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Thema: Kom over ons met uw geest 

Overweging  16 november 2014 – Carolien Maris 
 

 

“... op iedereen wordt een beroep gedaan  

om meer oog te hebben voor de noden van anderen.  

Dat kan niet alleen worden opgevangen door mantelzorgers,  

de thuishulp of met burenhulp.  

Het is belangrijk dat we elkaar daarin niet laten rondtobben...” 
 

Eerste lezing –  Galaten 5:22-25 

Tweede lezing – 1 Korinthen:4-11 

 

 

 

Openingsgebed 

Wij zijn hier bij elkaar  

in de Naam van de Ene en Eeuwige   

die vele namen kent: 

God, Jahwe, Allah, de Enige, Eeuwige,  

Grote Geest, de Barmhartige,  

Schepper van groei en leven,  

van liefde en licht. 

 

Wij voeden onszelf met de woorden en daden  

van onze profeet en broeder Jezus.  

 

Wij geven de Geest vandaag alle kans  

om ons zielsdiep aan te raken  

en te vervullen met kracht en liefde. 

 

Lied: Vervul dit huis  

Jan van Opbergen/J.W. v.d.Velde 

 

Welkom en inleiding 

Welkom allemaal vandaag, hier in onze 

mooie Duif, op deze regenachtige toch nog 

kille herfstochtend in november. Hier 

brandt de kachel en hier kunnen we ons warmen aan deze bijeenkomst en aan elkaar. Welkom 

die hier iedere week zijn en welkom als je zo af en toe hier komt. En als je hier voor de eerste 

keer komt wil ik zeggen: Neem plaats want er staat een stoel voor je klaar. Hopelijk zit er in 

deze viering iets voor jou bij: we zingen en bidden met elkaar en we zijn samen stil, er is een 

overweging en we delen brood en wijn.  

Vandaag is de viering gewijd aan de apostel Paulus en met name uitspraken uit brieven gericht 

aan de Galaten en aan de Korinthen. Waarom nu juist Paulus en niet één van de andere 

apostelen? Vorige week met St Maarten hadden we immers ook al woorden van Paulus in zijn 
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brief aan de Thessalonicensen. Dat heeft voornamelijk te maken met onze lector van vandaag. 

Lida Alberse is al jaren iedere maandag bij de liturgiegroep waar de vieringen worden 

voorbesproken. En als er  teksten van Paulus gelezen worden,  dan komt zij graag met een 

speciale toevoeging. Het was me al een paar keer opgevallen en nu was er een gelegenheid 

om daar eens over door te praten en enkele teksten van Paulus uit te kiezen. “Hij heeft voor 

die tijd veel en ver gereisd en zich echt om die beginnende gemeenschappen bekommerd”. En 

“Die brieven zijn zo mooi geschreven”. Voor mij betekende dat een aanleiding om me voor 

deze viering eens in Paulus te verdiepen. Er is zoveel over hem geschreven. Er zijn “voor- en 

tegenstanders”. Er was een Paulusjaar in 2008.  En er zijn opvallende fragmenten die in 

preken en toespraken worden aangehaald en dat zijn waardevolle  beginselen waar wij nog 

steeds wat aan kunnen hebben. 

In 1 Korinthen 12 lezen we de tekst over de gaven van de Geest die wij hebben gekregen. Een 

tekst die ons dierbaar is in De Duif. We hebben hem niet voor niets gelezen op ons 40 jarig 

bestaan in januari van dit jaar. En kunnen deze woorden ook buiten de Duifgemeenschap iets 

betekenen?  De andere tekst van Paulus die we vandaag lezen, uit de brief aan de Galaten 5, 

gaat over ‘de vrucht van de Geest’. Maarliefst negen eigenschappen worden hier opgenoemd, 

die gezamenlijk de vrucht  van de Geest vormen. Liefde, vrede, geduld, zachtmoedigheid om 

er vast een paar te noemen. Karaktervormende eigenschappen die in ons allemaal aanwezig 

zijn, maar waarvan je ook weet dat ze niet allemaal even sterk vertegenwoordigd zijn en er 

eigenlijk altijd wel wat aan te slijpen valt.  

Laten wij eerst stil worden waarbij onze dagelijkse dingen en  onze zorgen van ons af kunnen 

glijden. Ieder met onze eigen gedachten en gevoelens. Laten wij stil worden en ons 

openstellen en verbinding zoeken met de Geest van Licht en Liefde.  

