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

Thema: Keer je om 

Overweging  21 december 2014 – Diana Vernooij 

Lector: Tineke de Waard 
 

 

“...  Laat je denken voor wat het is  

en neem de uitnodiging van je hart aan om zachter en  

kwetsbaarder te worden.  

Als de flutdingen van je afglijden,  

het Licht schijnt door de scheuren in je muur.  ...” 
 

Eerste lezing: vrij naar de Therigata (Pali Canon) 

Tweede lezing: Genesis 32: 23-32 

 

 

 

Openingsgebed van Rumi 

Hoe zit het met mijn ogen, vroeg ik. 

Houd ze op het pad, zei God. 
 

Hoe zit het met mijn passie, vroeg ik. 

Houd haar brandend, zei God. 
 

Hoe zit het met mijn hart, vroeg ik. 

Vertel me wat je in je hart geborgen hebt, 

vroeg God. 

Ik zei: Pijn en zorgen. 

En God zei: Blijf daar bij.  

De wond is waar het Licht tot je doordringt. 

 

Lied:  Hoor, maar ik kan niet horen  

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

 

Welkom en inleiding   

Goedemorgen allemaal, heel hartelijk 

welkom! Fijn dat jullie er zijn, in deze nog als 

maar donkerder wordende dagen voor Kerst. 

Straks we zijn er heel dichtbij, straks is het 

Kerst, de kortste dag, de dag van ommekeer.  

Bekenden van De Duif, nieuwelingen onder ons – weet je van harte welkom! 

 

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema: “Dat wij elkaar behoeden en doen 

leven”. In ons leven zijn er mechanismen die wanhoop creëren – wij willen daarmee stoppen. 

Ons geloof geeft ons zo veel kwaliteiten die tegengif zijn, zodat we goed in staat zijn de 

wanhoop te ontmantelen.  
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De afgelopen adventsweken zijn we bezig geweest met die tegengiften. Maruja trapte af en 

nodigde ons uit vanuit ons hart te leven. Het denken houdt ons in de comfortzone en het hart 

wil op avontuur, wil wijsheid. Hans nodigde ons uit onze wereld te verrijken door onbevangen 

te kijken naar het bekende. Carolien verleidde ons om iedereen te zegenen, ook degenen die 

ons pijn doen. Zegenen is een krachtig medicijn voor iedereen, je ergste vijand en jezelf 

incluis. Vandaag is het de vierde adventszondag en het thema is: Keer je om. Straks steken we 

de 4e kaars aan – langzaam groeien we toe naar het licht van de Kerstnacht.  

 

Er is een boek met verhalen van nonnen en monniken, de levensgeschiedenis van de eersten 

die de Boeddha volgeden, de eersten die het Licht zagen. Een van hen is Krisha Gotama, haar 

pasgeboren zoon gaf haar aanzien en geluk. Ze geldt als een van de eerste verlichte vrouwen 

en we lezen het verhaal van haar ommekeer.  

We lezen ook het verhaal van de ommekeer van Jakob. Jakob is de tweede zoon van Izaäk, de 

zoon van Abraham. Hij, Jakob, is de vader van het grote volk van Israel, de verschillende 

stammen zijn naar zijn zonen genoemd. Die Jakob heeft ook een verhaal – een verhaal van 

sluwheid en verraad. Hij stal het eerstgeboorterecht van zijn broer, hij belazerde zijn vader, 

ontfutselde hem zijn zegen en ging er toen vandoor. In den vreemde, bij de broer van zijn 

moeder, werkte hij hard en werd rijk. We lezen het verhaal van zijn verlangen naar een 

terugkeer naar zijn vaderland, we lezen het verhaal van zijn strijd en omkeer.  

 

“Er is een scheur in alle dingen - Daar komt het licht naar binnen” zingt Leonard Cohen.  

