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

Thema: Ontdek het Goede 

Overweging  14 december 2014 – Hans Ernens 

Lector: Marianne Houtermans 
 

 

“...Want het goede en de onbevangenheid in jou  

is een verrijking voor onze wereld 

en zal een vuist vormen tegen haat, vooroordelen en starheid. 

Lach naar je vijand,  

dans met je geliefde  

en bidt met passie ...” 
 

Eerste lezing: De Messias - Anthony de Mello 

Tweede lezing: Weet je wel - Jo van Veen 

 

 

 

Aansteken van de adventskaarsen 

 

Openingsgebed 

God van mensen, 

niet waar Uw naam veelvuldig wordt 

genoemd, 

maar waar liefde is van mens tot mens, 

komt Gij tot leven. 

Doordring ons van Uw liefde voor mensen, 

zodat begrip en goedheid het winnen 

van vooroordeel en misverstand. 

Amen. 

 

Lied:  Die mij droeg op adelaarasvleugels 

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 

 

Welkom en inleiding   

De derde adventskaars wordt aangestoken. 
 

Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom 

in de Duif voor de wekelijkse viering op 

zondag ochtend. 

Ik zie veel bekende, maar ook onbekende 

gezichten, maar voel je allemaal welkom in deze mooie Kerk en in onze gemeenschap. 

Een speciaal welkom voor mijn zus en zwager en ook voor Desi Lieuw Hie. 
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Vandaag is het toch wel een bijzondere dag, want na de viering zal ons Duif Koor olv Henk 

Kemper en begeleidt door Irina Antonova een Kerstconcert geven, zodat we allemaal alvast 

een beetje in de Kerst sfeer kunnen komen. 

Muziek staat centraal en dat is mooi, want muziek verbindt. 

 

Wat ook bijzonder is, is dat ik voorga met Marianne Houtermans, een goede vriendin die ik al 

32 jaar ken. Marianne woont met haar man in Blaricum, is planner  in de thuiszorg en bezoekt 

onze Duif regelmatig. Marianne en jouw gasten, van harte welkom en fijn dat je met mij wilt 

voorgaan en daar ook de nodige energie in hebt gestoken. 

 

Vandaag is de derde advent zondag en tellen we af naar Kerst 2014 en naar een nieuw jaar. 

Het thema van vandaag is Ontdek het Goede. Kijk, ontdek en verwonder; breng je talent en 

passie samen. 

 

Echter het Goede was in 2014 soms ver te zoeken. We werden regelmatig geconfronteerd met 

heftig nieuws, rampen, oorlogen, moorden. Het slechtste in een mens. Gedreven door haat, 

fanatisme, materialisme of expansiedrang, is de mens in staat zich van zijn slechtste kant te 

laten zien. Een half uurtje journaal zegt genoeg. 

 

Houden we daarom onze zachte kant meer verborgen in deze tijden? 

Komt goed zijn en goed doen in deze harde wereld soms wat in het gedrang? 

Is die empatische mens, die meeleeft, compassie heeft en naar je luistert nog wel 

vanzelfsprekend, of zijn eigenbelang, materialisme en zelfbehoud onbewust onze drives 

geworden. 

En hoe zit het met jouw talenten, creativiteit en ideeën. Al dat moois in jou dat ooit ontdekt 

wil worden? 

 

Ga dan met ons mee op een stukje ontdekkingsreis. We vullen dit uur met mooie teksten, 

muziek en samenzijn. Samen bij elkaar, ieder van jullie even uniek en gewaardeerd. 

 

Ik wil jullie vragen nu even stil te worden. Stil zijn met elkaar. Stil in jezelf; je te nestelen in 

het Goede om je heen, de verbondenheid met je medemens en de Eeuwige.  

 

Lied: Nooit hoorden wij andere stemmen - Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 

 

Eerste lezing: De Messias - Anthony de Mello 

Een mediterende goeroe ergens in de Himalaya ontvangt op een dag onverwachts een 

bezoeker: de abt van een gerenommeerd klooster.  

