2e zondag van de Advent; Pax’ Vredesvlucht en uitreiken Vredesduif

Dagthema: Heb lief!

Overweging 4 december 2016 – Jan Meijer
Lector: Natalie Coenradi

“... Laten we het ja-maren juist opvatten als een aanmoediging.
Paulus schreef ook:
“Als je geen liefde hebt voor anderen is alles zinloos”
en moedigt ons daarom ook aan met:
“Door de Liefde blijf je volhouden ...”
Eerste lezing - Romeinen 15: 12 en Mattheüs 11: 11
Tweede lezing - Psalm 72 12-14 en Jesaja 11: 10
Derde lezing - Spreuken 8:17

Gebed
Er is een kracht die geest is en leven,
licht en waarheid en grenzeloze ruimte.
Zij omvat alle activiteit en verlangen,
alle geuren en smaken.
Deze kracht is het die het hele universum
ontvouwt
en in stilte alles lief heeft.
Dit is de kracht die in mijn hart woont.
Lied
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!
Welkom en inleiding
Welkom! Voel je welkom. Wie je ook bent,
wat je achtergrond ook is en wat de reden
van je komst ook is. Een speciaal welkom voor Stichting de Blije Buren, waarover straks meer.
Elkaar met liefde begroeten en je welkom te voelen in deze mooie en spirituele omgeving in het
hart van Amsterdam is zoals altijd een mooi begin van deze zondag.
Het is vandaag de 2e adventszondag en we steken na dit welkom de 2e adventskaars aan.
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Advent komt van het Latijnse woord advendus en dat betekent komst. De voorbereiding op de
komst van de viering van de geboorte van Jezus die de mens is geworden als symbool van geloof,
hoop en liefde!
Voor vandaag heb ik een selectie gemaakt uit de vier schriftlezingen uit het leesrooster, die gaan
over verwachtingen, een nieuwe koning en een nieuwe wereld. Maar ook over mensen die
liefhebben.
Vredesvlucht

En liefhebben betekent vrede. En vrede is vandaag verbonden met het uitreiken van de
vredesduif - verbonden aan de ‘Vredesvlucht’ van Pax - aan mensen of een organisatie die
zich inspannen voor een vreedzame samenleving. Vandaag reik ik de vredesduif uit aan
Stichting de Blije Buren. Een stichting die zich met vrijwilligers inspant om eenzaamheid op
te heffen door het gratis ter beschikking stellen van maaltijden en voedsel. Open en gastvrij
voor iedereen zoals ook bij ons in de Duif geldt. Wie of wat je ook bent en wat de reden van je
komst is. Op die wijze brengen de Blije Buren mensen bij elkaar om eenzaamheid op te
heffen en bij te dragen aan een vreedzame gemeenschap en samenleving.
Heb Lief met een uitroepteken soms als een roep om hulp maar vooral om jezelf en de ander aan
te mogen roepen.
Een deel van de overweging zal ook worden uitgesproken bij de uitreiking van de vredesduif.
Toepasselijker kan het thema Heb Lief hierbij niet zijn. Ik wens ons een mooie en liefdevolle
viering.
Aansteken van de tweede adventskaars
Gebed
Onnoembare
Maak mij een instrument van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar haat is,
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
Geloof aan wie twijfelt;
Laat mij licht brengen waar het duister is
En vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
Als anderen gelukkig te maken;
Niet zozeer om zelf begrepen te worden
Als anderen te begrijpen;
Niet zozeer om zelf getroost te worden
Als anderen te troosten;
Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen;
Want als ik geef, zal mij gegeven worden
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden.
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Lied
Liefde. Liefde.
Liefde, lichaam van zon
zachtheid van de sterke
liefde ziel van ontferming.

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Woord lankmoedig en trouw
fijner dan fijngoud
zoet als de zoetste honing.
Tienvoud in ons midden, water uit de rots,
vogels uit de hemel, land ons beloofd,
wijnstok, oogst van tarwe, brood der armen.
Woord in ons vlees,
rots van erbarmen,
sterk als de dood ben je. (2x)
Liefde. Liefde.
Eerste lezing - Romeinen 15: 12
En de profeet Jesaja heeft gezegd: “Er zal een nieuwe koning komen uit de familie van David. Hij
zal regeren over alle volken. En alle mensen verwachten hun redding van hem.
Mattheüs 11: 11
Luister goed naar mijn woorden: Er is geen mens op aarde zo belangrijk als Johannes de Doper.
Maar in Gods nieuwe wereld zijn zelfs de gewoonste mensen nog belangrijker dan hij.
Tweede lezing - Psalm 72 12-14
De koning redt arme mensen
De koning zal arme mensen bevrijden,
mensen in nood zal hij helpen.
Iedereen die om hulp roept, zal hij helpen.
Mensen zonder macht zal hij bevrijden,
hij zal het leven van arme mensen redden.
Hij zal hen redden uit gevaar,
hij zal hen bevrijden van geweld,
want hun leven is kostbaar voor hen.
Jesaja 11: 10
De nieuwe koning zal een voorbeeld zijn.
Alle volken zullen naar hem toe gaan, iedereen zal bij hem komen. De stad waar hij woont, zal
schitterend zijn.
Lied
Henriëtte Roland Holst / Tom Löwenthal
Dit ene weten wij
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen
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Derde lezing - Spreuken 8:17
Degenen die mij liefhebben heb ik lief en degenen die mij zoeken zullen mij vinden.
Overweging
“Heb Lief”! Met een uitroepteken.
Hierbij dacht ik direct aan Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs (1-13:4-7). Hij schrijft:” Wat is
Liefde?” Met een vraagteken.
Paulus’ brief in de Bijbel in Gewone Taal gaat verder. Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde
is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Liefde is een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak
willen nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. Door
liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door
de liefde blijf je altijd volhouden.
Emotie