Laten we nu samen lezen het gebed om kracht. 
 

Gebed om kracht  

Er is een kracht die Geest is en leven, 

licht en waarheid en grenzenloze ruimte. 

Zij omvat alle activiteit en verlangen, 

alle geuren en smaken. 

Deze kracht is het die het hele Universum ontvouwt 

en in stilte alles lief heeft. 

Dit is de kracht die in mijn hart woont. 

 

Lied: Naar jou  Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 
 

Lezing: Galaten 5:22-25 
 

Lied: Wat vrolijk over U geschreven staat H.Oosterhuis/A.Oomen 
 

Lezing: 1 Korinthen:4-11 
 

Overweging  

Broeders en zusters! Zo roept Paulus regelmatig zijn lezers aan in mbijna alle brieven gericht 

aan gemeentes. Laat mij u iets vertellen over de apostel Paulus en wat hem bewoog en 

waarom hij zijn brieven schreef. (Hier volgt een kleine spreekbeurt) 
 

Paulus , die eerst Saulus heette, krijgt een degelijke en dure joodse opleiding (van de 

Farizeeën) in Jeruzalem. Hij leeft in dezelfde tijd als Jezus. Toch hebben zij elkaar nooit 

ontmoet. Saulus  stond helemaal aan de andere kant en was zelfs zo fel dat hij Christenen 
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heeft vervolgd en laten stenigen. De ommekeer in zijn bestaan komt wanneer hij Onderweg 

naar Damascus door de gestalte van Jezus wordt aangesproken. “Ik ben Jezus, die jij vervolgt”. 

Hij is daarna drie dagen verblind. Blind omdat hij opnieuw moet leren kijken: met andere 

ogen. En dat gebeurt. Een genezer (Ananias) wordt op zijn pad gestuurd en vertelt hem dat 

Jezus hem gezegd heeft dat hij Saulus moest genezen “opdat hij vervuld zal worden met de 

Heilige Geest”. Vanaf dat moment draagt Saulus zijn leven op aan de opstanding van Jezus en 

het Christendom. In het begin is er groot wantrouwen naar hem bij de christenen in 

Damascus, maar ook in Jeruzalem, waar hij naar toe gaat om zijn geloof te verkondigen en 

waar hij de andere apostelen ontmoet. Na enige tijd wordt hij toch uit Jeruzamlem verstoten 

en moet hij vluchten. Nu wordt Saulus zelf vervolgd. Hij keert terug naar Tarsis waar hij 

geboren is. Daar krijgt hij de naam Paulus, wat “De Kleine” betekent. Daarna reist hij via 

Caesarea naar Rome waar de Keizer  (Claudius)  woont. 
 

Ekklesia’s 

Paulus wordt wel de apostel van de heidenen genoemd: hij wilde in de jaren 50 tot 70 na 

Christus Joden en niet-joden verzamelen om met hen gemeenschappen te vormen. Dat was 

zijn roeping en dat was zijn taak. Hij maakte verre reizen en stichtte in Klein Azië, Griekenland 

en Italië kleine ekklesia’s, christengemeenschappen  die samen een nieuw bestaan 

opbouwden. “Ze onderscheidden zich niet door kleding, maar pasten zich aan aan de 

plaatselijke gewoontes. Ze gingen op een andere manier met vijanden om: ze gingen bidden 

voor hun vijand en deden goed aan hen. Als iemand hulp nodig had, gingen ze twee dagen 

vasten en gaven het eten aan hen. Ze deelden hun tafel, maar niet hun bed.” Paulus 

ondersteunde deze gemeenschappen en legde in zijn brieven  uit hoe te handelen (en vooral 

waarom) als er ruzies of misverstanden waren.  
 

In die tijd regeerden de Romeinen met harde hand. Niet alleen Joden werden onderdrukt, 

maar alle volkeren die daar leefden. Dit werd voor Paulus heel belangrijk: hij verkondigde dat 

alle volken vrij waren om zich met de Geest te verbinden : Iedereen kon tot de gemeenschap 

behoren:  Jood en Griek. Slaaf en vrije. Man en vrouw. “Wij zijn allen doordrenkt van één 

Geest en vormen samen één lichaam” schreef hij. Als het aan hem lag kwam er een einde aan 

groot machtsvertoon en aan het heersen door ‘dood en verderf’. Als mensen het leven van 

