: 

onmiddellijk parkeerde ik mijn fiets tegen de brug en zocht deze mensen op. Maar liefst vier 

maal genoot ik een innige omhelzing van steeds een andere voor mij volstrekte vreemde. Alle 

vier de omhelzingen waren verschillend, maar innig en welgemeend. Gelukzalig fietste ik 

even later verder. Wat een geweldig medicijn!  Wat jammer dat mensen elkaar vaak pas 

aanraken als er een diepere of intieme relatie gaande is. Ik denk dat het gezond is om elkaar 

vaker te omhelzen en ik wil graag straks bij de koffie de daad bij het woord voegen. Het effect 

van een omhelzing is ook onderzocht. De hormonen die daarbij vrijkomen verminderen stress 

en versterken het immuunsysteem. Oxytocine is het ‘knuffel’ – hormoon. Dat vergroot het 

geluksgevoel en de verbondenheid tussen mensen. Eigenlijk hebben wij vier hugs per dag 

nodig om gezond te blijven. 
 

Die verbondenheid of juist het gebrek eraan of het verlangen ernaar is een belangrijke factor 

waarom de leegte zo allesoverheersend kan zijn wanneer er een geliefd iemand overlijdt of 

uit je leven verdwijnt. Vaak besef je dat extra sterk als je verder gaat zonder die ander en je 

leven na het afscheid opnieuw probeert vorm te geven. “Zoekend en tastend ga je op weg. 

Soms struikelend en weer opstaan en uitrusten.”  
 

Dat proces duurt zolang als het duurt en hoe dat eruit ziet is voor ieder mens verschillend. Wie 

op jonge leeftijd zijn vader of moeder moest missen kan erover meepraten. Op de raarste 

momenten kan je nog geconfronteerd worden met een gemis aan steun, een gemis aan 

aandacht, aan het delen van hoogtepunten uit je leven. Of je bent zo sterk geworden en doet 

alles altijd zelf dat je niet weet hoe het is om een uitgestoken hand van een ander aan te 

nemen. Het kan soms je hele leven bepalen. Als de wonden aan de oppervlakte blijven zitten 

dan blijf je kwetsbaar en duurt het genezingsproces een heel mensenleven. Dat komt voor. 

Voor deze mensen is een rustig leven met vriendschap en liefde een onbekende weg waarin ze 

zich zoekend en tastend voortbewegen. 
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Scheiding  

Veel mensen hebben ooit een (echt)scheiding meegemaakt. Dat zijn vaak periodes waarin je je 

eigen kracht moet hervinden. Maar ook heb je te maken met diep berouw en spijt. En de 

steeds terugkerende vraag : hoe nu verder? Misschien was je een alleenstaande ouder(s) : ook 

dat is een onbekende weg die zoekend en tastend zichtbaar wordt.  
 

De hamvraag in deze is : Waar kan je in zo’n situatie dan nog op vertrouwen en hoe red je het, 

dag na dag? “Ik vertrouw op de kracht die mij voedt, mijn blik is gericht op de horizon” staat er 

in de tekst van Anke de Jong. Waarom staat er niet gewoon: Ik vertrouw op God? Dat lijkt me 

wel zo gemakkelijk! Maar kennelijk is dat toch niet voor iedereen hetzelfde. Daarom stel ik 

vandaag de vraag: Welke kracht heb jij gevonden toen je leven onverwacht een andere 

wending nam? Riep je “Waarom moet mij dit overkomen”? of was je boos en wanhopig omdat 

je in de verkeerde film terecht was gekomen met je relatie of met je werk of met je familie? 

Maar wat gebeurde er daarna? Zou je willen dat er een liefdevolle God was die je hiermee kon 

helpen? Ben je op zoek gegaan? En durf je dan om iets te vragen? En hoe merk je dan dat God 

helpt? Mooie en belangrijke vragen die je op weg kunnen helpen. 
 

