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Thema: Eénling 

Overweging  28 september 2014 – Carolien Maris 
 

“... Het is wat mij betreft niet de bedoeling  

dat we allemaal in een huisje in het bos gaan wonen,  

buiten het dorp (...)  

Het kan wel nodig zijn om je een tijdje af te zonderen,  

omdat je dan dichter bij je diepste zelf kan komen ...” 
 

 

Eerste lezing – Thomas Evangelie logia 49 

Tweede lezing – De eenling, uit: ‘Een gelukkig mens en andere geheimen’ van Theije Twijnstra 

Derde lezing - Psalm 25: 16-19 

 

 

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: Herschep ons hart 
 

Welkom en inleiding 

Welkom allemaal vandaag in de Duif. Welkom 

als je hier vaker komt of iedere week. En als je 

hier voor de allereerste keer komt: hopelijk 

vind je hier iets van je gading tijdens het 

zingen, de overweging of het breken en delen. 

Wees van harte welkom. “Herschep ons hart, 

heradem ons verstand. Dat wij elkaar 

behoeden en doen leven”. Eigenlijk staat daar al in een notendop waar we het vandaag over 

hebben.  
 

Vandaag gaat het over eenzaam zijn en alleen zijn. Iets waar we allemaal mee te maken 

hebben. Misschien ken je iemand die last heeft van eenzaamheid. Of misschien BEN jij zelf 

iemand die weleens eenzaam is (geweest). Deze week is de week tegen de eenzaamheid. Het 

blijkt dat 10% van de mensen ernstig eenzaam is. Daar is aandacht voor nodig. Maar vandaag 

wil ik juist ook eens anders kijken.  Eenzaamheid heeft namelijk een negatieve bijklank 
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gekregen. Maar lang alleen zijn is niet altijd ellendig. Het is iets wat verschillende kanten 

heeft en waar je op je eigen manier mee om kan gaan.  
 

De eerste tekst vond ik in het Thomas-evangelie. En daar vond ik het woord Eenling. Dat klinkt 

al een stuk beter. “Gezegend zijn de eenlingen, want jullie zullen het koninkrijk ontdekken.” 

Een eenling is een heel persoon. En het woord individu (afkomstig uit het Latijn) betekent 

“niet” (in) “verdeeld” (dividere). Iemand die niet verdeeld is. 
 

Als tweede tekst vond ik het verhaal over een man die zegt dat hij een eenling is. Hij zegt dat 

eigenlijk iedereen een eenling is. (van Theije Twijnstra) 
 

De derde tekst is een fragment uit Psalm 25  “Ik ben alleen en ellendig! Mijn hart is vol van 

angst Bevrijd mij uit mijn benauwenis.“ Wat kunnen we vragen aan God als wij wanhopig zijn? 

En is hij bereid ons bij te staan? Kan hij bevrijden en hulp bieden om  de knoop van 

eenzaamheid te ontwarren en je angst omsmelten in liefde?  
 

Kortgezegd gaat het vandaag weer over hoe wij als mensen in het leven staan. En het gaat over 

Liefde met een hoofdletter L. En waar die liefde te vinden is. En voor wie. 
 

Laten we eerst rustig worden en onze aandacht naar binnen keren en een moment nemen om 

stil te worden.  
 

Ik wens ons een goede viering. 

 
 

Lied: Wees hier aanwezig 
 

1e lezing - Thomas Evangelie logia 49 

Jezus zei: “Gezegend zijn de eenlingen en de uitverkorenen want jullie zullen het koninkrijk 

ontdekken. Daar kom je vandaan en daarheen keer je terug.” 

 

Lied – Deze woorden  
 

2e lezing – De eenling  

 “Waarom woont u in het bos”, vroeg Frederike, “Waarom woont u niet bij ons in het dorp?”  

“Omdat ik een eenling ben”, zei de vreemde man. “Eenlingen wonen op zichzelf.” 

“Wat is een eenling”, vroeg Frederike?  

“Iedereen is een eenling”, zei de vreemde man, “maar bijna niemand weet het.”  

Frederike keek hem ernstig aan. “Waarom niet?”  

“Omdat de meeste mensen bang zijn voor zichzelf. Ze willen liever samen eenzaam zijn.”  

“Ben ik ook een eenling?” vroeg Frederike.  

“Ja, jij ook”, zei de vreemde man.  

“Zal ik later ook een eenling zijn?” vroeg Frederike.  

“Dat hangt van jou af. Bedenk wel dat het heel moeilijk is om een eenling te zijn.  