Hij leende deze quote van Mevlana Rumi, de soefiemeester, en dat gedicht hebben we zojuist 

gelezen. Het werd de leidraad van deze viering. We doen zo ongelooflijk ons best om het leven 

tot een succes te maken. Maar laten we zien dat de vrijheid, de ontspanning, het Licht, door 

de kieren van het imperfecte naar binnen stroomt. Daar vindt de omkeer plaats – niet op het 

hoogtepunt van onze slimme plannetjes en harde werken – maar waar we op de grenzen zijn 

gestuit van ons verlangen en ons overgeven, daar vinden we het Licht.  

 

We steken de 4e adventskaars aan, op weg naar de Kerstnacht, het keerpunt van midwinter, de 

nacht waar het Licht weer zal binnenstromen. Tineke en ik wensen ons allen een goede 

viering. 

 

Aansteken van de 4e adventskaars 

 

Gebed om vergeving 

Soms vluchten we, 

vluchten we van onze medemens en van jou, God, 

Soms vergeten we het verdriet van de anderen, 

en vluchten we van onszelf, 

vergeten we ons ware bestaan. 
 

Soms zoeken we licht, 

en vergeten we de ander in de duisternis; 

zoeken we liefde, 

en laten we de ander verkommeren; 

zoeken we tijdsbesteding 

en rennen aan onszelf voorbij. 
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Krachtige en Tedere, 

vergeef ons onze kleinmoedigheid 

en steun ons, 

opdat we kunnen leven 

met open ogen en open armen. 

 

Lied: Neerdalen als dauw - Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 

 

Eerste lezing: vrij naar de Therigata (Pali Canon) 

Dit is het verhaal van Krisha Gotami, een jonge vrouw die leefde in de tijd van de Boeddha. Ze 

was van lage komaf en werd door haar schoonfamilie geminacht, totdat haar eerste kind, een 

zoon, werd geboren. Toen dit kind ongeveer een jaar oud was, werd het ziek en stierf.  

 

Overmand door verdriet, en met het kleine lichaampje krampachtig in haar armen, zwierf 

Krisha Gotami door de straten, en smeekte iedereen die zij tegenkwam om een medicijn dat 

haar kind weer tot leven kon brengen. Sommigen negeerden haar, anderen lachten haar uit, 

weer anderen dachten dat ze gek was, maar uiteindelijk ontmoette ze een wijs man, die haar 

vertelde dat de enige persoon op de wereld die iets voor haar kon betekenen de Boeddha was. 

Dus ging ze naar de Boeddha, toonde hem het dode lichaam van haar kind en vertelde hem 

haar verhaal. De Boeddha luisterde vol mededogen. Toen zei hij vriendelijk: 'Er is maar één 

manier om je nood te lenigen. Ga naar de stad en breng mij een mosterdzaadje uit een huis 

waar de dood nog nooit geweest is.' 

 

Krisha Gotami was opgetogen, nam haar dode kind mee en vertrok meteen naar de stad. Zij 

stopte bij het eerste huis dat ze zag en zei: 'De Boeddha heeft mij gevraagd een mosterdzaadje 

te halen uit een huis dat de dood nog nooit gekend heeft.' 

'Er zijn in dit huis vele mensen gestorven', werd haar verteld. Ze ging naar het volgende huis. 

'Er zijn ontelbare sterfgevallen in onze familie geweest' zeiden ze daar. En zo ging ze naar een 

derde huis en een vierde huis, totdat ze de hele stad af was geweest en besefte dat aan de 

voorwaarde van de Boeddha niet kon worden voldaan.  

Ze bracht het lichaam van haar kind naar het knekelveld, nam voor de laatste keer afscheid 

van hem en keerde terug naar de Boeddha. 

 

Tweede lezing: uit Genesis 32: 23-32 

 

Lied: Scheur de wolken – Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

 

Overweging 

Krisha Gotama was verbijsterd. Ze kon de waarheid niet accepteren, ze kon haar verdriet niet 

omvatten, niet omarmen. Ze was vol angst en schrik dat het geluk, haar kind, haar zo maar 

zou zijn ontvallen. Dat kon niet en mocht niet. Ze leurde en sleurde en moest en zou haar 

kind weer tot leven wekken. Natuurlijk zijn er mensen geweest die haar vertelden dat haar 

kind dood was en niet meer terugkwam. Er zijn vast mensen geweest die hebben geroepen: de 

dood hoort bij het leven, accepteer dat nou toch!  

