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Advent- en kersttijd: ‘Dat wij elkaar behoeden en doen leven’ 

Thema: Herschep ons hart 

Overweging  7 december 2014 – Carolien Maris 
 

 

“...Kunnen we staatshoofden zegenen?  

Kunnen we vluchtelingen zegenen?   

En is het inderdaad zo dat alle oordelen wegvallen  

als je iemand zegent?  

Het lijkt me geweldig om dat uit te proberen ...” 
 

Eerste lezing –  Petrus 3: 8-12 

Tweede lezing – Pierre Pradervand, uit “De zachte kracht van de zegening” 

 

 

 

Aansteken van de adventskaarsen 

 

Opening 

Wij zijn 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 –  

een gezegend mens kunnen zijn op aarde. 

 

Lied: Herschep ons hart  

H. Oosterhuis / T. Löwenthal 

 

Welkom en inleiding   

Welkom allemaal vandaag hier in de Duif. 

Welkom in onze viering van schrift en tafel 

aan de Prinsengracht. Hier op de tafel staat 

onze prachtige adventskrans. En de vier 

kaarsen komen uit de Abdij van Egmond. We zijn met elkaar op weg naar Kerst 2014 en daar wil 

ik even bij stil staan. Iedereen heeft zo haar / zijn eigen verhouding tot de Kerst. Ik ken 

mensen die de Kerst niet prettig of heel moeilijk vinden. Omdat er vroeger of recent iets in de 

familie verscheurd is, waarvan de littekens nog steeds pijn doen,  juist met deze  “feest”dagen. 

Anderen hebben prettige herinneringen of associaties als de Kerstdagen komen. En weer 

anderen maken er in de loop van de tijd zelf iets bijzonders van met de mensen die hun 

vandaag dierbaar zijn. Hoe jouw verhouding met kerst ook is of is geweest: je hebt ieder jaar 

de kans om de waarde van dit verhaal voor jezelf opnieuw te onderzoeken. Het blijft een feest 
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van geboorte van een bijzonder kind dat voor ons (en in ons) is geboren, zo kan het een feest 

van Warmte en Geborgenheid zijn (met een hoofdletter) en een feest van Groot Licht. En dat is 

de moeite waard om naar toe te leven. 

De titel van vandaag is Herschep ons hart. God help ons ons hart open te houden nu er zoveel 

conflicten in de wereld zijn. Heradem ons verstand :  Laat ons niet mee gaan in de wereld van 

welles/nietes, wat ten koste gaat van ons gevoel van mededogen. Diana Vernooij schrijft in de 

tekst voor onze adventserie: “We willen die verdeeldheid kunnen ontkrachten. We willen het 

zwarte schaap niet buitensluiten.” En: “we willen voorbij aan de actie-reactiepatronen.”  

Daarom werd ons thema voor advent: Dat wij elkaar behoeden en doen leven. En dat is ook 

ons motto voor de Kerstviering straks. 

We lezen vandaag de tekst van Petrus waarin hij zegt: “Vergeldt kwaad niet met kwaad en: 

zegen elkaar” Daarnaast staat een tekst van Pierre Pradervand, die het zegenen tot een 

levenstijl heeft gemaakt. Misschien is dat een manier om je hart open te houden? We gaan dat 

zo van dichtbij bekijken. 

En ook vandaag: mogen we weer een vredesduif uitreiken, zoals we dat iedere drie maanden 

in de Duif doen, in navolging van een verzoek van Pax Christie. Dit is inmiddels landelijk al 126 

keer gedaan sinds ze er in 2013 mee begonnen. Momenteel doen ruim 60 gemeentes hier aan 

mee. Veel vredesduiven “vliegen” naar moedige mensen die initiatieven hebben opgezet en 

acties voeren in conflictgebieden (waar Pax Christie warme contacten mee onderhoudt). 

Vandaag zullen we er één uitreiken aan iemand in onze eigen stad die op de achtergrond goed 

werk verricht. 

En tenslotte hebben we vandaag na deze viering (van 12:00 tot 13:00 u) onze Vergadering van 

Aangeslotenen waarin je welkom bent! 

