
 

   pag. 1 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen 

Overweging  12 oktober 2014 – Marina Slot 
 

“... Heb de moed om jezelf te blijven zien.  

In je beperktheid en je miskleunen,  

en in je grootsheid en in je liefde.  

Want dat is voorwaarde om ook de ander te kunnen blijven zien als mens  

met schaduwen en lichtheid,  

de draken en prinsessen die we allemaal zijn  ...” 
 

 

Eerste lezing – Lied van Samuel Barber, naar een anonieme Ierse tekst uit de 12e eeuw 

Tweede lezing - Gedicht: ‘Wellicht’ van Rainer Maria Rilke 

 

 

Opening 

Wij zijn hier bij elkaar in het huis van God waar 

mensen samenkomen, het huis waar de 

Eeuwige en Onnoembare  aanwezig wil zijn om 

onder ons te wonen. 

Wij leven in navolging van Jezus van Nazareth 

onze broeder, die in zijn mensenleven ons tot 

voorbeeld is en die dichtbij ons staat, mens 

onder de mensen. 

Wij weten dat de Geest van God bij ons en in ons 

aanwezig is om ons te inspireren en te troosten, 

wie je ook bent en waar je mee zit, Zij is bij jou 

om je te steunen.  

Amen. 

 

Lied: Geef ale ruimte aan de liefde 
 

Welkom en inleiding 

Lieve mensen, van harte welkom, welkom als je 

hier voor het eerst bent gekomen, welkom als je 

hier af en toe eens langs wipt en ook een groot 

welkom aan de Duiven die hier iedere week bij 

elkaar komen. 

We vieren met elkaar het leven en de liefde. Met oude woorden, met nieuw gezang en met een 

hart wat vervuld mag worden van de Geest van Liefde en Waarheid. 

Vandaag missen we het vertrouwde beeld en geluid van ons koor, maar we hebben wel life 

muziek en ondersteuning bij het zingen in de persoon van Monique Neefjes. Monique heb ik 

leren kennen toen ik haar en haar man Rick deze zomer heb mogen trouwen in Westwoud en 

haar stem en performance zijn bijzonder. 

Dus geniet er van en zing lekker mee bij alles wat we gaan doen samen. 
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Monique is ook degene die het lied van Samuel Barber heeft aangedragen en het gedicht van 

Rilke. 

Het lied Crucifixion zou goed passen in een Goede Vrijdagavondvesper, een tedere klaaglied 

over een vreselijke gebeurtenis. Een lied dat ook past in de tijd van nu, want het is goed om een 

klaaglied te zingen over de wereld en de pijn en het verdriet die ons allen soms in de  greep 

houden. Maar de tederheid en het gevoel sluiten ook aan bij het thema van de liefde die alle 

ruimte mag krijgen. 

Het Thema ‘Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen’ spreekt mij op het 

ogenblik erg aan. Maar dat zal jullie niet verbazen, want de laatste keer dat ik hier stond, was 

tijdens onze trouwviering. En wat een warmte en liefde wij toen gekregen hebben van jullie en 

van al die andere geliefden, is niet te beschrijven.  

Ik wens ons een mooie viering toe. 

 

Lied: Altijd Aanwezige 
 

1e lezing Lied van Samuel Barber 

Dit lied van Samuel Barber is een anonieme Ierse tekst uit de 12e eeuw door een monnik 

geschreven in een kantlijn van een manuscript. Barber heeft deze op muziek gezet: 
 

At the cry of the first bird  

They began to crucify Thee, O Swan!  

Never shall lament cease because of that.  

It was like the parting of day from night.  

Ah, sore was the suffering borne  

By the body of Mary's Son,  

But sorer still to Him was the grief  

Which for His sake  

Came upon His Mother. 
 

Bij het eerste vogelengezang 

Begonnen zij U te kruisigen, O Zwaan! 

Nimmer zal de weeklacht hierom ophouden. 

Het was als het scheiden van dag en nacht. 

Ach, deerlijk was het lijden dat werd gedragen 

Door het lichaam van Maria's Zoon,  

Maar deerlijker nog was voor hem de smart 

Die omwille van Hem 

Zijn Moeder trof. 
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2e lezing - Wellicht           Rainer Maria Rilke 

Wellicht zijn alle draken 

in ons leven 

uiteindelijk wel prinsessen 

die in angst en beven 

er slechts naar haken 

ons eenmaal dapper en schoon 

te zien ontwaken. 

Wellicht is alles 

wat er aan verschrikking leeft 

in diepste wezen 

wel niets anders 

dan iets 

dat onze liefde nodig heeft. 
 

Lied – Vriend  
 

Overweging  

Als een van je geliefden overlijdt bij volle bewustzijn dan is het moment van weggaan naar de 

andere wereld, het moment van afscheid, ook een samenballing van alle liefde die je voor 

elkaar voelt. De gevoelens die dan loskomen bij degene die afscheid neemt van zijn of haar 

mensenleven zijn vaak onverbloemd en openhartig. Want op dat ogenblik hoef je niks meer te 

verbergen, is alles openbaar.  