Jezus als voorbeeld zouden nemen en vooral de kruisiging: waar hij bad voor zijn vijand en 

waarna hij opstond uit de dood: dan zou iedereen in zijn geestelijke ontwikkeling en in zijn 

dagelijks leven op kunnen staan en zichzelf aanbieden voor de (nieuwe) gemeenschap, 

geïnspireerd door de geest. Want, broeders en zusters, “Zo ontstaat er een nieuwe wereld,  een 

wereld van vrede en gerechtigheid. Met plaats voor allen: voor Jood en Griek, voor slaaf en 

vrije, voor man en vrouw.”  Voorwaar een visioen wat wij  nog steeds graag koesteren. Helaas 

zitten we nu in een tijdsgewricht waarin er veel tegenkrachten lijken te zijn. Ondertussen zijn 

er ook veel nieuwe hoopgevende initiatieven, laten we dat niet uit het oog verliezen. 
 

Tot zover deze spreekbeurt …laten we kijken naar de lezingen van vandaag. 
 

Vrucht van de Geest 

In de brief aan de ekklesia van Galaten schrijft Paulus over de vrucht van de Geest. Er staat niet 

“vruchten” van de geest, maar “vrucht”. Het woord vrucht spreekt natuurlijk tot de 

verbeelding: een heerlijke ananas is sappig en heeft veel vitamine C. We willen er wel 

dagelijks van eten. Maar we weten ook dat het een tijdje duurt voordat een vrucht zichtbaar 

en eetbaar is. Hoe zit dat met deze eigenschappen van de Geest die samen een geheel vormen? 
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Liefde, Vreugde en Vrede. Geduld, Vriendelijkheid en Goedheid. Geloof, Zachtmoedigheid en 

Zelfbeheersing. Prachtige eigenschappen die we allemaal in ons hebben in meer of mindere 

mate. Het zou leuk zijn als je er gewoon  eentje uit kan kiezen en die ontwikkelen. Maar 

Paulus zegt in deze brief: dat is nou juist niet de bedoeling. Dan zou je kunnen geloven en 

tegelijk de zachtmoedigheid naast je neerleggen. Dan hebben we te maken met mensen die 

Gods liefde verkondigen en tegelijkertijd onderdrukking in stand houden of zich te buiten 

gaan aan geweld…? Is dat niet wat ik dagelijks op mijn tv voorbij zie komen?  Dat is wat ik dus 

niet kan begrijpen van bepaalde groepen in de wereld die met geweld hun wil opleggen en 

zich op hun geloof beroepen.  En nog een voorbeeld: Iemand kan heel vriendelijk zijn en 

goedheid uitstralen, maar toch regelmatig zijn zelfbeheersing verliezen. Dat is waarom het zo 

schokkend is wat er een paar jaar geleden aan het licht kwam over priesters die in internaten 

jonge jongens misbruikt hebben. En nog erger: dat daar door de kerk pas na een uitgebreid 

onderzoek en bijna met tegenzin iets aan is gedaan.   
 

Adviezen 

Voor sommige mensen is het een opgave om deze eigenschappen in zichzelf te herkennen. 

Maar ook als je van een paar eigenschappen weet dat het eigenlijk wel wat meer aandacht kan 

gebruiken kun je ermee “aan de slag”. Dat is een aparte oefening waard:  Hoe staat het met de 

liefde in jou? Wonen vrede en vreugde in jou? En hoe zit het met geduld en vriendelijkheid? 

En geloof en zelfbeheersing? Zachtmoedigheid? Het verlangen naar deze eigenschappen helpt 

je al een heel eind op weg. En als je daarbij de hulp van de Geest vraagt dan gaat het allemaal 

wat makkelijker. Vraag het ook eens aan geliefden  of vrienden of ze dat in jou ervaren … In 

mijn speurtocht kwam ik een stukje tekst tegen waar werd aangeraden: leer deze 

eigenschappen uit je hoofd! Dan heb je ze altijd bij je! Paulus adviseert in zijn brieven om 

Jezus als voorbeeld te nemen. In hem waren immers al deze eigenschappen in volle glorie 

aanwezig! Paulus zegt: “maak verbinding met de Geest en hij zal je richting geven.”  De geest is 

tenslotte oneindig veel groter dan jij en groter dan ons hart. Door het geloof ontvang je de 

Geest. En als je dat onderhoudt voor jezelf kun je je daardoor laten leiden en ieder moment 

voor het goede kiezen.  
 