Ieder mens wil je beïnvloeden. Iedereen wil zich met jou bemoeien, zodat je net zo wordt als zij.  

Want als je een eenling wilt zijn dan blijf je altijd een ander voor de ander en dezelfde voor 

jezelf. Dan blijf je vrij. Zorg dat je vrij blijft!”  

“Hoe moet ik dat doen?” vroeg Frederike zacht, “ik ben vaak heel bang voor mensen, vooral op 

school. Ze schelden me uit.”   

“Dat maakt niet uit, het gaat er om dat je niet bang bent voor jezelf.” 
 

3e lezing – Psalm 25: 16-19 
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Overweging  

Mijn moeder vertelde eens dat zij als klein meisje van twee of drie jaar heerlijk liep te 

wandelen in een prachtig bos met grote statige beukenbomen. De bladeren zaten nog net aan 

de bomen, de zomer was bijna voorbij. Hier en daar zag je nog wat eekhoorntjes bezig met het 

verzamelen van voedsel voor hun  wintervoorraad. Opeens sloeg de angst haar om het hart. Ze 

zag haar vader en moeder niet meer en ze werd erg bang en begon te huilen. Maar na niet al 

te lange tijd hoorde ze lachende stemmen achter zich. Ze keek achterom en daar liepen haar 

ouders en haar broertje. Zij was natuurlijk helemáál niet alleen, maar toch voelde ze dat wel 

zo! Snel rende ze naar hen toe en vloog in de armen van haar beide ouders. 
 

Bij eenzaamheid denken we al gauw aan mensen die een of meer dierbaren hebben verloren, 

die ziek zijn en alleen achterblijven en soms zelf helemaal geen mensen meer willen zien. Ik 

kende eens een mevrouw van boven de negentig die elke donderdagmiddag met haar rollator 

zeer gedecideerd naar de deur liep omdat iemand haar dan kwam bezoeken. Zij had zelf de 

telefoon gepakt om zich bij Humanitas te melden. Ze wist dat ze het alleen niet zou redden. 

Zulke situaties zijn schrijnend en daarbij is het goed en fijn als er iemand op bezoek wil gaan. 

Het zal je eigen moeder maar zijn die helemaal niemand meer heeft. Van de huisarts krijgen 

mensen weleens medicijnen om er beter tegen te kunnen, maar misschien is het alleen maar 

nodig om een arm om iemand heen te slaan. Als dat mag en kan. 
 

Nieuwe gezichten 

Maar eenzaamheid zit bij ons allemaal wel ergens  in een klein hoekje. Toch? 

Je kunt lang eenzaam zijn in een relatie en er toch niet uitstappen. Maar ook kan de 

eenzaamheid toeslaan als je relatie net uit is en je in een pijnlijk rouwproces terecht komt. Als 

je lang in het ziekenhuis moet liggen, kan je je eenzaam gaan voelen. Of als je net studeert en 

in een studentenvereniging bent belandt en elke week zoveel nieuwe gezichten ziet. Dan kun 

je - eindelijk alleen in je eigen kamer - best wel eens gevoelens van eenzaamheid hebben. Ja 

en zelfs als je zingt in het prachtige koor van De Duif, kan het zijn dat je je midden in die 

veelkleurige gemeenschap weleens eenzaam voelt of niet gezien. De vraag is:  Hoe beleef je 

het, alleen te zijn en hoe ga je ermee om als je er midden in zit?  
 

Toen ik de uitnodiging rondstuurde waren er opvallende reacties. “Hopelijk wordt het niet al 

te droevig?” sms-te iemand. En een ander schreef: “Ik wordt van dat plaatje meteen al sip”. 

Maar als je goed kijkt naar het beeld op de voorkant, dan zie je ook dat deze “eenling” haar 

gezicht of haar blik naar de zon richt. Als een plant naar het licht gedraaid. Heeft zij haar ogen 

open of dicht? Misschien kan ze zo in alle rust ademhalen en de warmte van de zon in haar 

cellen opnemen. Dat hoeft dus niet akelig te zijn. Ja het zou kunnen dat ze verdrietig is en 

nadenkt over de mislukkingen in haar leven. Maar wie weet, misschien heeft deze jonge 

vrouw wel net een diep gevoel van eenheid met de wind en de bomen en stromen de 

dankbaarheidstranen over haar wangen!  
 

Vijanden 

Toch kan het heel beknellend zijn als je je eenzaam voelt. Dat weten we maar al te goed.  