In de tekst over Paulus in Athene (in de handelingen 17 van Lucas) vinden we daar wat 

aanknopingspunten. Paulus was na enkele omzwervingen in Athene terecht gekomen en daar 

was zoals we weten een hele uitbundige cultuur met filosofen en dichters. Er werd vrij-uit 

gedebatteerd over allerlei zaken, maar ook juist over denkbeelden zelf en die mochten ook 

met elkaar in tegenspraak zijn. Openlijk van mening verschillen was daar toegestaan. Er was 

geen absolute waarheid. Maar het viel Paulus op dat er overal tempels waren met beelden van 

goden en godinnen. Van Zeus en Aphrodite en de dappere Artemis. Van Hermes en Demeter. 

Al die prachtige archetypes met hun eigen dynamiek die nog steeds inspireren. Maar bij één 

van die tempels stond een bord: “Voor de onbekende God”.  
 

Denk-cultuur 

Op een dag kreeg Paulus geheel in stijl van deze denk-cultuur de ruimte om zijn denkbeelden 

toe te lichten in een speciale plek waar alle filosofen wekelijks bij elkaar kwamen. En daar 

vertelde hij over die onbekende en onzichtbare God, waar geen beeld voor is gemaakt. De God 

die ons adem geeft en leven. De God die in ons hart leeft maar ook groter is dan ons hart. Die 

in ons is en met ons. Hoe kan je die vinden? Lucas schrijft  “Het was Gods bedoeling dat ze hem 

zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons 

ver weg is.” Al tastend. Dus zonder gebruiksaanwijzing en van dag tot dag. Dat spreekt mij wel 

aan. Elke dag anders. Elke dag kan je daarmee beginnen of opnieuw beginnen. Diep in je 

eigen binnenwereld. Maar natuurlijk ook door met andere mensen contact te maken, 

vriendschap te voelen, respectvol te zijn. Vanuit het punt waar je je nu bevindt. Vanuit een 

ademhaling en de volgende ademhaling. Vanuit je wanhoop en je eenzaamheid, of juist 

vanuit rust of dankbaarheid of de verbondenheid die je voelt. Het mooie is dat we allemaal op 

een verschillende plek wandelen en toch elkaar als zielen kunnen herkennen. Let wel: Je 

hoeft met zoeken en vinden niet te wachten tot je in een wanhopige situatie verzeild raakt of 

tot er iemand uit je leven wordt weggenomen. Dat is het mooie. Maar: een verdrietig afscheid 

of een blije geboorte brengt je soms ineens wel dichterbij dat kwetsbare en dan vind je op de 

tast iets wat je nooit eerder vond. 
 

Grote bron 

Voor mij is God de grote bron van liefde en goedheid, die alles van ieder mens afzonderlijk 

heeft gezien en gehoord en gevoeld. Het is die kracht waarmee ik een verbond voel in al mijn 
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kracht en in al mijn kwetsbaarheid, die maakt dat mijn leven gebed is in liefde. Inderdaad uit 

“hem” komen wij voort. En daar kan je elke dag naar terugkeren.  

Zoals de baby’s in de couveuse hebben ook wij nog steeds elke dag liefde nodig om te kunnen 

groeien. Dat kan door een vriendelijke glimlach, een lief gebaar of een eenvoudig liedje, maar 

ook heel simpel door elkaar eens wat vaker te omhelzen.  

Dat kan door onszelf van binnen goed te (er)kennen met alle mooie en minder mooie kanten.  

Dat kan door in moeilijke tijden rustig de tijd te nemen maar ook: niet alleen te blijven met je 

verdriet of je gevoel van eenzaamheid. Erken het goddelijke, het goede, het vriendelijke in de 

ander: Geef ze eens de kans om voor jou iets liefs of goeds te doen! Zo verspreid dat gevoel van 

vriendschap en liefde zich en kan het zich vermenigvuldigen.  
 

En nee daarvoor is geen vaste gebruiksaanwijzing, behalve dat je je open stelt en dat liefde je 

drijfveer is en dat je onthoudt dat je er niet alleen voor staat.  

Het is iets wat steeds doorgaat. Een voortdurend “tastend op weg zijn”, waarin een diep 

basisvertrouwen heel welkom is.  

Een bron van onvoorwaardelijke liefde en vriendschap.  

Wat een groot geschenk is dit.  

En dat geschenk noem ik graag God.   
 

Moge het zo zijn. 

