Thema: Jij bent een wonder!
Overweging 31 mei 2015 – Marina Slot
Lector: Lida Alberse

“... Als iemand je bedankt, wees dan alert.
Dan heb je iets bijzonders gegeven
wat die ander nodig heeft waarover hij of zij zelf niet beschikt.
Wees er niet zuinig mee,
want jij hebt er genoeg van ...”

Eerste lezing: Handelingen 3 : 1-11
Tweede lezing: Jij bent het beste wat mij is overkomen

Opening
In de gloed van het vuur van Pinksteren
zijn wij hier bij elkaar in de Naam van de
Eeuwige en Barmhartige die bij ons wil zijn,
en in de Naam van Jezus van Nazareth,
onze hulp en onze broeder,
en in de Naam van de Geest die waait,
overal ter wereld waar mensen samen
komen en vragen om troost en inspiratie.
Amen
Lied: Ik zal in mijn huis niet wonen
Naar psalm 132
H.Oosterhuis/A.Oomen
Welkom en inleiding
Welkom ben je als je hier voor het eerst
bent, welkom als de Duif regelmatig of
misschien wel wekelijks bezoekt. Wij zijn
allemaal welkom in dit vriendelijke huis
van God en mensen.
De zondag na Pinksteren na de feestelijk
viering van vorige week met de doop van
Alec.
Het gewone leven begint weer voor ons en voor de leerlingen van Jezus, maar dat gewone
leven is niet zo gewoon. Want nu de Geest in hen is gevaren, gaan zij moedig en
onverschrokken naar de tempel en treden in de voetsporen van Jezus, hun herder en leraar.
Je zult het zien en beleven in de lezing uit Handelingen 13.
Dan lezen wij ook nog een gedicht van Paul van Vliet, een gedicht met de titel ‘Jij bent het
mooiste wat mij is overkomen.’ Dit gedicht staat in de top tien van de uitvaartgedichten,
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maar ik lees het liever bij leven en welzijn. Want vandaag gaat het over het wonder dat wij
zijn, het wonder dat wij in ons hebben en waar we ons soms niet bewust van zijn.
Ik wens ons een mooie viering toe.
Lied: De tafel der armen

H.Oosterhuis/A.Oomen

Eerste lezing Handelingen 3 : 1-11
Petrus en Johannes genezen een man
Op een keer gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Het was drie uur, de tijd voor het
middaggebed. Bij de Mooie Poort van de tempel zat een man die al zijn hele leven niet kon
lopen. Elke dag brachten mensen hem naar de poort. Dan kon hij om geld vragen aan
iedereen die de tempel in ging.
De man zag Petrus en Johannes aankomen, en hij vroeg hun om geld. Petrus en Johannes
keken naar de man en zeiden: ‘Kijk ons aan.’ Dat deed de man, want hij dacht dat hij iets zou
krijgen. Maar Petrus zei: ‘Ik heb geen goud of zilver voor je. Maar ik kan je wel iets anders
geven.’ Toen zei hij: ‘Namens Jezus Christus uit Nazaret zeg ik je: Sta op en ga lopen.’
Daarna pakte Petrus de man bij zijn rechterhand en trok hem overeind. En meteen kreeg de
man weer kracht in zijn voeten en zijn benen. Hij sprong op en begon te lopen. En samen
met Petrus en Johannes ging hij de tempel in. Daar bleef hij rondlopen en springen, en hij
dankte God.
De mensen zijn diep onder de indruk
Alle mensen zagen de man lopen, en ze hoorden hoe hij God dankte. Ze waren verbaasd.
Want ze herkenden de man die altijd bij de Mooie Poort zat en om geld vroeg. Iedereen was
diep onder de indruk van wat er met hem gebeurd was.
De man bleef maar achter Petrus en Johannes aan lopen. Ze kwamen in een gedeelte van de
tempel dat de zuilengang van Salomo genoemd werd. Daar kwamen steeds meer mensen
naar hen toe. Die waren allemaal erg verbaasd.
Lied: Om vrede

H.Oosterhuis/A.Oomen

Tweede lezing: Jij bent het beste wat mij is overkomen
Jij bent het beste wat mij is overkomen
Jij hebt het mooiste uit mij omhooggetild
Door jou heb ik toch nog kunnen reiken aan mijn dromen
Aan wat ik ooit had willen zijn
Aan wat ik altijd heb gewild
Door jou kreeg ik de vrijheid om te kunnen kiezen
Door jou heb ik het hoogste en het diepste opgezocht
Door jou heb ik gewonnen, juist door dingen te verliezen
Door jou heb ik alles 'op de groei' gekocht