Dat volhouden geldt zeker voor Jan Terlouw en de liefde straalde uit zijn ogen bij zijn positieve en
liefdevolle toespraak en pleidooi bij De Wereld Draait Door. Een mooie en ook symbolische
toespraak. Heb elkaar lief (vertrouwen), heb de wereld lief (zorg er goed voor), heb de jeugd lief
(zorg voor een mooie toekomst). Liefde als uitgangspunt. Het touwtje uit de brieven bus van
vroeger als symbool voor vertrouwen.
De emotie ging door het land. Positieve en liefdevolle reacties:
“…Eindelijk iemand die vanuit zijn hart praat…”
“…Het moest ook echt een keer gezegd worden…”
“…Tot in mijn diepste geraakt…”
en ook de reactie als: ”…Een mooi mens…”
Heb Lief zoals het bedoeld is.
Tot de ‘ja maren’ kwamen. Van de (excuus bij voorbaat voor het woord) azijnpissers, zoals Geen
Stijl. Zij melden: “Toespraak van Jan Terlouw was grafrede”. In de niveau-krant de NRC stond: “Ja,
maar dat touwtje in de brievenbus kon omdat er in die huizen niks te halen viel en moeder de
vrouw altijd thuis was”. Een onderzoeker beweert in de NRC: “Afnemend vertrouwen? Ja, maar een
afnemend sociaal vertrouwen hebben we uit onderzoek niet kunnen constateren”. (Tussen haakjes
de onderzoekers maakten zich wel zorgen om een polariserende samenleving in het westen!)
Een wetenschapper beweerde : “Dalend vertrouwen in de politiek? Ja, maar het vertrouwen in de
politiek daalt niet zóoo dramatisch.”
Tot op het bot gerfileerd

En zo is de toespraak van Jan Terlouw tot op het bot gefileerd en uit gejamaard.
Jan Terlouw heeft gelijk over het milieu maar… En dat ‘ja maar’ betekent direct het willen
bewijzen van zijn ongelijk over ‘heb lief’.
Dus als je het ‘ja maar’ los laat op de brief van Paulus over de Liefde dan zakt het thema van
vandaag “Heb Lief!” je vanzelf als de spreekwoordelijke moed in de schoenen.
Dat kunnen we zelf ook wel bedenken.
Zoals: Mooie praat. Heb Lief! Natuurlijk, je hebt gelijk. Jaaa, maar zeg nou zelf: “moet je zien hoe
het er in de praktijk en de wereld toegaat”.
Heb Lief, ja maar… En dan kan er weer een ontmoediging volgen.
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Jezus werd ook in een wereld geboren met ja maren en ontmoediging. Toch is Jezus de mens van
geloof, hoop en liefde en een volhouder ondanks het ge ja maar en dankzij zijn liefde. Wij zelf zijn
de mens, gezegend met het goddelijke van de liefde in ons. Soms horen we in ons zelf en ook van
anderen veel ja maren. Maar toch geen ja maar als een nee tegen “Heb Lief!” en ook niet als een
ontmoediging tegen Heb Lief!
Aanmoediging

Laten we het ja-maren juist opvatten als een aanmoediging. Paulus schreef ook:” Als je geen liefde
hebt voor anderen is alles zinloos” en moedigt ons daarom ook aan met: “ Door de Liefde blijf je
volhouden”. Een volhouden in de praktijk zoals straks bij de uitreiking van de vredesduif blijkt.
Eigenlijk een vervolg op deze overweging en een klein vervolg op het pleidooi van Jan Terlouw.
Heb Lief!- onvoorwaardelijk- met een volmondig ja.
Maar wel met een uitroepteken! En dat zal resultaten opleveren!
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 van de 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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Collecte
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
Tafellied
Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt:
Jezus, kind uit Nazareth.
Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons dat wij U doen.
Licht ons op dat wij U zien.
Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind,
brood voor ieder kind van mensen,
vrede en een nieuwe wereld en de dood zal niet meer zijn.
Nodiging
Breken en delen van brood en wijn
Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Scheur de wolken uiteen en kom.
Hier, nu, wees onze God, wie anders?
Niemand anders heeft ons gezocht,
niemand anders heeft zo geroepen
als een verliefde: dit is mijn lichaam,
open mij, eet mij, hier is mijn hart,
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.
Als een verlorene heb je geroepen
en ons hart draaide om, en hoorde.
Waar ben je nu?
Waar bleef je hartstocht?
Ben je niet meer die ene van toen?
(2x)
Uitreiking Vredesduif
www.blijeburen.nl
Blije Buren is ontstaan uit verschillende initiatieven, met als doel andere mensen – belangeloos –
te ondersteunen en (als gevolg daarvan) uit hun isolement te halen. Door de verschillen te
begrijpen en de overeenkomsten te versterken komen mensen nader tot elkaar en worden zij…
Blije Buren!
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En vormen daarmee een gemeenschap als de Duif. Wij vieren dat onder andere met brood en wijn
en zij vieren het gemeenschap zijn onder andere met brood en soep.
En bij hen geldt het welkom zoals bij de Duif, wie of wat je ook bent, waar je ook vandaan komt,
wat je achtergrond ook is, arm of rijk.
Drijvende motor