Maar laten we eerst nu de tijd nemen om tot rust te komen.  Zodat we plaats kunnen maken 

voor de oneindige liefde en toewijding van de Eeuwige. 

Ik wens ons een goede viering 

 

Lied: Neerdalen als dauw uit de hemel - Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 

 (Het lied van een verloren land) 

 

Eerste lezing: 1 Petrus 3:8-12 

 

Lied: Naamloos schooiert liefde langs de wegen-  

 

Tweede lezing: “De zachte kracht van de zegening”  - Pierre Pradervand   

 “Met zegenen bedoel ik, de betreffende persoon vanuit de grond van mijn hart, in alle 

oprechtheid, het allerbeste toewensen – zijn of haar complete vervulling en diepste geluk. Dit 

is de kracht die transformeert en heelt, verheft en herstelt. Spontaan zegenen is een 

stromende bron die, als een bergstroom, zingend naar beneden klatert.” 
 

“Het is onmogelijk om tegelijkertijd te zegenen en te oordelen. Koester dus voortdurend als 

een diepe, geheiligde, gereciteerde gedachte, de wens om te zegenen, want dan zal je 

werkelijk een vredestichter worden, en eens zal je overal het gelaat van God aanschouwen.” 

 

Overweging 

Toen we met de voorgangers bij elkaar waren om de serie voor advent voor te bereiden, was 

het eind september. Iedereen was net bekomen van de schok van het neergehaalde vliegtuig 

in de Oekraïne terwijl tegelijkertijd de situatie in Gaza een krankzinnig dieptepunt bereikte. 
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Schokkende beelden van de plaats van de ramp, maar ook van ontredderde burgers en 

opgefokte soldaten in de Oekraïne, aangrijpende verhalen van nabestaanden en ontelbare 

gewonden en slachtoffers en al die kapotte huizen in Gaza. Hoe moeten die mensen ooit weer 

hun leven herbeginnen? Je hart krimpt er van ineen. We zitten met lege handen voor de buis 

en zijn verbijsterd en worden woedend, maar we kunnen in de meeste gevallen niets doen. Ja: 

er zit een knop op de tv. Je kan de tv uitzetten. En dat is in sommige gevallen ook heel 

verstandig. Een mens kan maar een beperkte hoeveelheid dagelijkse ellende aan. Het is dan 

ook een raadsel hoe een deel van de mensen uit die gebieden zich staande weten te houden. 

Gelukkig worden er op acties georganiseerd en kun je je daarbij aansluiten, geld storten of 

goederen of spullen geven. 
 

Liefde ontvangen 

Maar ondertussen “schooiert de liefde naamloos langs de wegen”. Liefde, die kennelijk zo 

groot is, dat zhij “de zon beweegt en alle sterren”. Als een verloren zwerfster, wordt dat wat zij 

te bieden heeft niet altijd herkend en zelfs buiten de deur gehouden. Terwijl zij toch altijd 

beschikbaar is voor ons. Zo mooi wordt dat in dit lied beschreven: pas als de liefde in mensen 

kan landen en groeien kunnen we iets beginnen. Kunnen we iets ontvangen en kunnen we 

iets weten. 
 

Alles begint in één mens 

Petrus spreek tot de mensen : hij zegt : leef met elkaar als  broeders en zusters: niet omdat ze 

biologisch familie zijn van elkaar, maar omdat ze zich allemaal verbonden weten, doordat ze 

dezelfde idealen koesteren en hetzelfde geloof hebben. Ze zijn “kinderen van één vader”. 