Paul van Vliet

En als ik ooit, verslagen of doodgelopen
Zal neigen naar berusting en naar: "Goed, dat was het dan"
Zal ik door jou, ondanks alles, op morgen blijven hopen
En verder zoeken, nieuw verzinnen
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Weer proberen en beginnen
Aan een volgend hoofdstuk en een beter plan
Jij bent het beste wat mij is overkomen
Omdat jij in mij geloofde en zei dat ik het kon
En omdat jij zei dat ik het beste was wat jou is overkomen
Heb jij mijn grens verlegd
Voorbij mijn horizon
Overweging
Wat heb ik mij nu weer op mijn hals gehaald: een overweging houden over wonderen. En
nog wel een concreet wonder door de leerlingen van Jezus verricht.
In deze tijd geloven we niet meer zo in wonderen, alles moet rationeel bekeken worden en
met metingen gecheckt. ‘Meten is weten’ is het adagium van de westerse maatschappij. In
mijn werk in het bedrijfsleven was iets pas goed als de cijfers het aantoonden.
Door dat ongeloof en de massa vooronderstellingen moet je eerst heen als je überhaupt over
wonderen gaat praten. We hebben in de voorbereiding ook de discussie gehad over dat zulke
wonderen niet meer gebeuren heden ten dage. En ik ben daar gauw klaar mee, want in onze
samenleving praten we heel vaak over dat wat er niet is, wat wij missen, wat ons ontbreekt,
wat niet deugt.
Ik wil het liever hebben over wat er wel is, wat we zelf ervaren, waar we van genieten en wat
ons verbaasd en opvalt.
Ontferming

De man die van moederschoot af verlamd was, werd elke dag gedragen naar de Mooie Poort
van de tempel, de poort waar iedereen door naar binnenkomt die in de tempel gaat bidden.
En dat zijn er veel: op de vaste uren waarop gebeden wordt, zal de tempel wel vol gezeten
hebben. Als we op vrijdagmiddag in de moskee komen, zien we ook een ruimte vol met
biddende mensen. Dat is de voorstelling die ik ervan maak.
De man vroeg om geld staat er in de Bijbel in de gewone taal, maar als we dichter bij de
grondtekst blijven, staat er de man vroeg om een ‘ontferming’
En dat kan alles zijn, dat kan geld zijn, eten, een vriendelijke blik, een gesprek, aandacht.
Mensen wisten dat hij niet alleen thuis moest zitten, want dan verpietert een mens. Hij zat
daar te midden van hen die geloven in een wereld die beter kan worden en daar mag je wat
van verwachten.
En het wonderlijke is, door het woord ‘ontferming’ is hij bedelaar af, hij is een mens net
zoals jij en ik die een ander mens zó nodig heeft. Een mens die afhankelijk is van anderen
zoals wij allemaal.
Wonderen gebeuren

Toen wij op de liturgievergadering gingen praten over wat wijzelf als een wonder hebben
ervaren in ons leven, stroomden de verhalen over onze persoonlijk wonderen naar elkaar
toe.
Ik noem er paar van die verhalen van mensen uit onze eigen Duif:
‘dat ik genezen ben van borstkanker, daar ben ik nog steeds dankbaar voor’
‘dat ik na 8 weken coma weer ontwaakt ben en weer kan bridgen’
‘het is een wonder dat ik hier nog zit, na zoveel ziek en zeer’
‘dat wij mekaar ontmoet hebben en als partners verder konden gaan en dat wordt niet een
keer maar 3 keer genoemd’
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‘hoe ik aan huizen gekomen ben, voor mezelf en voor mijn naaste familie’
‘dat ik na mijn bevalling niet meer kon lopen en dat ik het heb overleefd’
‘zelf hebben mensen bijna 10 jaar geleden tegen mij gezegd, je kan weer lopen! Ik
strompelde, zat in een rolstoel na een gecompliceerde, niet behandelde voetbreuk. De
tranen stroomden over mijn wangen toen ik dat hoorde en ik zei letterlijk : ik geloof je.
Ik ben behandeld door mensen buiten het gewone medische circuit, wel vakmensen zonder
zweverigheid en ik loop en wandel weer als de beste!’
Durven we nu nog te beweren dat wonderen niet meer gebeuren?
Jezus heeft de Geest van Pinksteren, de ultieme goddelijke kracht aan ieder van ons gegeven
om elkaar te helpen, te healen, te genezen van geestelijke en lichamelijke kwetsuren in het
leven opgelopen.
En ieder van ons heeft speciale talenten gekregen om te doen wat goed is, de een is moedig
en trekt je door de ellende heen, de ander heeft veel liefde te geven, weer een ander zorgt
voor een dak boven je hoofd, hier in de Duif kennen we de gave van de muziek als geen
ander, Irina die ons elke zondag weer trakteert op haar goddelijk mooie pianospel, Henk die
het koor tot grote hoogte weet te brengen. En zij die elke zondag weer voor de koffie en de
cake zorgen, maken dat het hier zo goed toeven is met elkaar.
Gevolg van woorden

