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Voedsel voor de ziel 

Overweging  31 augustus 2014 – Helma Schenkeveld 
 

“...In onze Duifgemeenschap proberen wij dienend te zijn aan elkaar,  

met vallen en met opstaan,  

met veel plezier en soms een blauwe plek.  

Mijn hartewens is dat deze wijze van samen leven  

zich verder kan verspreiden in Nederland ...” 

 

 

Eerste lezing – Marcus10:13-16 

Tweede lezing – Jesaja 55:1-4  

Derde lezing - Marcus 10:42-45 

 

 

Openingstekst 

Bungelend in een boom, ver voorbij het pad van 

goed en kwaad, meningen en oordelen, bevindt 

zich een open plek: daar ontmoet ik je graag. 

 

Woord van welkom 

Lied: Voor de zevende dag 

1e en 2e lezing 

Lied: Naar jou – vrij naar psalm 63 

3e lezing 

 

Overweging  

Bungelend in een boom, ver voorbij het pad 

van goed en kwaad, meningen en oordelen, 

bevindt zich een open plek: daar ontmoet ik je 

graag. 

Voedsel voor de ziel. Niet voedsel voor het 

lichaam, of voedsel voor de lekkere trek, of 

voedsel voor je gezondheid, met veel 

vitamientjes….Nee, voedsel voor de ziel, dat is 

het thema van vandaag. Voedsel voor jouw ziel, 

waar vindt je dat? Ver voorbij het pad van goed 

en kwaad, meningen en oordelen, op een open plek. Op een open plek, waar jij weer mag zijn 

als een kind. Een kind dat vol verwondering om zich heen kijkt. Dat de wereld wil ontdekken, 

nieuwsgierig is en soms bang. Een kind dat graag gezegend wil worden. Dat graag de zegening 

ontvangt van alle liefde van de wereld, die tot haar komt via de ouders, broertjes en zusjes, en 

andere mensen om haar heen. Maar niet alleen via mensen. Kinderen kunnen ook heel 

onbevangen de liefde voelen van het natte gras onder hun voeten, van een vogeltje in de 

boom, van de madeliefjes, een regenbui en natuurlijk de prachtige regenboog, die niet te 
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vangen is. Voedsel voor je ziel, door weer te worden als een kind, en je onbevangen open te 

stellen voor het koninkrijk van God. 

 
Wijze woorden 

Voedsel voor jouw ziel, dat heeft onze aandacht vandaag. Dus waarom geld betalen voor iets 

dat geen brood is, je loon besteden aan iets, wat niet verzadigen kan? Wijze woorden van 

Jesaja, die Natalie zojuist heeft voorgelezen. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en 

melk, je hoeft niet met geld te betalen. Maar geef mij je aandacht, je tijd, je energie. Luister 

aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig 

maal. Leen mij je oor en kom bij mij, en luister naar wat ik je wil zeggen. De tijd is gekomen 

om je leven te richten naar de stem van je ziel. Ga op pad, wees mindfull, en laat je niet langer 

leiden door al je gedachten. Ons probleem vandaag de dag is dat we teveel denken met ons 

hoofd, en te weinig kunnen voelen vanuit ons hart. We denken teveel na, en vanuit dit denken 

zien we allerlei problemen, angst en onmogelijkheden. En hoeveel tijd nemen we om te 

voelen vanuit ons hart? Hoeveel tijd besteed jij per dag aan gedachteloos wandelen, 

mediteren of gewoon gedachteloos een klusje doen? Als ik naar mezelf kijk, alleen maar naar 

de afgelopen weken, dan was de verhouding weer heel scheef. Een half uurtje per dag, na het 

opstaan, speel ik onder de douche, geniet ik op mijn blote voeten in de tuin, voel ik mijn 

lichaam en doe ik wat er in me opkomt. Maar daarna gaat de wissel om, en ben ik 

geconcentreerd op auto rijden, overleg, stuk schrijven, stukken lezen. En gedurende die tijd 

voel ik de signalen van mijn lichamen nauwelijks, laat staan het subtielere gevoel van mijn 

ziel. En kan dat ook anders, wil ik dat ook anders? En jij, wil jij het anders? 

 
Lange weg 

Mijn oplossing is om mijn hart en mijn hoofd te laten samenwerken, onder leiding van mijn 

hart. Ik heb een lange weg gegaan, dat geef ik ronduit toe. Hard werken was en is de norm in 

ons gezin, in mijn familie, in de Nederlandse cultuur. Hard werken, goed zijn voor een ander 

en als je geen zin hebt, dan maak je zin. In deze cultuur ben ik opgegroeid, maar gelukkig ben 

ik ook gezegend met een wijs lichaam. En dit wijze lichaam houdt het lang vol, maar op een 

gegeven moment stopt het met functioneren, letterlijk en figuurlijk. Dan lig ik plat. En dat 

geeft rust, adempauze, tijd voor bezinning. Wat wil ik in het leven, wat is waardevol, wat is die 

moeite van het Leven waard? Door de zondagen in de Duif heb ik mijn pad terug kunnen 

vinden naar mijn bezieling, naar het goddelijke, naar dat wat je niet kan bedenken, maar wel 

kan voelen. Door de gesprekken in de liturgievergaderingen en de voorbereidingen van de 

vele vieringen, heb ik langzaamaan geleerd om teksten uit boeken met elkaar beter te leren 

begrijpen, te laten vertalen naar mijn gevoel, en vorm te geven in een overweging. Voedsel 

voor mijn ziel, zijn de gaven die ik terug krijg voor het werk en de tijd die ik stop in de Duif.  

