Vluchtelingen komen naar De Duif
Overweging 15 november 2015 – Jan Andreae
Medevoorganger: Jörgen Gario

“... We moeten actief worden.
In Nederland wonen 250.000 vluchtelingen.
Sommigen van ons hebben nog nooit contact gehad of gemaakt.
Het is noodzaak, omdat alleen compassie en mededogen
negativiteit en angst kunnen overwinnen.
Zachte krachten. Vandaag ...”
Lezing: Leviticus 19:33-34

Openingslied: Als op de dag van de oogst
H.Oosterhuis/A.Oomen

Jesaja 9,1-5
Koor: Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen op gaat het licht. (2x)
Zij zullen lachen en juichen,
lachen en juichen,
als op de dag van de oogst.
Allen: Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen op gaat het licht.
Welkom en inleiding
Welkom in het bijzonder aan onze gasten
van vandaag. De hele wereld is hier
aanwezig.
Parijs 13 november
Zend engelen van troost
Duizendvoud, die omarmen
Helen en optillen
En die huilen, ontelbare tranen
Breek versteende harten open
Met de bevrijdende kracht van Liefde
Die mensen weer mensen maakt
Die genoemd wordt: ‘Ik zal er zijn’
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Dat ik ‘zal zijn’
Behoed me voor wrok en haat
We bidden vandaag niet alleen voor Parijs.
We bidden voor de wereld.
We bidden voor de aanslagen in Beiroet, wij bidden voor de aanslag bij een begrafenis in
Bagdad.
Wij bidden voor een wereld die vluchtelingen beschuldigd van terroristische aanslagen,
waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen daders en zij die op de vlucht zijn voor
daders.
Wij bidden voor een wereld waar mensen maandenlang door landen lopen met hun
schamele bezittingen op hun rug en niet weten waar te gaan.
Wij bidden voor Parijs.
Wij bidden voor een wereld die uiteen aan het vallen is
Vanochtend doen we een stamelende poging. We zeggen welkom.
We willen leren kennen, we willen leren verstaan, we doen ons hart open.
Wij proberen een ander geluid te maken.
Wij zijn stil en luisteren. Wij lezen de vluchtverhalen uit de Bijbel en proberen te leren.
Heb lief, schreeuwt de Bijbel, als het om de vreemdeling gaat.
A special welcome to our guests today.
Please feel yourself at home with us. We are curious about you.
We thank you for bringing in the lighted candles.
That way you make this place a house of God, a place of light, a place of solidarity.
We shall sing for and with you.
We are honored to meet you all.
Deze viering is een bijzondere, zoals alle vieringen.
Er is na de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gesprekken te hebben.
Er is eten, er kan geluncht worden.
Vele handen hebben deze viering mogelijk gemaakt.
Ik ben blij dat ik mag voorgaan met mijn vriend Jörgen Gario.
Het koor heeft de liederen ingestudeerd, Henk dirigeert, Irina speelt de vleugel.
Mensen hebben gerechten bereid.
De gasten zijn in bussen uit verschillende asielzoekerscentra gekomen.
U en jij bent gekomen.
Welkom.
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden.
Ik wens ons een inspirerend samenzijn!
Laten we bidden
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Gebed om vergeving
Laten we stil zijn en stil worden
Zodat we aan kunnen komen bij onszelf
Zodat we aan kunnen komen bij de ander
Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf
Mensen worden, vol van mededogen
Wij bidden voor hen: niet hier hun vaderland.
Schaamteloos wagen zij alles.
Moge dit land voor hen geen woestijn zijn, maar een oase.
Hun stoet is zonder einde en getal.
Laten we nooit vreemden voor elkaar zijn.
Amen
Lied: Hoe ver te gaan?