“ Wat kom je doen”? vroeg de goeroe. De abt vertelde hem een indrukwekkend maar droevig 

verhaal. 
 

Ooit was zijn klooster bekend tot in het Westen. De vertrekken van het klooster zaten vol 

jonge monniken en hun prachtige gezang was tot ver in de omgeving te horen. 

Maar later braken er andere tijden aan, de wereld verhardde. De mensen kwamen niet zo snel 

meer geestelijk voedsel zoeken en de nieuwe aspirant-monniken bleven weg. 

Het werd erg stil in het klooster, het gezang verstomde. Er waren nog een handjevol 

monniken over die met bezwaard hart hun werk deden. Hun missie en enthousiasme leken 

wel uitgedoofd. 
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 “ Dragen wij de gevolgen van onze zonden?” Vroeg de abt. 

“ Zeker”, antwoordde de goeroe. “ Je lijdt onder de zonde van onwetendheid” 

“ En hoe ziet die zonde der onwetendheid er dan precies uit?” wilde de abt weten. 
 

 “ Een van uw monniken is de vermomde Messias” 
 

Na deze woorden gaf de goeroe zich opnieuw over aan zijn meditatie. 
 

De abt begon aan zijn lange en vermoeiende reis naar huis maar was vervuld van de gedachte 

dat de Messias op aarde was teruggekeerd en in zijn klooster verbleef! Hoe had hij zo blind 

kunnen zijn? En wie was het dan wel? Broeder Kok, Broeder tuinman, Broeder timmerman? 

Nee, die niet dacht de abt, die is veel te introvert en gesloten. En toch moest een van hen de 

Messias zijn. 
 

Terug thuis verzamelde de abt zijn monniken en vertelde hun zijn relaas. Ze keken elkaar vol 

ongeloof aan. De Messias? Hier? Onmogelijk toch? Of hij hield zich heel erg op de vlakte of was 

misschien wel inderdaad vermomd. Dus misschien toch? 
 

Tussen alle twijfel stond vast; als de Messias zich zo goed verborgen kon houden in de kleine 

gemeenschap, was de kans klein dat ze hem nu wel zouden herkennen. 
 

En dus, vanaf die dag, behandelden ze elkaar met alle achting en waardigheid en 

herontdekten ze weer de spirit van weleer. Er werd weer volop gezongen, in de tuin werden de 

mooiste bloemen gepland, de kok bereidde de meest smakelijke gerechten……. je weet maar 

nooit, was ieders motto. De hele gemeenschap bloeide weer op. 
 

Het uiteindelijk resultaat was een hechte, enthousiaste, gedreven gemeenschap vol 

levenslust. De prachtige muziek was weer tot ver in de omgeving te horen. 

Ook dit bleef niet ongemerkt. De aspirant-monniken meldden zich weer in groten getale want 

het klooster had zijn passie en missie weer hervonden. 
 

En de verborgen Messias?  
 

Die is nog steeds niet ontdekt. 

 

Lied: Gij die het sprakeloze bidden hoort – Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

 

Tweede lezing: Weet je wel - Jo van Veen 

Weet je wel dat de stilte zingt, 

Een lied dat al ’t geschreeuw verdringt, 

Een lied dat mateloos verkwikt 

’t hart dat verward is en verschrikt… 
 

Weet je wel dat de stilte heelt, 

Weet je wel dat de stilte streelt, 

En ’t hart dat bitter is en moe 

Dat dekt ze met zichzelve toe…. 
 

Weet je wel dat de stilte kust, 

Omhelzend met een arm van rust 

En bergend alle wel en wee 

In wijde innigheid van vree… 
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Weet je wel dat de stilte is 

Een ruimte in een wildernis 

Waarin je weer naar de hemel kan kijken 

En je zelf met al het Goede mag verrijken… 

 

Lied: Voordat ik bomen zag - H.Oosterhuis/A.Oomen 

Overweging 

Op 3 stations in Nederland staat sinds kort een piano. 

Op Amsterdam centraal een prachtige zwarte vleugel. 

