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Dagthema: Als een vis in het water 
 

Overweging 30 juli 2017 – Marc van de Giessen 
Lector: Natalie Coenradi 

 

“... Wat zijn verborgen schatten in ons?  

Waar zou jij alles voor over hebben?  

Dit is besproken op de liturgie avond.  

We spraken over de schat, de parel en het sleepnet.  

De schat waar wij alles voor over zouden hebben, waren:  

gezondheid, gelijkmatigheid,  aanvaarding, familie  

en geduld ...” 
 

Eerste lezing: Uit het werk van Swami Nithyananda 

Tweede lezing: Mattheus 13:44-51 

 

 

 

Openingsgebed 

Aan God, de Enige en Eeuwige, 

die Zijn woord in ons heeft gelegd. 

Aan de ene Mens, 

de man van Nazareth, 

onze tochtgenoot ten leven. 

Aan de Geest die ons bijeen brengt, 

ons bezielt en inspireert, 

dragen wij dit uur op. 

Dat we elkaar mogen ontmoeten, 

bemoedigen en verrijken 

op ons pad naar waarlijk leven. 

Amen.  

 

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? 
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Welkom en inleiding 

 

Lied 

I, the Lord of sea and sky 

I have heard my people cry 

All who dwell in dark and sin 

My hand will save. 
 

I who made the stars of night 

I will make the darkness bright 

Who will bear my light to them 

Whom shall I send? 

Here I am Lord 

Is it I Lord? 

I have heard you calling in the night 

I will go Lord 

If you lead me 

I will hold your people in my heart. 
 

I the Lord of snow and rain 

I have borne my people's pain 

I have wept for love of them 

They turn away. 
 

I will break their hearts of stone 

Fill their hearts with love alone 

I will speak my word to them 

Whom shall I send? 
 

Here I am Lord 

Is it I Lord? 

I have heard you calling in the night 

I will go Lord 

If you lead me 

I will hold your people in my heart. 

I will hold your people in my heart... 
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Eerste lezing: van Swami Nithyananda  

Er was eens een man die alle mogelijke vormen van rijkdom kende. Hij leefde een zeer 

comfortabel leven, maar hij verveelde zich. Hij ging naar een wijze meester en vroeg hem: 

'waar vind ik geluk?'.  
 

De meester zei: 'als je mij vertrouwt, breng dan vanavond al je bezittingen naar mij toe en ik 

zal je laten zien hoe je gelukkig wordt.' En zo gebeurde het: de man verkocht al zijn 

bezittingen voor diamanten, deed die in een zak en kwam daarmee naar de meester. Vol 

verwachting toonde hij zijn bezit... De meester dacht geen seconde na, griste de zak uit zijn 

handen en verdween.  

De man, die in zijn leven nog nooit had gerend, kon de meester niet achtervolgen en bleef 

alleen achter. Huilend. Op het moment dat hij echt ten einde raad was, stond de meester 

opeens weer met de zak voor zijn neus.  

 

De man, die nu tranen van vreugde huilde, kreeg terug wat hem die ochtend nog verveelde. 

'En?' zei de meester. 'Ben je nu gelukkig?' 

 

Tweede lezing volgens Mattheus 13:44-51 

Het Koninkrijk van de hemelen is net een schat die ergens in een stuk land ligt en door 

iemand wordt ontdekt. Die man stopt de schat vlug weer in de grond. Hij is zo blij dat hij 

alles wat hij heeft, verkoopt. Dan koopt hij het stuk land, met de schat erbij!  
 

Het Koninkrijk van de hemelen doet ook denken aan een koopman die op zoek is naar mooie 

parels. Ineens ontdekt hij er één van grote waarde. Hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt 

die ene kostbare parel.  
 

Een ander voorbeeld van het Koninkrijk van de hemelen is een visser, die zijn net in het 

water gooit. Er komen allerlei vissen in, eetbare en oneetbare. Wanneer zijn net vol is, trekt 

hij het op de kant en gaat de vissen sorteren. De eetbare doet hij in de manden. De 

oneetbare gooit hij weg.  
 

Zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. De engelen zullen komen om de slechte 

mensen van de goede te scheiden. En de slechten zullen in het vuur worden gegooid. Daar 

zal één en al wroeging, tranen en verdriet zijn. Begrijpen jullie dit?" "Ja," antwoordden zij. 
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Overweging 

Geluk ligt dichtbij 

Tijdens mijn stageperiode in de Bijlmer sprak mijn stagebegeleider over Kameroen. Vol vuur 

sprak hij over de mensen daar, alsof hij er vorige week nog was. Zijn ogen straalden. Ik was 

ontroerd door zijn mooie verhalen. Zou je niet liever in Afrika willen wonen, vroeg ik hem? 

Hij had afstand gedaan van zijn geliefde Afrika. Hij was daar geliefd, deed werk wat ertoe 

deed. Maar hij werd gevraagd door zijn overste om naar Nederland te komen. Hij had de 

mooie ervaringen als een schat met zich meegedragen. ‘’Geluk ligt niet ver weg. Geluk vind 

je op de plek waar je bent’’. Zijn wijsvinger wees eerst van zich af, daarna tikte hij op zijn 

borst. Geluk ligt in het hier en nu.  Hij was inderdaad ‘als een vis in het water’ in de Blijmer. 

Zijn inzicht over geluk was een parel dat in hem verborgen lag. Een ware levenskunst om je 

geluk te vinden waar je op dat moment bent. 

Count your blessings 

Wat denk je van het verhaaltje over de rijke man die zich verveelde? Wat een slimme meester 

die wegrent met het hele bezit in diamanten. Het gaat over de mens die zich niet realiseert 

wat die heeft. Geen dankbaarheid of verwondering over al het goede dat je bezit. Even glipte 

zijn welvaart door zijn vingers, genoeg om de waarde te kunnen realiseren. Hij schrok zich 

rot, en dat was genoeg om een belangrijke les te leren. 

Je rijkdom realiseer je pas als het je ontvalt. Een sterfgeval van iemand die dichtbij je staat. 

Een levensbedreigende ziekte dat zich aankondigt. Een vaste baan dat op de tocht komt te 

staan bij een reorganisatie. Die levensgebeurtenissen leren ons om meer tevreden te zijn 

met alles wat we hebben. Count your blessings.  

De schat, de parel en sleepnet 

De lezing uit Mattheus spreekt over de Koninkrijk der hemelen. Het Messiaanse visioen over 

een nieuwe levensorde. Zo mooi en waardevol dat we alles wat ons dierbaar is- in zouden 

moeten zetten. Het is de levensleer van Jezus waar die oproept om het leven te delen, in 

solidariteit met de armen. 

Wat zijn verborgen schatten in ons? Waar zou jij alles voor over hebben? Dit is besproken op 

de liturgie avond. We spraken over de schat, de parel en het sleepnet. De schat waar wij alles 

voor over zouden hebben, waren: gezondheid, gelijkmatigheid,  aanvaarding, familie en 

geduld. 
 

Toegegeven. Sommige passages in de bijbel  vergen moeite om er een levensles uit te halen. 

Ik weet dat sommige dominees losgaan op de teksten over het einde der tijden. De tijd dat 

Jezus terug zal komen. Orthodoxe predikers leggen er angstaanjagende betekenis in. God zal 

oordelen- geloof dat Zijn bloed jou heeft vrijgekocht òf je zal naar de hel gaan. Als moderne 

gelovigen hebben we meer met Jezus’ levenslessen. 

In de context van toen zal het vast geschreven zijn om mensen gerust te stellen. Ooit, in het 

einde der tijden, zullen de engelen zoeken het goede in ons. Laten we ons verheugen dat er 

ooit recht zal worden gesproken. Hopelijk is  God ons dan een beetje genadig. 