In Psalm 25 wordt de wanhoop beschreven en voelt de schrijver zich bedreigd door zijn 

vijanden. Die vijanden bevinden zich in haar/hem zelf. In haar/zijn eigen gedachtenwereld. 

ZHij heeft er veel moeite mee om ze te bestrijden en gaat eronder gebukt. ZHij heeft zelfs het 

gevoel dat zhij medeschuldig is aan de hele situatie en heeft diep berouw. In haar wanhoop 

roept zij naar de Eeuwige.  “Keer om naar mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. 

Mijn hart is vol van angst. Bevrijd mij uit mijn benauwenis.” Wat een opluchting dat je in 

uiterste nood je kan richten tot God (de oneindige Bron van liefde) om mee te praten of naar 
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te roepen. Om aan te vragen of hij wil helpen de tralies van angst om je hart te doen smelten. 

Iemand zei tegen mij: “Eigenlijk helpt het als ik dan gewoon mag huilen als ik klem zit. En als 

ik gehuild heb ben ik opgelucht en kan ik weer adem halen en weet ik weer dat ik goed ben en 

voel ik me weer mens.” Mensen die eenzaam zijn voelen zich vaak afgescheiden. Van God (de 

oneindige Bron van Liefde). Maar ook van andere mensen. Je denkt dan echt dat er niemand 

meer is en dat niemand meer om je geeft …  

Maar dan nu de eenling. Een mooi woord. Onder het woord eenling kun je ook verstaan: 

verbonden met de Ene. Een heel iemand. Je bent als eenling verbonden met de bron. Je bent 

er deel van. Wist je trouwens wat het woord individu betekent: niet verdeeld. In = niet  

dividere = verdeeld. 
 

Gezegend 

Logio 49 uit het Thoms Evangelie zegt: Jezus zei: “Gezegend zijn de éénlingen en de 

uitverkorenen, want jullie zullen het koninkrijk ontdekken. Daar kom je vandaan en 

daarheen keer je terug.”   

Veel uitspraken uit het Thomas-evangelie gaan over hoe je je vanuit je diepste en ware zelf 

kan verbinden met de Ene en wat dat betekent voor je plek in de wereld. In het Thomas 

Evangelie spreekt men van de Christusnatuur of de goddelijke kern. En die woont in ieder 

mens. DAT is het koninkrijk van God. Daar kom je vandaan en daar ga je naartoe. “Het 

Koninkrijk is onze ware natuur” Dat wat jou vreugde schenkt en waar je hart vol van is. Waar 

wij elkaar behoeden en doen leven. We zijn geworteld in de oerbron van liefde ( en als 

uitverkorenen : de geliefde kinderen van de Vader) en Jezus herinnert ons eraan. “jullie 

komen er vandaan”. Maar we zijn ons er niet van bewust. Door bewust de weg van de eenling 

te gaan, kun je je ware natuur opnieuw ontdekken. Dat betekent trouwens niet dat je geen 

verbindingen met mensen hebt. Het betekent dat je naast welke relatie dan ook, ook altijd 

een eenling-weg bewandelt. Zie het als je “verbinding met de schepper” . Jouw persoonlijke 

relatie met het goddelijke. Met God. Met de oneindige Bron van Liefde. 
 

Taak 

De man die buiten het dorp in het bos woont zegt: “we zijn allemaal eenling. Mensen zijn 

bang om alleen te zijn.” En daar heeft hij wel een punt. We gaan van alles doen om het alleen 

zijn te vermijden of nare gevoelens te vermijden. Je kan teveel internetten of gamen, (te)veel 

eten, of (te)veel drinken. Onaangename of nare gevoelens: niet iedereen kan dat aan. Het kan 

zeer confronterend zijn. En we kunnen daar bang van worden. In je hoofd zitten dan woorden 

die gemeen zijn en hatelijk in plaats van aardig en hartelijk. Jezus zei: Heb uw naaste lief 

gelijk uzelve. Dus daar ligt een taak voor ons allemaal.  Het is belangrijk om te weten dat je in 

de basis geliefd bent en een in en in goed mens. Maar als het minder goed met je gaat: dan 

ben je dat even vergeten. “Om samen te vallen met de Ene, moet men eerst in zichzelf een 

worden, een Eenling dus.” ( Bram Moerkamp). 
 

Blijf eenling 

Dan zegt de man in het verhaal dat anderen je willen veranderen en zich met je willen 

bemoeien. Ze willen dat jij zo wordt als zij. Dat is geen vrijheid. Hij zegt eigenlijk: bewaak dat 

wat van jou is. En laat je niet teveel beïnvloeden. Blijf eenling. Maar toch, maar toch: mensen 

hebben mensen nodig. En in “het dorp” waar het meisje woont DAAR gebeurt het allemaal. 