 

Krisha luisterde niet naar de waarheid. Met oogkleppen op, moest en zou ze haar eigen weg 

zoeken. De Boeddha begreep wat ze zocht, en dat woorden haar niet konden bereiken. Hij 
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stuurde haar op pad met de vreemde opdracht een zaadje te brengen uit een huis zonder pijn 

en verdriet. Met de moed der wanhoop gaat ze op weg om de plek te gaan vinden waar lijden 

nog niet aan de deur geklopt had. Ze wilde dat mosterdzaadje uit een huis zonder verdriet, dat 

was de opdracht. Waar is de plek zonder verdriet en verlies? Dat was wat ze wilde en de 

Boeddha liet haar de plek bij een ander zoeken. Bestaat het wel, wat ze wil? En ze vroeg en 

kwam in contact met het een na het andere gezin in de stad. Ze hoorde de verhalen en ze zag. 

Ze klopte net zo lang aan, totdat het tot haar was doorgedrongen. En wat tot haar doordrong 

was het besef van de wereld zoals die is – ze zag dat er geen plek bestaat met alleen geluk, 

geen plek zonder verdriet en dood. Ze zag dat vreugde ook altijd lijden betekende – 

onherroepelijk, dat liefhebben altijd ook weer verliezen betekent en dat je uiteindelijk van 

leven dood gaat. En ze keerde zich om en accepteerde. Ze begroef haar dode kind en ging naar 

de Boeddha terug.  

 
Verwarring 

Diepe innerlijke transformatie gaat altijd gepaard met verwarring en lijden. Het begint met 

een besef dat je iets onmogelijks wil, dat er iets is dat je niet kunt loslaten. In die momenten 

van zware innerlijke strijd kun je jezelf heel erg dwars zitten. Dat begint al ermee dat je 

helemaal geen zin hebt in die strijd en in die pijn. Het liefst bouw je een muur om je hart, het 

liefst houd je alles op afstand en leef je je leven vanuit een ivoren toren.  

Jakob heeft zo zijn leven geleid, ver van huis. Het is hem voor de wind gegaan. Hij  heeft 2 

vrouwen, 2 bijvrouwen, en heel veel vee. Hij keert terug naar zijn vaderland. Vele jaren was 

hij weg, gevlucht voor de wraak van zijn broer. Maar het is tijd, hij wil terug, terug naar huis – 

zich verzoenen met zijn verleden en zijn broer. Hij neemt zijn vrouwen, bijvrouwen, zijn 

kinderen en zijn slaven en vee met zich mee. Hij keert terug naar het land waar hij van was 

weggevlucht, terug naar de broer die hij had verraden en bedrogen. Het eerstgeboorterecht 

had hij gestolen, de zegen van zijn vader bedrieglijk verkregen en vervolgens was hij gevlucht 

voor de woede van zijn oudste broer Esau. Jakob laat hem een bericht brengen dat hij eraan 

komt en vraag om genade. Esau komt vervolgens met een leger van 400 man op hem af. Wat is 

Esau van plan, wordt hij alsnog door hem gedood? En Jacob splitst zijn gezin en zijn vee – in 

de hoop dat ten minste één groep het overleeft.  

Jakob brengt iedereen naar de overkant van de rivier, waar hij ook naar toe moet. Maar hij 

blijft achter, aan de veilige kant van de rivier, vol doodsangst. Hij strijdt, hij strijdt de hele 

nacht met zijn demon, met zijn engel, hij strijdt met zichzelf. Hij strijdt zoals Jezus streed in 

Getsemane: “Vader laat deze beker aan mij voorbijgaan, maar mij geschiede naar Uw wil”.  