Daarin voelen ze zich verbonden met elkaar. En net als in een gezin waar broers en zussen 

weleens ruzie met elkaar hebben (of vaders en moeders) geeft hij hen adviezen hoe met 

elkaar om te gaan. Het zinnetje wat er voor mij uitspringt is  “Vergeldt geen kwaad met kwaad 

en als u wordt uitgescholden, scheldt dan niet terug: zegen juist, opdat u ook zelf zegen 

ontvangt, want daartoe bent u geroepen.” Geweldig, dat dit zo lang geleden al werd 

opgeschreven en dat we daar nog steeds iets van kunnen leren. Maar dat we het daar nu nog 

over hebben, of eigenlijk over moeten hebben, is misschien minder geweldig. Hij zegt 

eigenlijk: ja er bestaat kwaad en mensen schelden elkaar uit, maar laat je niet verleiden met 

gelijke munt terug te betalen. Zegen elkaar. Wens elkaar in principe het beste toe. Bedoelt hij 

dat je nooit een keer goed boos mag zijn? Dat lijkt me ongezond. Boosheid mag of moet er 

soms uit, bijvoorbeeld om je grens aan te geven (soms met terugwerkende kracht). Anders is 

er geen ruimte meer om adem te halen. Het klinkt heel simpel: wie het leven lief heeft zal het 

kwaad uit de weg gaan en het goede doen. En als we het iets ruimer opvatten:  In iedere 

samenleving zijn verschillende groepen die ook weleens ruzie met elkaar hebben. En in de 

wereld zijn groepen of landen met elkaar in conflict: Mogen die dan ook geen kwaad met 

kwaad vergelden? Dit waren wijze woorden van Petrus. Hij wist waarschijnlijk dat alles in het 

klein begint in één mens. In één persoon. die dit begrijpt, kan de verandering plaatsvinden 

voor een nieuwe wereld.  
 

Zegenen is een werkwoord 

Pierre Pradervand heeft van zegenen een levens-stijl gemaakt. Hij beschrijft hoe het begon als 

een bewust besluit. Hij had ontslag genomen na een nare maar voor hem elementaire kwestie 

in het project waar hij werkte. Werk dat heel belangrijk voor hem was. Hij kwam erachter dat 

hij in de val was gelokt en moedwillig eruit was gewerkt. Dagelijks was hij bezig met dit 

conflict en hij koesterde een diepe allesverterende wrok jegens de mensen die hem in deze 

onmogelijke situatie hadden gebracht. Met alles wat hij deed bleef hij ermee bezig. Als hij zijn 
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tanden poetste, tijdens het joggen en zelfs wanneer hij afspraken had. Het vrat hem van 

binnen leeg en hij schrijft: “ik werd letterlijk vergiftigd.” Hij wist dat hij zichzelf hiermee 

schade toebracht, maar de obsessie bleef. Hij zat hopeloos in de val. Voor hem kwam de 

doorbraak toen hij de woorden van Jezus in de Bergrede las: “Zegen wie u vervolgen”. Hij is 

toen begonnen  de mensen in kwestie te zegenen. In hun gezondheid en in hun vreugde, in 

hun financiën en in hun werk, hun familie en hun vrede, hun overvloed en hun goedheid. Het 

was een wilsbesluit en hiermee wilde hij zijn denken helen. Langzaam veranderde het van 

een wilsdaad in een hartedaad. Hij zegende hen stuk voor stuk. In stilte. En na een paar 

maanden begon hij ook mensen op straat te zegenen, in de bus, op het postkantoor of 

wanneer hij in de rij stond. Toen hij de smaak te pakken kreeg liep hij als hij op reis was voor 

de grap weleens door een vliegtuig of een trein heen om alle reizigers te zegenen. “Deze 

zachte kracht van de zegening” werd een stil lied. Langzaam maar zeker werd het een van de 

grootste vreugden van zijn leven. Daarna krijgt hij allerlei ervaringen waarbij hij mensen  die 

onwillig zijn of kribbig, met wie hij moet samenwerken,  spontaan begint te zegenen. De 

effecten zijn prachtig.  
 

Tja. Je kunt het zomaar eens proberen natuurlijk, met iemand in je leven of met een 

gebeurtenis die tegenvalt … “Barst dan los in zegeningen”…  

Zegenen is eigenlijk iemands goddelijke identiteit erkennen en bevestigen. Doordat je dat 

doet wordt er op een onzichtbaar niveau gewerkt aan de energie van die persoon en aan je 

eigen energie. Zeker als dat vanuit je hart gebeurt zal je meteen merken dat je er blij van 

wordt en warm.  
 