Ken je deze uitspraak: “ It takes a village to raise a child” ? Dat elke bewoner meedoet en 

belangrijk is voor de kinderen die daar wonen. Beschermend, vormend, ambachtelijk, het 

laten zien van deugden, normen en waarden. En hoe je omgaat met fouten. Of vergissingen. 

Ook De Duif is een klein “dorp”. Daar “wonen” we met elkaar en hebben we zo allemaal onze 
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taken. Maar ook daar is er weleens iemand moederziel alleen of verlaten. En ook daar hebben 

we elkaar nodig. In elke gemeenschap waar je mee te maken hebt (in je huis, op school, je 

werk, in je straat of in je familie) is iedereen op een eigen manier van belang en waardevol. 

Het zou mooi zijn als we zo in het leven staan “dat wij elkaar behoeden en doen leven”.  
 

Bron van liefde 

Eenzaamheid is iets wat heel schrijnend en pijnlijk kan zijn. Maar denk nog eens aan het 

kleine meisje in het bos: ze denkt dat ze helemaal alleen is, en voelt zich verlaten, maar er is 

een bron van liefde (haar ouders). Die bron is er voor ons ook. En die is dichterbij dan je denkt! 

Ik noem die bron God. En net als in psalm 25 kun je vragen om bevrijding. 

Het is wat mij betreft niet de bedoeling dat we allemaal in een huisje in het bos gaan wonen, 

buiten het dorp zoals die meneer in het eerste verhaal. Het kan wel nodig zijn om je een tijdje 

af te zonderen, omdat je dan dichter bij je diepste zelf kan komen. Zoek je het zelf op dan is 

het kennelijk iets wat je nodig hebt. Vanuit het eenling zijn (of je nu wel of niet een 

levenspartner hebt) kun je je relatie met God onderhouden en doen wat Jezus van je vraagt. 

Heb je naast lief gelijk uzelve. “Jij bent van belang en waardevol. En je verdient liefde in je 

leven.”        

Het koninkrijk van God is in ons zelf, daar waar we geliefd en thuis zijn. Waar we kunnen 

ontspannen en lachen om alles en waar wij spontaan elkaar begroeten. Daar is geen angst.  

En terwijl we bezig zijn met al deze prachtige inzichten, kunnen we eens aankloppen bij 

mensen die zich al een tijdje niet hebben laten zien, ook al waren zij er wel.  
 

Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
 

Moge het zo zijn 
  
 

Pianomuziek 

 

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   

waar vertrouwen wordt bevestigd 

en waar wij elkaar behoeden en doen leven. 
 

Amen.  

 

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

de entree klaar ligt. 
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Gezongen tafellied: Moge ons voor waar verschijnen 

 

Nodiging en breken en delen van brood en wijn 

Hier, in het hart van onze viering hier in De Duif breken we brood en delen we wijn.  

Dit doen we als teken van bereidheid tot gemeenschap met elkaar over grenzen en 

scheidsmuren heen.  

Door te breken en te delen tonen we onze bereidheid om onze levenskracht, ons licht te geven 

aan elkaar én met hen die geen deel van leven hebben.  

Laten we samenleven vanuit het visioen van een wereld waar vrede heerst en waar brood en 

liefde is genoeg voor allen.  

Kom dan naar voren en neem deel aan dit ritueel van breken en delen.  

Neem deel met je hart en aanvaard het brood en deze wijn met vreugde en met de liefde die in 

je oplaait als je beseft dat je geliefd bent, Gods geliefde kind.  

Wees welkom. 

Alles staat gereed. 

 

Lied: Wij zullen, één van ziel… 

 

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.  
 

 

Activiteiten en informatie 

 

Slotlied: De woorden die wij spraken tot elkaar 

 

Wegzending en zegenbede 

De eeuwige is voor je om je de weg te wijzen 

De eeuwige is achter je om je te steunen 

De eeuwige is boven je om je op te lichten 

De eeuwige is onder je om je met je voeten 
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stevig op de aarde te houden 
 

De eeuwige is links van je om je te verwarmen 

De eeuwige is rechts van je om je wijsheid en visie te geven 

En de eeuwige is in je eigen prachtige hart 

Zodat je je gevoelens kan voelen 

Je woorden kan wegen 

Zodat je kan troosten en getroost kan worden 

Zodat je de wereld aankan 

Voor jou en voor je naaste  
 

Amen 