Als een vis uit het water 

Het thema van de viering is: als een vis in het water. De grap werd gemaakt dat de lezing over 

een sleepnet gaat. Het thema had beter kunnen zijn: als een vis ‘uit’ het water. En dat was 

eigenlijk een hele sterke opmerking. De lezing over het sleepnet en de titel staan in schril 

contrast met elkaar. 
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Ik voelde me niet als een vis in het water. Helaas ging de geplande muzikale omlijsting niet 

door. Ik ben niet goed in muziek te kiezen. Als er geen muzikale omlijsting is, dan voel ik me 

niet senang. De hoop slipte zo door mijn vingers uit en zag het niet zitten. Ik besloot om hulp 

te vragen. 
 

En? Tot mijn vreugde stonden Jan en Liesbeth direct op om te helpen.  Opnieuw mocht ik 

realiseren dat de rijkdom van onze gemeenschap daarin zit dat we elkaar helpen. Wat een 

parels van mensen hebben we hier toch. Wat zijn jullie een schatten. 
 

Welke ogenschijnlijk onzichtbare schatten draag jij met je mee? Mijn wijze stagebegeleider 

liet me zien dat we geluk in ons dragen. Niet daar maar hier is het geluk. Wellicht is dat de 

les van vandaag. Geluk is dichtbij. Jullie zijn mijn geluk. En ik  hoop ook een beetje jullie 

geluk te zijn. Stel je eens voor dat we elkaar niet hadden? Sta toe om ons te laten vangen in 

de netten van Zijn koninkrijk. We zouden ons kunnen voelen als een vis in het water.  
 

Moge het zo zijn. 
 

Muziek: Ave Maria  

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

die niet degene is, die ik Hem wil maken,  

maar altijd ontsnapt 

aan de beelden die ik van Hem vorm. 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die geheel anders is dan ik mij voorstel 

en die zich nooit in formules laat vangen. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

die waait waar Hij wil 

en overal werkt waar goedheid en waar 

liefde groeit. 

Ik geloof in een kerk, 

die organisme, geen organisatie is, 

leven en geen letter; 

Gods volk in de woestijn van het leven 

op weg naar nieuwe toekomst. 

Ik geloof in eeuwig leven, 

dat hier reeds begint in allen die geloven, 

en dat voltooid zal worden aan het  

einde der tijden 

als God zal zijn: Alles in allen. 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 
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Tafelgebed 

V: God, jij die voor ons zo onbegrijpelijk bent 

  en soms zo ver weg. 

  Soms als een vreemde, 

  dan weer als een vriend of vriendin. 
 

A: Je hebt tot ons gesproken, 

  tot profeten, tot heiligen, 

  maar ook tot gewone mensen zoals wij. 

  Daardoor heb je kracht gegeven 

  om de goede weg te gaan. 

  Je hebt mensen van stotteraars 

  tot grote redenaars gemaakt; 

  van laffe kleine mensen 

  tot mensen vol geloof; 

  het geloof dat bergen kan verzetten. 
 

V: Het duidelijkst heb je tot ons gesproken 

  in Jezus Christus, 

  beeld van jouw goedheid, beeld van God. 

  Hij leefde onder de mensen.  

  Hij droomde van een volk 

  van nieuwe mensen, die, 

  één van geest en één van hart, 

  zouden zorgen voor elkaars geluk. 
 

A: Toen zijn vijanden hem naar het leven stonden 

  en hem zijn droom wilden ontnemen, 

  riep hij - op de avond voor zijn dood - 

  zijn vrienden bij zich aan tafel. 

  Hij nam het brood in zijn handen, 

  sprak het dankgebed uit, brak het brood, 

  gaf het aan zijn vrienden en hij zei: 

  “Neem en eet hiervan, 

  want dit is mijn lichaam, 

  gebroken voor jullie.” 
 

A: Hij nam ook de beker met wijn, 

  dankte God opnieuw 

  en gaf hem aan zijn vrienden en zei: 

  “Drink van deze beker, want het is het bloed  

  van het nieuwe verbond tussen God en de mensen. 

  Het wordt vergoten tot vergeving van alle zonden. 