Uitproberen 

Als je de mensen in de tram kan zegenen, kan je natuurlijk ook gewoon de mensen die je 

ontmoet zegenen. Zoals die  benedenbuurvrouw van 91 die alle buren tegen elkaar in het 

harnas jaagt? Of heel misschien die ex die het steeds maar presteert om onvolwassen en 

onverantwoordelijk gedrag te vertonen? Of als je langs een gevangenis komt: zegen dan in 

gedachten haar bewoners in hun onschuld en hun vrijheid en in hun zachtmoedigheid. Of je 

komt langs een ziekenhuis … zegen dan de patiënten in hun heelheid! En de 

verpleegkundigen en de artsen die hun belangrijke werk met liefde doen.  

Zou dit waar zijn? Zou dit werken? Zou dit ons kunnen helpen als we de beelden op onze tv 

zien? Kunnen we de wereldleiders zegenen? Kunnen we de artsen die een medicijn voor ebola 

ontwikkelen zegenen? Kunnen we staatshoofden zegenen? Kunnen we vluchtelingen 

zegenen?  En is het inderdaad zo dat alle oordelen wegvallen als je iemand zegent? Het lijkt 

me geweldig om dat uit te proberen.  
 

Wist Petrus dit ook toen hij zijn mensen toesprak iets meer dan 2000 jaar geleden? Er staat: 

“zegen juist, opdat u zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen”. Ik denk dat hij dat 

wel wist. Dat de zachte kracht van zegening een helend effect heeft op iedereen die het 

uitzendt of ontvangt … 
 

En ik weet nog wel iemand die het weet … 

Dat is de allerhoogste, de Eeuwige, “onze God”. ZHij is hier waarschijnlijk ook ongelooflijk blij 

mee. ZHij zegent ons voortdurend, maar ik heb zo het vermoeden dat zhij daarbij alle 

denkbare hulp kan gebruiken. 

Moge het zo zijn. 

 

Stilte  gevolgd door pianomuziek van Irina Antonova  
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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 zegening een gewoonte is   

waar vertrouwen wordt bevestigd 

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.  

                

Tafellied: Soms breekt uw licht – Huub Oosterhuis/Bernard Huijbers 

 

Nodiging 

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, 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.” 
 

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 

geliefd bent en gezegend. Gods eigen kind. 

  

Breken en delen van brood en wijn   

 

Lied: Mensen van God – Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

 

Gedachten bij het thema - Yvonne van der Velden  (lector) 
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Lied:  Onze Vader in het verborgene – Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal    

 

Vredesvluchten  

Desi Lieuw Hie heb ik ontmoet op de basiscursus Vertrouwenspersonen in West,  van de 

Stichting Samen Wonen Samen Leven, www.sw-sl.nl. Zij is actief in het inloop spreekuur van 

Samen Sterk Vrouwen West, een zelforganisatie die actief is in de Koperen Knoop in de 

Staatsliedenbuurt.  Voor mensen met vragen over hun financiën en schuldenproblematiek, 

waarbij ook vaak kwesties rond opvoeding, huiselijk geweld, heimwee of eenzaamheid een rol 

spelen. Daarnaast is zij een hele tijd actief geweest als vertrouwenspersoon van Stichting 

Samen Wonen Samen Leven bij het inloopspreekuur Hulp in de Buurt in De Buurtzaak in 

Slotervaart. Zelf is zij van Surinaamse afkomst en transgender. Zodoende heeft zij veel 

ervaring met vooroordelen van mensen op velerlei gebied. Zij is direct en integer. Zij laat zich 

door niemand de les lezen en doet haar werk met veel bevlogenheid en humor. Haar favoriete 

zinnetje is: “Wat ga jij zelf aan jouw situatie doen?” 

 

Slotlied: Om liefde gaan wij een leven – Huub Oosterhuis/Herman Rouw   

 

Zegenbede               

De Eeuwige zegene ons en behoede ons 

In onze volmaakte gezondheid 

En onze goedheid 

In ons vermogen om te zegenen en  

te vergeven en  

onvoorwaardelijk lief te hebben 

Amen. 