Bij het ochtendgloren geeft de engel het op. Hij geeft Jakob een nieuwe naam: Israël, de 

Onoverwinnelijke, de Strijder van God. Maar deze onoverwinnelijke is geen held, zoals onze 

virtuele actiefilmhelden, die zonder schrammetje op hun ziel de strijd winnen. Jakob voerde 

zijn eenzame strijd – hij streed, hij hield stand maar zijn heup raakte ontwricht. Hij is van nu 

af aan mank. En dan, op die plek, door die strijd die hem verwondt, dringt het Licht tot hem 

door. De plek noemt hij Pniël, wat betekent: in het aangezicht van God. De dag breekt aan, en 

hij gaat gelouterd als Israël het land van zijn vader Izaäk binnen. Hij trekt zijn broer en diens 

leger tegemoet, zend geschenken vooruit, smeekt hem om hem te vergeven – en Esau 

ontvangt en omarmt hem.  

 
Denken 

En hoe zit met jullie, hoe zit het met ons? Gaan wij tot het gaatje? Zetten we door om het leven 

echt te kennen, volgen we ons hart – of vullen we het liever met onze gedoetjes?  
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Het punt is dat wij dénken, wij dénken dat we strijd en pijn beter uit de weg kunnen gaan. 

Maar de strijd en de pijn zijn niet het probleem, maar het dénken is het probleem! Ons 

dénken houdt ons tegen, we willen graag een makkelijke oplossing.  

Iedereen heeft zijn favoriete manieren om te denken dat we de wereld naar onze hand 

kunnen zetten. Ze lijken op die van Krisha en Jakob. Die van mij lijken op Krisha, de valse 

hoop, het eindeloos proberen om iets voor elkaar te krijgen. Een omkeer komt niet eerder dan 

dat je valse hoop is uitgeput. Ben jij, ben ik er al aan toe om ons om te keren? Is onze hoop al 

uitgeput? Of moeten wij nog een keer aankloppen en opnieuw horen dat onze hoop vergeefs 

is?  

Maar jouw favoriete mechanismen lijken misschien op Jakob, op zijn valse macht, gewoon 

afpakken wat je denkt nodig te hebben, zonder besef van de consequenties. Of ze lijken op de 

ontkenning van zijn behoeften en emoties: jarenlang woonde hij in den vreemde voordat hij 

beseft dat hij de toorn van zijn broer aan moet gaan, vergeving moet vragen om echt te leven. 

Bouw jij ook een muur om je hart? Kun je, net als hij, de consequenties niet aanvaarden van 

wat je in het verleden deed? Durf je je pijn niet te voelen? Maar het gaat een hele tijd goed, 

hè, je voelt je toch prima – onoverwinnelijk. Maar als je geen pijn voelt – voel je helaas ook 

geen liefde. En je muur zal de aanvallen doorstaan, totdat hij in alle rust kan instorten. Want 

net als je denkt veilig te zijn en het verlangen en de liefde gaat toelaten – komt er een barst in 

de muur, een pijnlijke barst in je muur. Het Licht schijnt er liefdevol doorheen. Met de pijn 

komt de liefde binnen, met de liefde ook de pijn. Ieder verdriet wil omarmd worden, 

ontvangen, ingebed in liefde en licht. Verdriet, schuld, angst, rouw moet je helemaal 

doorleven voordat je het kunt afleggen. Blijf bij je pijn. Blijf bij de wond in je hart, zegt God 

volgens Rumi, want daar dringt het Licht door. Ga maar tot het gaatje, ”durch den Sachen 

hindurch” – zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen – er helemaal doorheen. Durf je de beker te 

legen, tot het eind te gaan of veroordeel je jezelf tot een half leven van valse hoop of van 

leven in een land dat niet het jouwe is?  

 
Ommekeer 

Krisha’s denken wil haar kind levend. Was Krisha Gotama verstandig geweest, dan was ze niet 

langs de deuren gaan leuren en was nooit tot haar ommekeer gekomen. En misschien was ze 

dan wel altijd innerlijk blijven klagen en jammeren.  

Jakobs angst hield hem zijn halve leven in een vreemd land. Jakobs denken wil hem terug 

naar zijn veilige vreemde plek. Had Jakob naar zijn denken geluisterd, dan was hij die rivier 

niet overgestoken, had zich niet verzoend en was nooit aartsvader van het volk Israël 

geworden.  