H.Oosterhuis/A.Oomen

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn?
Nooit meer gebaande.
Hoeveel paar voeten zijn zij?
Twee, drieduizend. (2x)
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar,
kreupelen, blinden.
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt
en licht geeft.
De zon zal hen niet steken overdag.
Bij nacht de maan niet.
Zij stoten zich aan stenen, niemand draagt hen.
Omdat zij willen leven als nog nooit.
Angstig te moede,
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen.
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos
wagen zij alles.
Soms wordt woestijn oase waar zij komen.
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit,
zal weer ontvlammen.
Zij blijven kinderen, zij worden groter.
Hun stoet is zonder einde en getal.
Tel maar de sterren.
Zij weten van de stad met fundamenten.
Het roepen van namen van hen die ontheemd zijn
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Lied: Hoor je mij
Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig
Godheid had mij in haar macht,
Offers eiste zij, bloed, ik heb ze gebracht,
Haar grote namen waaiden voorbij,
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen
Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig
Enige die ik nog ken,
Alles ben je me, erfdeel en beker,
Lieflijke oorden vielen bij toe,
Mijn hart klimt in mij,
Mijn geest wordt wijd:
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs,
Voor geen ander
Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig
Lezing: Leviticus 19:33-34
“En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als
een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u verblijft; u zult hem
liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de Heere,
uw God.”
Overweging
Door alle oorlogen zijn er op dit moment zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld.
Duizenden mensen proberen de oversteek naar Europa te maken.
Nooit eerder was hun aantal zo groot.
De helft van alle vluchtelingen is kind.
We lopen het risico af te glijden naar een tijdperk van wereldwijde ontheemding. Enorme
troosteloze optochten van hen die op weg zijn naar waar in godsnaam naar toe, zien we
dagelijks in de media.
Wij zijn getuige van die versnelde ongecontroleerde ontheemding. Het belang van een
liefdevolle reactie is groter dan ooit tevoren.
Dertig verhalen

Dertig vluchtelingen zijn vandaag hier te gast. Welkom!
Dertig verhalen; we maken er tijd voor.
Het oude wortelboek de bijbel vraagt ons zorgzaam te zijn voor vreemdelingen. Sterker nog
de woorden smeken ons dat te doen.
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Toen ik vanochtend naar dit godshuis kwam was ik zenuwachtig. Ik weet nooit precies
waarvoor. Ik heb dat altijd als ik voor mag gaan.
Ik denk dat ik God eng vind. Net als Liefde en Verzoening.
Van die grote begrippen waar we de laatste dagen zo vaak het tegenovergestelde van zien.
Ik heb soms een broos vertrouwen in God en zijn Liefde, maar heb ook besloten dat niet los
te laten, want de oude woorden van de Thora, ‘Heb elkander lief’, hebben toch alle
duisternissen van de geschiedenis niet overmeesterd.
Asim

De laatste keer dat ik hier voor mocht gaan deed ik dat mijn jonge vrienden Ahmed en
Rennas. Uitgeprocedeerde jonge mannen die al meer dan dertien jaar in Nederland zijn.
Afkomstig uit Koerdistan. Gevlucht voor geweld.
Hun vaders en grootvaders zijn vermoord. Ze hebben alles gezien. Ze kunnen zich
nauwelijks herinneren hoe het is om niet op de vlucht te zijn.
Veel mensen hier van De Duif kennen mijn pleegzoon Asim, een jonge bootvluchteling uit
Sudan. Tien jaar geleden keek hij naar me met ogen die zeiden: “Ik weet het, ik ben
onmogelijk, ik ben een vluchteling, een uitgeprocedeerde asielzoeker. Ik heb geen plek op
aarde, ik ben ontwortelt en overbodig” . Daarna zei hij: “Neem me op, red mijn ziel, ik ben
een mens als jij”.
Rennas en Ahmed vertelden deze zomer vol passie over hun continue onzekerheid en hun
enigste zekerheid: ‘We geven niet op’.
Ze werden daarbij omlijst met de woorden:
May the road rise to meet you
May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your face
May the rain fall soft upon your fields
And until we meet again
May he hold you in his hands
May God hold you in the palm of his hand
Jezus, Boeddha, Mozes, Mohammed