Toen mijn beste vriend overleed twee jaar geleden, heb ik zelf gevoeld hoe sterk die grote liefde 

voor hem bezit van mij nam. Hoe groot je hart er van wordt, hoeveel ruimte de liefde inneemt 

op zo’n moment. Je voelt ook elkaars pijn en alles wat er is…. Zo’n moment beleefde Jezus 

samen met zijn moeder, hij voelde de pijn, het verdriet, in zijn blik was liefde, warmte en 

aandacht ook al was zijn hele lichaam pijn. De overgave aan de dood, aan het eeuwige loslaten 

maakt dat alles anders is. 

Dan is  er geen gene of schaamte meer, je hoeft niks meer te verstoppen, want dit is je enige 

kans om nog te laten zien en voelen hoeveel je van iemand houdt. 
 

Openstellen 

Natuurlijk leven wij niet altijd zo op het scherpst van de snede en is het ultieme moment in dit 

lied enig in zijn soort. Maar wel komt er een indringende vraag op. 

Welke plaats neemt liefde in ons leven in? 

Kunnen wij ons hart openstellen voor wat op ons af komt, voor de liefdevolle blikken, voor de 

zachte gebaren, voor de woorden van troost en mededogen? 

Kun je je hart openen naar de mens die naast je is en die je ontmoet, en kun je je hart openen 

en de liefde laten stromen van jou naar de ander? 

Wat houdt je tegen om dat te doen? 

Welke angst, afweer, remming houdt die mooie en liefderijke stroom tegen? 

Is het de uitstraling van de ander, de dichte, afgesloten blik, de achterdocht en wanhoop? Zijn 

het de beelden die je van de ander hebt gemaakt, de beelden die er in de pers van mensen 

worden gemaakt? 
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Ronselpraktijken 

Het vijandsdenken dat in onze samenleving een veel te grote plek heeft gekregen. 

Ik sprak laatst een vriendin van mij die in de Schilderswijk werkt in een diaconaal Centrum. Ze 

werkt met mensen van allerlei achtergrond en cultuur, veel verschillende religies ook, met 

christenen en moslims, met Hindoes en Winti-aanhangers, met mensen van allerlei kleur en 

ras. 

Ze vertelde over de grote angst van moslim ouders voor de ronselpraktijken van djihadisten, de 

grote angst dat ze hun kind te pakken nemen. En ze weten niet hoe dat tij te keren. Ouders die 

bang zijn dat hun kind op een totaal verkeerd pad beland. Als je dan zoiets hoort, kijk je even 

bij mensen naar binnen, je ziet hun pijn, je leert hun wanhoop en angst kennen. Zoals ouders 

in mijn regio angstig zijn voor de verleiding van drank en drugs, zijn de ouders daar bang dat 

hun kind de oorlog wordt in gesleept. Een oorlog die geen winnaars kent, alleen maar 

verliezers. 

Mijn vriendin sprak met liefde over die ouders en over die jonge mensen die hun weg aan het 

zoeken zijn in het leven. Als we de media volgen, zien en horen we alleen over de conflicten, 

de terreur en niet over de liefde en de warmte in die wijk. We maken eerder kennis met de 

draken en leren niet dat die draken misschien wel als prinses geboren zijn. 

Het is een kunst om in dit leven, in deze wereld ruimte te blijven maken voor de liefde. Om elke 

keer weer te kijken naar wie je voor je hebt, want zelf zijn we natuurlijk soms ook redelijk 

drakerig bezig. 
 

Kwetsuren en hangups 

Jezus van Nazareth krijgt het voor elkaar om ondanks de pijn en het lijden, zijn hart open te 

stellen niet alleen voor zijn moeder maar ook voor de misdadigers naast hem aan het kruis. Dat 

zegt alles over wat echte liefde inhoudt.  

Als je leert om achter de façade van mensen te kijken, als je de maskers van arrogantie en macht 

weet af te pellen, is het vaak een beeldschone prins of prinses die je tegenkomt.  Als je naar 

jezelf kijkt, ken je je eigen kwetsuren en hangups, je weet je allergische reacties op gedrag van 

mensen, je kent je drakenmomentjes, waar je weer van kan leren voor de volgende keer. 

Door de liefde en in de liefde mogen we elke keer weer opnieuw beginnen, elke dag, elk uur, 

elke minuut, elke seconde begint er nieuwe liefdestijd en liefdesruimte. 

Neem die ruimte, geef de liefde alle ruimte in je leven. 
 

Voorwaarde 

Heb de moed om jezelf te blijven zien. In je beperktheid en je miskleunen, en in je grootsheid 

en in je liefde, want dat is voorwaarde om ook de ander te kunnen blijven zien als mens met 

schaduwen en lichtheid, de draken en prinsessen die we allemaal zijn. Jezus van Nazareth heeft 

niet voor niks gezegd: Heb je naaste lief als jezelf!!  