Aan het begin van deze adventsserie zei Maruja: “Je denken blijft voor het bekende kiezen, je 

hart houdt van avontuur en gaat voor ervaring en wijsheid.” Zo is het maar net.  

Laat je denken voor wat het is en neem de uitnodiging van je hart aan om zachter en 

kwetsbaarder te worden. Als de flutdingen van je afglijden, het Licht schijnt door de scheuren 

in je muur. Als je hart zich opent en je geest verruimt, dan wordt iedere crisis vruchtbaar.  
 

Amen 
 

 

Pianomuziek door Irina Anmtonova 
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Geloofsbelijdenis 

God van het leven, 

die vreugde vindt in ieder mens, 

je bent zorgzaam en je laat ons niet in de steek. 

Ik geloof in je. 

 

Jezus, onze naaste, die mij laat zien wie God is, 

je vraagt aan ons om rechtop te staan. 

Ik geloof in je. 

 

Heilzame Geest, ik geloof in je. 

Je openbaart je op onverwachte momenten 

als wijsheid in mensen die weten wat goed is om te doen. 

Ik geloof dat jouw kracht zich in mij kan openbaren. 

 

Ik geloof in onze gemeenschap, van mensen die durven zoeken 

en durven vieren dat ze jou vinden, God van het leven. 

 

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

bij de entree klaar ligt.  

 

Tafellied: Gij die de stomgeslagen mond verstaat - H.Oosterhuis/A.Oomen 

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn  

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

als teken van bereidheid tot gemeenschap over alle oordelen en verwachtingen heen. We 

zongen: `Een wereld maken die in vrede is, een nieuwe orde van gerechtigheid´. Door te 

breken en te delen tonen we onze bereidheid om onze levenskracht, tijd en geld te delen met 

elkaar en met hen die geen deel van leven hebben.  

Laat ons samenleven vanuit het visioen van een wereld waar ieder zijn hart openstelt, waar 

ieder ook een warm hart ontmoet en waar er brood en liefde is, genoeg voor allen. 

 

Kom dan naar voren 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 jij, net als iedereen, 

geliefd bent, Gods geliefde kind.  

 

Lied: Uit staat en stand - H. Oosterhuis / A. Oomen 

 

Gebed om liefdevolle vriendelijkheid 

Mogen alle levende wezens gelukkig zijn.  

Mogen ze leven in veiligheid en vreugde.  

Mogen alle levende wezens,  

of ze nu zwak of sterk, man of vrouw,  

dier of mens, homo of hetero, groot of klein zijn,  

of we ze al dan niet kunnen zien,  

of ze veraf of dichtbij zijn,  

of ze geboren zijn of nog geboren moeten worden,  
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mogen ze gelukkig zijn.  

Laat niemand een ander bedreigen of enig schepsel –  

tot welke staat het ook behoort - verachten,  

laat niemand door boosheid of haat  

een ander schade willen berokkenen. 

Zoals een moeder waakt over haar kind, bereid haar leven te wagen om haar enige kind te 

beschermen,  

Laten we zo met een onbegrensd hart  

alle levende wezens beschermen en heel de wereld kleuren  

met onbelemmerde liefdevolle vriendelijkheid. 

 

Slotlied – De woorden die wij spraken tot elkaar – Huub Oosterhuis/Thom Löwenthal 

 

Zegenbede 

Het is een avontuur als wij ons hart openen en onze geest verruimen – er verschijnen 

scheuren in de muur, het besef van de waarheid dringt door. Er zal pijn zijn maar vooral ook 

heel veel liefde. Om ons in dit proces te steunen vragen wij de zegen: 

 

Moge de Krachtige en Tedere dicht bij ons zijn de komende dagen  

en alle dagen in ons verdere leven.  

 

Moge zij onze ogen, onze oren, onze geest en ons hart openen 

opdat onze ogen zien, onze oren horen, 

onze geest zich ontvouwt, 

en ons hart antwoord kan geven, 

onverschrokken vol licht en liefde. 

 

Moge onze oorspronkelijke natuur, God in ons leven, 

en kracht en tederheid schenken en vrede,  

Amen. 