Lichaam en ledematen 

Ook in het fragment over de Gaven van de Geest zien we dat alles met elkaar samen hangt. 

Iedereen  heeft verschillende gaven gekregen om in te zetten voor het geheel. Samen wordt 

het lichaam (of de gemeenschap) gevormd. Het lichaam heeft alle ledematen nodig en ieder 

onderdeel heeft zijn eigen kwaliteit en functie. Hier in De Duif hebben we natuurlijk alle 

verschillende taken die door de mensen worden gedaan. Het strijken van de kleden, het 

klaarzetten van de stoelen, de koffie verzorgen, een bestuurstaak op je nemen, flyers en 

aankondigingen verzorgen, deze mooie bloemen op het altaar of de collecte tellen: het is 

allemaal even belangrijk en waardevol. Mensen in de Duif doen het vaak met plezier en 

bieden graag aan wat ze in huis hebben, omdat ze zich hier thuis voelen en hun geloof 

kunnen koesteren en ontwikkelen. Zo vormen we met elkaar ons samenhangende geheel : 

onze gemeenschap. 
 

Maar nu heb ik toch een vraag over iets wat zich buiten onze gemeenschap afspeelt en ons 

toch allemaal aangaat: want hoe gaat het er straks in de wijken van onze stad uit zien als de 

nieuwe participatiewet van kracht wordt waarbij  de zorg voor ouderen en mensen met een 

beperking door de gemeentes wordt uitgevoerd? De overheid trekt zich terug en mensen 

zullen het meer en meer met elkaar moeten doen. Het zal nooit zo worden als in de eerste 

Christengemeenschappen. Maar  op iedereen wordt een beroep gedaan om meer oog te 
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hebben voor de noden van anderen. Dat kan niet alleen worden opgevangen door 

mantelzorgers, de thuishulp of met burenhulp. Het is belangrijk dat we elkaar daarin niet 

laten rondtobben. En ook is het belangrijk  om te durven vragen als je zelf hulp van anderen 

nodig hebt. We hebben elkaar meer nodig dan we beseffen.  
 

Er zijn al allerlei initiatieven in de stad, maar er zullen echt nieuwe gemeenschappen gaan 

ontstaan waar jong en oud, werkend en niet werkend met elkaar creatieve oplossingen gaan 

vinden. Wellicht vormen de eerste christengemeenschappen opnieuw een lichtend voorbeeld. 

Ik besluit deze overweging graag met de woorden  waarmee Paulus zijn brieven eindigde:  

Genade zij u en vrede. 
 

Moge het zo zijn. 

 

Pianomuziek 
 

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 aan alle mensen. 
 

Ik geloof dat God wil 

dat alle mensen hun waarde met blijdschap uitdragen 

en met vreugde 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 die ons tot uw gemeente maakt 

om het Rijk van God te vestigen in onze harten en op aarde. 

Dan zal er in ons en door ons en voor ons  

een ordening zijn met  

mededogen, menselijkheid, waarachtigheid 

die dieper gaat en verder reikt dan wij durven dromen. 
 

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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Tafelgebed      

V  Gij die Uw gemeente bijeenroept, 

      hier en waar ook ter wereld, 

      die ons raakt met Uw woord, 

      die ons kent van gezicht, 

      niet vergeet onze namen. 

      Kom over ons met Uw geest.  
 

A Gezegend zijt Gij om licht en levensadem  

woord en geestkracht. 

      Om mensen die leven uit kracht van U, 

      om Jezus van Nazareth, Uw Joods kind. 

V Die ons voorbeeld werd, die tot op het laatst van zijn 

      levensgang, Uw thora volbracht, toegewijd en trouw, 

 die ons leerde gaan op de oude weg van uw liefdeswoord 

      naar een goed wijd land waar de dood niet heerst. 
 

A Gij die Uw gemeente bijeenroept 

      hier en waar ook ter wereld. 

      Kom over ons met Uw geest.  

V.  Die ons een teken heeft gesteld waar zijn geest  

     in openbaar en werkzaam is tot op vandaag. 
 

A  Die op de avond voor zijn dood brood gebroken heeft 

      en aan zijn vrienden uitgedeeld,  

 die een beker wijn genomen, 

      dankgebed en zegening gesproken heeft,  

 die heeft gezegd: 

      "Doet dit ter gedachtenis aan de God die ons bevrijd heeft  

      uit het slavenhuis, die ons uit de macht van dood bevrijden 

      zal." 

      Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan,  

 eten, drinken, delen brood en wijn, 

      teken van geloof dat niets bij God niet kan. 

      Dat ook voor ons en met ons en in ons een nieuwe wereld 

      komen zal waar brood en liefde is, genoeg voor allen. 

      Kom over ons met Uw geest. 

V  Kom over ons met Uw geest. 
 

V.  Gezegend zijt Gij om Israël uw heilige wijnstok  

      waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus uw 

      dienstknecht. 
 

A  Gezegend zijt Gij om het levend woord  

 van Mozes en de Profeten, 

      waaraan Gij ons deel hebt gegeven  

 door Jezus uw dienstknecht. 

 V Hem noemende gedenken wij al uw gemartelde,  

 vermiste en gevluchtte mensen. 

      Voor uw aangezicht gedenken wij de naamlozen  
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die zijn afgeslacht in oorlog na oorlog. 
 

 A   Gij die Uw gemeente bijeenroept, 

      hier en waar ook ter wereld, 

      die ons raakt met Uw woord, 

      die ons kent van gezicht, 

      niet vergeet onze namen. 

      Kom over ons met Uw geest. 

      Kom over ons met Uw geest. 

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 

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

teken van bereidheid tot gemeenschap over alle oordelen en verwachtingen heen. Door te 

breken en te delen tonen we onze bereidheid om onze aandacht, levenskracht en geld of goed 

te delen met elkaar en met hen die geen deel van leven hebben.  

”Om mensen die leven uit kracht van u, om Jezus van Nazareth, Uw Joods kind. Zo doen wij 

dan wat hij heeft voorgedaan, teken van geloof dat niets bij God niet kan.” 

Laat ons samenleven vanuit het visioen van een wereld waar ieder aandachtig is en ziet, waar 

ieder aandachtig wórdt gezien, en waar voor ieder genoeg brood en liefde is. Laten wij brood 

en wijn en liefde zijn voor elkaar. 

Kom dan naar voren, wie of wat je ook bent, en neem deel aan dit ritueel. Neem deel met je 

hart en aanvaard dit brood en deze wijn met de vreugde die in je oplaait als je beseft dat je een 

geliefd kind van God bent en deel van een gemeenschap. 

 

Lied: Paulus-lied Huub Oosterhuis/Antoine Oomen   
 

 

Gedachten bij het thema 

Voor de verandering nu eens een brief aan Paulus,  

van: een Duif. 
 

Beste Paulus, gegroet! 

Vandaag hebben we vele wijze woorden van je gehoord, waarvoor dank. Ook hebben we 

vernomen dat jij in je verkondiging geen onderscheid maakte tussen Jood en Griek, zeg maar 

heiden. Dat horen wij graag. 

We zijn nu enkele millennia verder, maar zoals de psalmist al zei : Duizend jaren zijn in Gods 

ogen als de dag van gisteren, en ongetwijfeld ben je inmiddels tot het voortschrijdend inzicht 

gekomen dat bij het brengen van de Blijde Boodschap ook het onderscheid man/vrouw en 

homo/hetero niet gemaakt moet worden. Alle mensen zijn immers broeders en zusters in 

Christus! 

Daarom is het mij, als in de gemeente sprekende vrouw, een bijzonder genoegen je het 

volgende gedicht te presenteren van onze broeder Gerard Reve: 

 

Dagsluiting 
 

Eigenlijk geloof ik niets, 

En twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 

Dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 
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En dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt, 

Zoals ik U. 
 

Ik eindig, geliefde Broeder, met verschuldigde eerbied en sans rancune.  
 

Tot ziens! 
 

Een Duif te Amsterdam, 

16 november 2014 

 

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 nuttig. 

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 

 

Lied: Uit staat en stand  Huub Oosterhuis/Antoine 

 

Zegenbede  

Moge God ons zegenen  

met een springlevend lichaam  

met een kloppend hart vol van vreugde en liefde 

met handen om te laten wapperen en te troosten 

met armen om uit de mouwen te steken en elkaar te omhelzen  

met een open blik die naar binnen en ook naar buiten kijkt 

zodat we onze naasten weten te vinden 

 

Moge God ons zegenen met  

een Geest van liefde, vreugde en vrede 

een Geest van geduld, vriendelijkheid en goedheid 

een Geest van geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing 

 

Amen 

 