Kijk achter de ogen, voel onder de huid, hoor achter de woorden van de ander en heb lief!  Moge 

het zo zijn. 

 

Geef alle ruimte aan jouw lied 

Op uitnodiging van lector Monique Neefjes zingen de aanwezigen, één om een, elkaars naam toe. 
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 

Ik geloof dat God in mij is 

en dat ik ben in Hem. 
 

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 

bestaat in het volbrengen van Gods wil. 

Ik geloof dat het vervullen van Gods wil 

ten goede komt aan mij en alle mensen. 
 

Ik geloof dat God wil 

dat alle mensen van hun naasten houden 

en zo met anderen omgaan 

als zij ook zelf behandeld zouden willen worden. 
 

Ik geloof dat de reden waarom wij leven 

eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 

Ik geloof dat deze groei in liefde 

de grootste kracht is 

om het Rijk van God te vestigen op aarde. 

Dan zal er een nieuwe ordening zijn 

waarin menselijkheid, waarachtigheid en 

solidariteit zullen heersen. 

Amen. 
 

Lied – Gij die het sprakeloze bidden hoort 
 

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

de entree klaar ligt. 
 

Tafelgebed 

V. Jij, naamloos vanaf den beginne, wie ben je? 
 

A. Ben je het licht in onze ogen, 

 de tranen die er zo vaak achter branden? 

 Ben je het licht in ons hart, 

 het onstuimige leven in onze aderen, 

 de kracht in onze ledematen? 

 En ben je ook onze zwakheid, 

 ons verslijten aan dit leven, 

 onze kwetsbaarheid en onmacht? 
 

V. Ben je onze hoop en wanhoop, 

 ons geloven en ons twijfelen? 

 Ben jij die ziel in ons lijf? 

 Die stem, die drang tot goedheid, 

 liefde, vechtlust, hoop en volhouden 

 die wij levenslang in ons horen, voelen? 
 

A. Daartoe is de Mensenzoon gekomen: 

 niet om gediend te worden maar om te dienen, 
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 en zijn ziel te geven 

 tot bevrijding van velen in deze wereld. 
 

 Zo sprak ooit een mens als wij, 

 Jezus van Nazareth, die wij hier gedenken. 

 Die man die brood en wijn deelde 

 als teken van zijn dienstbaarheid, 

 als teken dat hij zijn ziel wilde geven 

 tot bevrijding, redding en opstanding. 

 

Nodiging en breken en delen van brood en wijn 

Ooit eens was er een maaltijd van Jezus met zijn vrienden, een maaltijd als een geschenk van 

God, waarin liefde en verraad beiden aanwezig waren. 

Een vieren van vriendschap met de angst en het wantrouwen in je botten.  

Dat gevoel hebben we nu ook, we vieren het leven en wij zijn op onze hoede voor de dingen die 

komen gaan. We moeten op scherp staan om het niet de verkeerde kant op te laten gaan in onze 

samenleving en in onze wereld. Wij hebben de weg naar wijsheid gekregen, wij hebben de 

mogelijkheid om door alles heen God te zien en de onmetelijke liefde die er voor ieder mens 

achter schuilt. En daarvan mogen wij vandaag delen, delen van dit leven met haar vreugde en 

haar verdriet. 

Wij delen brood en wij delen wijn, tekenen van leven en van samen omdat wij dit leven willen 

delen met elkaar en omdat wij onze bron van kracht en moed en zeker weten aan willen spreken 

om ook vol vertrouwen de toekomst in te gaan.  

Komt, komt want alles staat klaar. 

 

Gebed 

Barmhartige, 

Wees nabij onze wereld, wees nabij de mensen die hulp en steun en liefde nodig hebben. Wees 

bij de vreemdelingen, bij de vluchtelingen, bij de mensen die in oorlogsgebied leven, de 

inwoners van Kobani, de stad die aangevallen wordt door de IS. 
 

Wees nabij ons hier, geef ons kracht en steun in moeilijke en in zware tijden. Versterk onze 

liefde en tederheid om liefhebbend in onszelf, in onze omgeving en in de wereld te staan. 
 

Wees nabij onze Duiven hier in Amstedam, onderweg of elders, wees met hen en behoed hen, 

geef hen plezier en blijdschap in het leven. We wensen hen al het goede. 
 

Wees nabij aan jong en oud, kom in ons en verwarm ons met de liefde. 

 

Het rijk der hemelen / tekst door Liselore Gerritsen 

 

Slotlied: Lied van de opstanding: De steppe zal bloeien 

 

Wegzending en zegenbede 

De Krachtige en Tedere zegent ons en behoedt ons, 

Zij wendt haar gelaat naar ons toe en zet ons in haar genadevolle Licht, 

De Eeuwige omvat ons allen in onmetelijke liefde en geeft ons vrede. 

Amen. 