De leerlingen van Jezus hebben het wel begrepen, ze hebben ook een prachtig voorbeeld
gehad natuurlijk, zij gaan op het drukste uur naar de tempel en weten dat er een bijzondere
kracht in hen is.
We kunnen er hele verhalen bij bedenken hoe dat ging. Zoeken ze groot publiek of de
confrontatie met de behoudende geestelijken? We weten het niet.
Maar het gevolg van hun woorden is wel dat de man loopt, de man die altijd afhankelijk was
van de ontferming van anderen.
Hoe wonderen tot stand komen, daar hebben we vaak geen grip op, dat is juist het wonder,
de regie ligt echt niet bij jou en ook niet bij mij.
Heb het lef en de moed om erin te geloven. Jij mag het wonder van jouw leven ontvangen.
Het mooie is, dat wij vaak zelf een wonder zijn voor de ander, wij hebben van alles te geven
aan elkaar. Van de gaven die wij, speciaal wij hebben gekregen. Want ieder van ons is
getalenteerd, begaafd, rijk aan eigenschappen waar jijzelf aan gewend bent, maar die een
ander heel goed kan gebruiken.
Iets bijzonders gegeven

Als je jezelf hoort zeggen: ‘Dat is toch niks bijzonders!’ als iemand je bedankt. Wees dan
alert. Dan heb je iets bijzonders gegeven wat die ander nodig heeft. Waarover hij of zij zelf
niet beschikt.
Wees er niet zuinig mee, want jij hebt er genoeg van.
En geef met liefde en aandacht wat jou tot een wonder van de schepping maakt.
Ga er maar voor staan: Jij bent het wonder! Als je dat durft te geloven, zijn we weer een stap
verder in het brengen van de Liefde op aarde.
Moge het zo zijn.
Pianomuziek
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Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de Geest
van leven en liefde,
ver aan mij vooraf,
royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God,
maar het liefste
noem ik Haar Schepper.
Ik geloof in mensen,
gedreven door de Geest,
die mij vóórleven
wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.
Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:
mensen die samen zich oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.
Ik geloof in het goede,
dat wij nu eens verbergen
dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede
het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord
zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde.
Amen.
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
Tafelgebed: Tot Zegen
H.Oosterhuis/ T.Löwenthal
Deze bijeenkomst zij ons tot zegen
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.
Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.
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Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.
Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezield om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
aldoende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt,
liefde sterker dan de dood.
Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.
Uitnodiging
Ooit eens brak Jezus van Nazareth het brood en schonk de wijn voor zijn vrienden, zijn
leerlingen. Het was in een tijd dat zij als groep leefden op het scherpst van de snede. Een tijd
die wel wat weg had van onze tijd. Zij en wij zijn soms bezorgd en ongerust over onszelf en
over onze kinderen en kleinkinderen, over wat komen gaat.
We kennen de gevaren van het leven en wij weten dat elke dag mooie dingen en moeilijk
dingen in zich bergt.
Daarom is het des te belangrijker dat je als vrienden, als mensenkinderen bij elkaar bent en
elkaar steunt.
Wij willen vandaag delen van brood en wijn, tekenen van leven en van samen.
Wij willen delen omdat wij het leven willen delen met elkaar als gemeenschap. Als mensen
die zoeken naar de Waarheid, naar een weg van Liefde, Vrede en Gerechtigheid. En wij hopen
af en toe op een wonder.
Breken en delen van brood en wijn
Lied: Jij nog naamloze

H.Oosterhuis/A.Oomen

pag. 6
© 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.

Gebeden uit de Gemeenschap
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Activiteiten en informatie
Slotlied: Die mij droeg op.36, nr 5

H.Oosterhuis / T.Löwenthal

Zegen voor jou
De Barmhartige zegent ons en behoedt ons,
Zij laat haar gelaat over ons lichten en is ons genadig,
De Krachtige en Tedere verheft zijn gelaat over ons en geeft ons vrede
Acclamatie: Gij Eeuwige

H.Oosterhuis / A.Oomen
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