Wat ik van mijn vluchtelingen-vrienden heb geleerd is: Blijven geloven, vaak tegen alles in.
En achter hen staan grote voorbeelden van blijven geloven: Jezus, Boeddha, Mozes en
Mohammed. Zij, de grote voorbeelden van de vaak moeizame weg die urgent geplaveid moet
worden met compassie, mededogen en barmhartigheid.
Boeddha roept ons op om ons hart te laten trillen bij het zien van het lijden van andere
mensen.
Jezus zegt: Laten we het geknakte riet niet breken en de walmende vlaspit niet doven.
Abraham, Isaak, Jacob, Mozes en Jezus beschrijven allemaal hun vluchtverhaal. Daarin
tekenen we op: We dienen uit te reiken naar de meest kwetsbaren in alle samenlevingen en
ze niet te verstoten.
De miljoenen verloren zonen en dochters, de ontheemden, de vluchtelingen, roepen ons op
tot compassie. Jou, vandaag, niet morgen.
Niet als mogelijkheid, maar als noodzaak.
Wij zijn getuige!
Ahmed en Rennas zijn niet meer in Nederland, ze zijn de illegaliteit ingegaan. God mag
weten waar. Heel af en toe krijg ik een bericht op mijn telefoon met het woordje: ‘Oke’.
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De woorden van de schriftlezing roepen op tot doen.
Je wordt uitgenodigd contact te maken met vluchtelingen, je hart open te stellen.
Je doet dat door er over te lezen, er over te spreken, je aan te melden als vrijwilliger.
Maar je wordt vooral ook uitgenodigd om van binnen contact te maken met het vraagstuk.
De vreemdeling volledig te omarmen, of hij nu blijft of niet.
We moeten actief worden.
In Nederland wonen 250.000 vluchtelingen.
Sommigen van ons hebben nog nooit contact gehad of gemaakt.
Het is noodzaak, omdat alleen compassie en mededogen negativiteit en angst kunnen
overwinnen.
Zachte krachten. Vandaag.
Amen
Pianomuziek
Geloofsbelijdenis
Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste,
in de taal van wapens, in de macht van de machtigen.
Maar ik wil geloven in het recht van de mens,
in de open hand, in de macht der geweldloosheid.
Ik zal niet geloven in ras of rijkdom,
in voorrechten, in de gevestigde orde.
Maar ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn,
dat de orde van het onrecht wanorde is.
Ik zal niet geloven dat ik verdrukking daar kan
bestrijden als ik onrecht hier laat bestaan.
Maar ik wil geloven dat recht één is, hier én daar,
dat ik niet vrij ben zolang er nog één mens slaaf is.
Ik zal niet geloven dat de liefde een begoocheling is,
vriendschap onbetrouwbaar en alle woorden leugens.
Maar ik wil geloven in de liefde die alles verdraagt,
in de weg van mens tot mens,
in een woord dat zegt wat het zegt.
Ik zal niet geloven dat honger en oorlog onvermijdelijk
zijn en de vrede onbereikbaar.
Maar ik wil geloven in de kleine daad,
in de schijnbaar machteloze liefde in de vrede op aarde.
Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is,
dat de dood het einde zal zijn,
maar ik durf te geloven altijd en ondanks alles,
in de nieuwe mens, in Gods eigen droom:
een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid
zal wonen.
Amen.
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Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
Lied (Tafelgebed)

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen u de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.
Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij uw bestaan,
de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.
Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld,
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien ?
Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld, uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,
geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.
Gij die dit woord ons in gegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten.
Gij die het licht in ons geschapen hebt:
dat niet de duisternis ons overmeestert.
Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,
Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,
wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde, uw geliefde.
Nodiging
Het ritueel van Breken en Delen drukt verlangen uit.
In deze gemeenschap drukken we dat uit in een afspraak door één gebaar: je houdt je hand
op, je krijgt een stukje van dat ene brood dat zo groot is als het leven op aarde, en zo
breekbaar.
En je besluit: ik ben van dat gebaar, liefdesgebaar, tegen de honger, tegen noodlot en
willekeur – ik hoor bij dat verhaal over liefde als laatste waarheid.
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En je zegt terwijl je je hand ophoudt en het brood ontvangt – met of zonder stemgeluid of
bewegen van lippen zeg je: Afgesproken, Amen.
Wat betekent: hier ben ik, kome wat komt.
Iedereen hier aanwezig is uitgenodigd om deel te nemen. Komt dan, want alles staat gereed
Breken en delen van brood en wijn
Lied: Van grond en vuur zult Gij ons maken

H.Oosterhuis/A.Oomen

A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.
K: Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.
A: Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.
K: Niet meer beklemd en verdeeld,
niet meer in woorden gevangen,
één en gekend en bevrijd,
eindelijk mens zal ik zijn.
A: Van licht en stem zult gij ons maken,
uw evenbeeld.
K: Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij.
A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.
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.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Actie en informatie
New Dutch Connections inspireert en motiveert (ex-) asielzoekers om opnieuw in zichzelf te
gaan geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. Dit doen
NDC door mensen en bedrijven te mobiliseren en een community te creëren die de
asielzoekers ondersteunt en empowert, zodat zij verder kunnen werken aan hun toekomst.
Doe mee als vrijwilliger in de Toekomstacademie!
Lied: Ik wens jou vrede

Bas v.d. Bent / Traditioneel / Basisgroep Alkmaar

Ik wens jou vrede, gegroet ben jij
en wie je ook bent wees welkom hier.
Gegroet ben jij, gegroet ben jij,
ik wens jou vrede gegroet ben jij.
Gegroet ben jij, gegroet ben jij
en wie je ook bent wees welkom hier!
Zegen van onrust
Moge God ons zegenen met onrust,
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang is in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de
uitbuiting van mensen,
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen,
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen
maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
God zegent je en zij behoed je.
Zij doet haar aangezicht over je lichten.
En zij geeft je vrede.
Vandaag en alle dagen.
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