Aanwezig namens de Stichting de Blije Buren zijn Peter Gualterus en Francesca Emma. Zij zijn,
samen met de andere vrijwilligers de drijvende motor achter de Blije Buren
.Ik vond hun initiatief door te zoeken naar buurtinitiatieven. En dit initiatief sprak mij direct aan.
Directe hulp voor je naaste om in contact met elkaar te komen.
Het herverdelen van datgene wat al beschikbaar is zonder dat bij die herverdeling geld
beschikbaar hoeft te komen. Gratis arbeid, maaltijd, voedsel met als doel gezelschap is welkom!
Ook alleen gezelschap is van harte welkom bij de Blije Buren.
Het thema van vandaag Heb Lief! ontmoet je ook op de plek van Blije Buren waar de gasten worden
ontvangen en uitgenodigd worden om gratis te eten en gratis voedsel mee te nemen en vooral ook
voor je buren! Sociaal contact voor een socialere en vreedzamere samenleving.
De stichting heeft verschillende verhuizingen, dreigende uitzettingen meegemaakt. En loopt,
vanzelfsprekend zou ik zeggen, tegen allerlei regels op. Daarmee was een hoogleraar het in het
NRC wel eens met Jan Terlouw. De afgelopen 20 jaar is de bureaucratie enorm gegroeid en dat is
niet bepaald een teken van vertrouwen! Ook stichting Blije Buren had en heeft daar mee te
maken.
Broederlijke kus

Heb uw naaste lief uitvoeren kan blijkbaar niet zomaar en niet zonder ja, MAAR…
Alle hulp in tijd, geld en voedsel is welkom bij het realiseren van hun doelstellingen.
Het thema van vandaag Heb lief! ontmoetten Liesbeth en ik ook persoonlijk bij Peter en Francesca.
Peter vroeg, bij ons eerste bezoek aan mij, of ik een broer had. Op mijn bevestiging antwoordde
hij: ”Dan krijg je ook van mij een broederlijke kus”.
We zijn enthousiast en vinden dat dit initiatief ondersteuning, waardering en uitbreiding verdient.
Uitbreiding op meer plekken en in meer plaatsen.
Bij de viering van 19 februari 2017 gaan we ook aandacht besteden aan de Blije Buren die bij de
stichting langs komen. Een uitgebreidere kennismaking tussen twee gemeenschappen, die de
deuren openzetten voor iedereen ongeacht de achtergrond, geloof of overtuiging. Het koor is dan
op vakantie en aangezien er dichters, zangers en muzikanten onder de Blije Buren zijn wordt dat
een mooie kennismaking.
Amsterdammer van het jaar

Inmiddels is Peter genomineerd voor Amsterdammer van dit jaar en wat mij betreft zijn Peter en
Francesca de Buren van het jaar. Heb uw naaste lief brengen zij in de praktijk en heffen daarmee
eenzaamheid op en strijden daarmee voor een socialere en vreedzamere samenleving. Met deuren
en harten die openstaan. Daarom hoort deze vredesduif bij dit initiatief.
Peter en Francesca de vredes duif is jullie van harte gegund.
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Onze Vader
uit het Nieuw Zeelands Liedboek
Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,
drager van pijn, gever van leven,
bron van alles wat is en zal zijn,
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is,
laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.
Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld,
laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is,
laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen
en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde.
Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben,
vergeef ons als we elkaar verwonden,
sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking,
bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is,
Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en altijd.
Amen.
Activiteiten en informatie
Slotlied
Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad aan wie ons griefde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

Jan van Opbergen / Jan-Willem van de Velde

Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: ‘Hoe zal het morgen zijn?’
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
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Zegenbede
Vrij naar M.Doesburg, Een jaar de tijd, Baarn 1997
Droom de hemel open,
zing tegen het beter weten in,
zing en droom van de mens die jij zijn mag.
Gezegend je hand die goed doet.
Gezegend je mond die geluk wenst.
Gezegend je voet op de weg naar recht en vrede.
In de wereld en in jezelf.
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