“ Bespeel mij/play me” staat er op, met het NS logo. 

Het is een rage en de vleugel is vrijwel constant in gebruik. 

 

Muziek verbindt… blijkt hier wel heel duidelijk, want er ontstaan spontaan muzikale duo,s; 

een talentvolle conducteur zingt er een love song en een oudere dame speelt sierlijk een 

stukje Chopin. Mensen die normaliter alleen maar haast hebben, met een strak gezicht naar 

de bus hollen of al chattend naar hun trein, blijven spontaan staan en luisteren. Voorheen 

zou het missen van de bus of trein frustrerend geweest zijn, nu wordt het spitsuur opeens een 

momentje van genieten, contact en verbondenheid. 

 
Luister, ontdek en verwonder. 

Is dat niet heerlijk simpel? 

Je zet een piano neer op een station en je verbind mensen, je onthaast ze, ze genieten, 

applaudisseren en maken contact. 

Een prachtige parallel met de uitgebluste monniken die opeens dachten dat ergens in hun 

klooster de Messias rondliep en door die drive het beste uit zichzelf haalden om een zo fijn 

mogelijk leefklimaat te scheppen.  

 

De ontdekking van iets moois, iets goeds- of herontdekking ervan- is voor ieder mens 

weggelegd, als je bereid bent je leven te verrijken. Maar hoe verwezenlijk je al je mogelijke 

talenten en verlangens en … durf je er dan iets mee te doen? Hoe haal je het beste uit jezelf 

met respect voor je medemens? 
 

De Bijbel zegt in Tessalonicenzen: 

Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat 

niemand kwaad met kwaad vergeld  en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor 

ieder ander. Wees altijd verheugd en dank God onder alle omstandigheden. Onderzoek alles, 

behoud het goede. 
 

Ontdekken betekent letterlijk: de bedekking van iets afhalen en wat zit er dan onder die 

deksel verborgen? Vast niet alleen rozengeur en maneschijn. Daarom heeft gebrek aan 

openheid en nieuwsgierigheid vaak te maken met angst: we houden liever alles bij het oude, 

omdat we bang zijn dat het leven er niet beter op wordt als er iets aan verandert. 

Maar bang zijn voor fouten zal de voorzichtige mens uitsluiten van ontdekkingen in het leven. 

Een perfectionist of een control freak zullen niet veel ontdekkingen doen, de vlam staat altijd 

in de waakstand. Mislukkingen vormen de vruchtbare bodem waarop nieuwe bloemen vaak 

bloeien. 
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Marianne las over de stilte, die heelt en streelt. Iets dat we allemaal soms nodig hebben in 

deze schreeuwerige wereld. Stilte is goed. Stilte is ruimte voor jezelf en om met jezelf in het 

reine te komen; waarin je jezelf met het Goede mag verrijken. Het maakt niet uit welke naam 

jij aan het Goede verbindt; God, Allah, Boeddha of anders. Het is de diversiteit van alle 

geloven die zou moeten verbinden door de LIEFDE. Want God is liefde. Altijd. 
 

Onze zoektocht naar God is waarom hier we hier zijn; zingen, bidden en ons proberen open te 

stellen voor ieder mens, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Deze ontdekkingsreis in de 

Duif is voor mij nog niet ten einde, maar ook hier moet je proberen je blijven te verrijken. 
 

Bijvoorbeeld deze prachtige kerk. 

Voor sommigen van jullie nieuw, voor velen vertrouwt. Je denkt ieder detail van de kerk te 

kennen. Maar doe nu eens even je ogen dicht en stel je voor dat deze kerk nu in Brugge staat, 

waar je geniet van een weekendje weg. Doe vervolgens je ogen weer open en kijk nog eens om 

je heen; nu met een flinke dosis onbevangenheid zoals van een toerist. 

Wat zie je opeens voor bijzonderheden die je misschien nooit echt zijn opgevallen?  