 

Muzikaal  Intermezzo  

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Oneindige Bron van Leven, 

die schepper is van hemel en aarde, 

van mens en dier, van bloem en gewas, van ziel en zaligheid. 

Ik geloof dat het ons gegeven is  

om het goddelijke in onszelf te vinden te omhelzen en te leven. 
 

Ik geloof dat God mens is geworden in Jezus 

om richting en genezing te geven aan ons bestaan. 

Ik geloof dat in zijn leven, zijn dood en zijn opstanding 

God naast ons en in ons is gekomen. 
 

Ik geloof dat het Rijk van God daar is 

waar goddelijkheid (h)erkend wordt, waar liefde in stilte woont,  

waar zachte kracht de leiding krijgt en  

waar vertrouwen wordt bevestigd. 
 

Amen. 

 

Intenties  

 

Tafelgebed      

V. Toen hebt Gij, God die leeft, 

 mijn droefheid in vreugde veranderd. 

 Toen hebt Gij geroepen: o mens, 

 en niet langer zwegen de stenen. 
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A. Wij werden geboren 

 Gij hebt ons mensen gemaakt, één voor één. 

V. Toen hebt Gij uw naam gegeven: “Ik zal er zijn.” 

A. Ik zal er zijn zoals brood, 

 dichtbij als een mens, als een woord, als een gebaar. 

V. Toen hebt Gij één van de velen geroepen 

 en hem gevraagd 

 of hij licht wilde zijn van uw licht, 

 of hij mens wílde zijn 

 zoals Gij de mensen bedoeld hebt. 

A. Hem vieren, zingen en gedenken wij, 

 Jezus van Nazareth. 

V. Toen hij in zijn uur gekomen was, 

 toen hij in grote angst was, 

 heeft hij geroepen, omhoog naar U 

 en om zich heen gekeken naar alle kanten 

 en heeft geen helper gevonden. 

A. Toen is hij, uit de geest die in hem was, 

 overeind gebleven tot het laatste 

 en heeft roekeloos, zonder bedenken, 

 het allergewoonste gedaan, 

 als een mens die onverwoestbaar een mens is. 

 Hij heeft zichzelf gegeven 

 als een stem die weerklank zoekt, 

 als iemand die zijn brood deelt met een ander 

 en zegt: dit is mijn lichaam, 

 zoals een mens zijn beker laat gaan en zegt: 

 “Hier ben ik, dit is mijn ziel, 

 wil je van mij drinken.” 

V. Zijn naam - en wat hij heeft gedaan - 

gedenken wij, 

om ooit te worden wie hij was: 

Uw zoon 

om ooit te komen waar hij is:  

bij U. 

A. Dus nemen wij dit brood 

en deze beker 

 en zoeken naar elkaar 

 om mens te zijn. 

 

Nodiging voor breken en delen 

In De Duif is iedereen welkom bij het delen van Brood en Wijn.  

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je nu wel of niet gelooft: je bent welkom!  

Het is een daad van verbondenheid, vriendschap en onvoorwaardelijke liefde.  

En een daad van solidariteit met hen die geen deel van leven hebben.  

“Laat ons nu één van geest zijn en onverdeeld van hart.  

Dat in ons midden liefde woont: God zelf.”  

Komt allen want alles staat gereed. 
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Lied: Dulce Pontes 

 

Gedachten bij het thema 

 

Onze vader (Armeense versie) 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert: 

Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven 

in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij. Maak het stralend. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu. 

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 

Maak los de koorden van fouten,  

die ons vastbinden aan het verleden,  

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven. 

 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  

want uit U wordt de al werkzame wil geboren. 

De levende kracht om te handelen, 

het lied dat alles verfraait  

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Slotlied  - He’s got the whole world in His Hands 

He’s got the whole world right in His Hand 

He’s got the whole wide world in His Hand 
 

He’s got everybody here right in His Hand 

He’s got the whole wide world in His Hand 
 

If religion was a thing money could buy 

The whole wide world in His Hand 
 

The rich would live and the poor would die  

The whole wide world right in His Hand 
 

He’s got the little bitter baby right in His Hand  

He’s got the whole wide world in His Hand 

 

Afsluiting en zegenbede 