 

En is dat wat wij elkaar toewensen? Dat wij elkaar kunnen bijstaan, helpen, coachen. Dat in 

ieders leven ons denken, onze tijd en ons handelen weer onder de leiding van ons hart mag 

komen? Dat wij elkaar kritisch mogen bevragen, geen genoegen nemen met makkelijke 

antwoorden. Dat wij verwarring, boosheid, verdriet en angst onder ogen durven gaan zien, en 

leren om deze emoties ook te gaan doorvoelen. Zo kunnen blokkades doorbroken worden, 

relaties hersteld, en energie weer gaan stromen. 

 
Inspirerende voorbeelden 

Vrije mensen, die leven in een vrije samenleving. Vrije mensen, die hun geloof een zichtbare 

plek mogen geven in hun dagelijks leven. Misschien beseffen we soms niet hoe rijk we 
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hiermee zijn. En benutten we deze rijkdom wel optimaal? Of zien we mogelijkheden om deze 

nog meer tot bloei te laten komen? De inspirerende voorbeelden in de samenleving zijn er. 

Buurtzorg, een team van mensen dat samen verantwoordelijk is voor de zorg van hun 

cliënten. Hospice Kuria, waar vrijwilligers en artsen op een nieuwe manier samenwerken. 

Onze eigen Duifgemeenschap, waar we met elkaar de taken verdelen, en ieder dat mag doen 

waar zijn talent en bezieling tot leven kan komen. Zingen, een overweging maken, 

gezelligheid bieden bij de koffie, ondersteuning bieden door stoelen klaar te zetten, kleden te 

wassen, koper te poetsen. In al onze verschillen zijn wij toch gelijkwaardig, en samen kunnen 

we het leven aan, in ieder geval op de zondagochtend. Jezus zei: Jullie weten dat volken 

onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo 

mag het bij jullie niet gaan. In onze Duifgemeenschap proberen wij dienend te zijn aan 

elkaar, met vallen en met opstaan, met veel plezier en soms een blauwe plek. Mijn hartewens 

is dat deze wijze van samen leven zich verder kan verspreiden in Nederland. Dat deze visie op 

organisatie en leiderschap ook mag gaan doordringen in het onderwijs, in de zorg, bij de 

politie en bij woningbouwcorporaties. Dienend leiderschap.  Dienend leiderschap, onder 

leiding van ons hart. Onder de leiding van positieve energie, van het Goede, van God. Van die 

Ene, die heelt, troost en bemoedigt, zonder oordeel en zonder meningen. Onder deze leiding, 

op die open plek, daar ontmoet ik je graag om samen verder te leven. 

 

Amen  
 

Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in jou en ik geloof in mij. 

Ik geloof in de oorsprong van ons bestaan. 

Ik geloof in de Liefde die mensen ook wel God noemen. 

Die liefde brengt ons als mensen samen 

Ik geloof dat de Liefde moed geeft 

aan mensen, jong en oud, 

aan zieken en zwakken. 

Ik geloof dat er moed en kracht is genoeg voor allen. 

Wie je ook bent, wat je ook is overkomen. 

Ik geloof dat ZHij is met de gemeenschap, 

Ik geloof dat ZHij wacht op brood dat wordt gebroken, 

op een gebaar om vergeving 

en een woord van vriendschap. 

Ik geloof in Jezus van Nazareth 

en in Zijn droom van gerechtigheid voor alle mensen. 

Ik geloof in Gods Geest die ons bezielt 

en die ons optilt tot ver boven onze grenzen. 

Ik geloof in het leven 

dat sterker is dan de dood, 

in de liefde die alle haat overwint, 

in de vrede die volgt op de oorlog 

en het licht dat zal stralen in de duisternis.  

Amen. 
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Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor aanvang van de viering bij de 

entree klaar ligt. 

 

Tafelgebed: Die naar mens’lijke gewoonte… 

 

Nodiging 

Breken en delen van brood en wijn 

 

Lied: Scheur de wolken uiteen 

 

Het Rijk der Hemelen  (Liselore Gerritsen) 

Onze Vader die in de hemel zijt 

geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is, 

een koninkrijk dat mijn huis is, 

een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, 

waar dan ook. 

Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood, 

waar de wind in de bomen 

en het vuur in huis 

vergeving van alle schuld is, 

zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde 

dat zonder mij braak zou liggen; 

een plek die mij niet in verzoeking leidt; 

die mij verlost van angst. 

 

Slotgedachte  

 

Activiteiten en informatie 

 

Slotlied: Wie moet zwijgen zal gaan spreken 

 

Zegen en wegzending 
 