Komt dat omdat we tijdens een weekendje uit veel speelser zijn, meer onbevangen en veel 

meer open staan voor nieuwe indrukken? Kunnen we dan in ons dagelijks leven ook zo 

onbevangen zijn, genieten van nieuwe indrukken en ontmoetingen? 

Interesse en tijd voor een vreemdeling, je in je relatie meer focussen op de zegeningen ipv op 

de tekortkomingen? Met onbevangenheid iets nieuws proberen, je talenten! Nieuw elan in je 

spiritualiteit en zoektocht naar God. Her-ontdek je kerk waar je misschien al jaren niet meer 

kwam. 
 

Kijk, ontdek en verwonder! 

Praat eens met die overbuurman uit een vreemd land. 

Verdiep je eens in zijn geloof en cultuur, het goede uit zijn land. Reis eens naar een andere 

plek en ontdek al het moois wat op je pad kan komen. 

Ga op ontdekkingsreis in jezelf; durf je goede kanten en talenten te laten zien en laat je 

vooral niet ontmoedigen. 

Want het goede en de onbevangenheid in jou is een verrijking voor onze wereld, en zal een 

vuist vormen tegen haat, vooroordelen en starheid. 

Lach naar je vijand, dans met je geliefde en bidt met passie. 

God geeft ons kracht en vuurt onze hartstocht aan. 
 

Dus wees dan niet bang om ooit een keer flink op je bek te gaan, ook dat geeft je uiteindelijk 

nieuwe inzichten. 

Omarm veranderingen en klamp je niet vast aan het uitgebluste, hoe oud je ook moge zijn. 
 

Ontdek en spring in het diepe,  

Want springen in het ondiepe doet altijd zeer….. 
 

Dan zal ik leven! 
 

 

Rui Suprihadi zingt “What child is this” - J.Groban 

What child is this who laid to rest 

On Mary's lap is sleeping? 

Whom angels greet with anthems sweet 

While shepherds watch are keeping 
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So bring him incense, gold and myrrh 

Come, peasant, king to own him 

The King of kings salvation brings 

Let loving hearts enthrone him 
 

This, this is Christ the King 

Whom shepherds guard and angels sing 

Haste, haste to bring him laud 

The babe, the son of Mary 
 

Oh, raise, raise a song on high 

His Mother sings her lullaby 

Joy, oh, joy for Christ is born 

The Babe, the Son of Mary 
 

This, this is Christ the King 

Whom shepherds guard and angels sing 

Haste, haste to bring him laud 

The babe, the son of Mary 
 

What child is this who laid to rest 

On Mary's lap, on Mary's lap he is sleeping? 
 

This, this is Christ the King 

Whom shepherds guard and angels sing 

Haste, haste to bring him laud 

The babe, the son of Mary 

  

Geloofsbelijdenis 

God, in de leegte zocht ik je 

en ik heb je niet gevonden. 

In de drukte heb ik je gezocht 

en ook daar was je niet. 

Toen keek ik in mijzelf, 

daar zat je al te wachten 

en alles was in jou 

dus alles was in mij. 

Je bent er! 

Dat geloof ik. 

 

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

bij de entree klaar ligt.  

 

Lied: Tafel der armen - H.Oosterhuis/A.Oomen 

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn   
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Gedachten bij het thema  

Het is belangrijk een mens om je heen te hebben… 
 

…Die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert 
 

…Die niet alleen naar je kijkt, maar je ook ziet 
 

…Die niet alleen tegen je spreekt, maar ook met je praat 
 

…Die niet bij de tijd is, maar de tijd heeft 
 

…Niet alleen begrip heeft, maar ook je onbegrip begrijpt 
 

Iemand die niet alleen goed doet, 
 

maar ook zijn medemens goed laat voelen… 

 

Gebed 

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.  

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat ons de Bron niet verzaken, 

Want uit u wordt geboren: 

de alwerkzame wil,  

de levende kracht om te handelen,  

en het lied dat alles verfraait,  

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Slotlied – Dan zal ik leven - H.Oosterhuis/A.Oomen 
 

Zegenbede 