  Als jullie hiervan eet en drinkt, denk dan aan mij!” 
 

V: Zo leeft Jezus voort in ons midden. 

 Met dit grote gebaar 

 nam hij ons op in zijn liefde 

 en houdt hij ons bij elkaar.  

 Hij is een mens om nooit te vergeten, 
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 een goddelijk mens van vlees en bloed. 

 Van zijn brood gaan wij straks eten, 

 wij drinken zijn wijn. 

 Vóór wij dat doen bidden wij: 
 

A: God, moge jouw Geest ons aanzetten 

 om in Jezus' voetstappen verder te gaan. 

 Hij is ons voorbeeld. 

 Maak ons krachtig om de droom 

 tot werkelijkheid te maken: 

 dat de eenzamen liefde mogen vinden; 

 dat onze zorgen, maar ook onze rijkdom, 

 ons leven niet verstikken; 

 dat wij, ieder op zijn of haar eigen plaats, 

 de ander mogen versterken en bevestigen. 

 De droom ook dat jij uiteindelijk 

 al onze dromen in vervulling zult doen gaan. 

 Dan zullen wij zingen en gelukkig zijn. Amen. 

 

Nodiging 

 

Breken en delen van brood en wijn 

 

Lied 

Make me a channel of your peace 

Where there is hatred let me bring your love 

Where there is injury, your pardon Lord 

And where there's doubt, true faith in you 
 

Make me a channel of your peace 

Where there's despair in life let me bring hope 

Where there is darkness, only light 

And where there's sadness ever joy 
 

Oh, master grant that I may never seek 

So much to be consoled as to console 

To be understood as to understand 

To be loved as to love with all my soul 
 

Make me a channel of your peace 

It isn't pardoning that we are pardoned 

In giving to all men let we receive 

And in dying that we're born to turn around 

 

Oorspronkelijke tekst 

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede 

Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen; 

waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;  

waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
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wil ik eenheid stichten; 

waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken; 

waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen; 

waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven; 

waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken. 

waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen. 
 

Heer, 

maak dat wij niet zozeer zoeken 

om getroost te worden, als wel om te troosten; 

om begrepen te worden, als wel om te begrijpen; 

om bemind te worden, als wel om te beminnen. 

Want door te geven ontvangen wij; 

door onszelf te verliezen vinden wij; 

door vergiffenis te schenken 

verkrijgen wij vergeving; 

door te sterven 

worden wij geboren tot eeuwig leven. 

 

Slotgedicht: Jasmijn Etty Hillesum  

De jasmijn achter mijn huis is nu helemaal verwoest  

door de regen en de stormen der laatste dagen.  

Maar ergens in mij bloeit die jasmijn ongestoord verder,  

net zo uitbundig en teder als ze altijd gebloeid heeft  

en ze verspreid haar geuren rond de woning waar jij huist, mijn God.  

Je ziet, ik zorg goed voor je.  

Ik breng je niet alleen mijn tranen en bange vermoedens.  

Ik breng je op deze stormachtige grauwe zondagochtend  

zelfs geurende jasmijn. 

 

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. 
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Slotlied  

Liefde heeft geen longen maar zij ademhaalt en zingt 

en wat zij heeft gezongen klimt over steile hoogten. (2x) 

 

Korte, lange, vlagen kussen,  

zwermen zoenen noem je liefde 

dat betonnen knoesten, twijgen, groen blad,  

rooie wangen krijgen. 
 

Maar ook harde noten kraken, stenen slijpen tot zij zingen, 

stenen kloven tot zij stromen. 

Maar ook cederhoven planten, 

rozenperken in woestijnen noem je liefde. 

Maar ook blinde ogen wenken, doden drenken noem ik liefde, 

en de zon, met al zijn felle zachte stralen,  

vuursteen tussen diamanten. 
 

Liefde heeft niet één paar handen, geen paar voeten, 

maar zij treedt je tot je wijn bent, 

maar zij kneedt je voor elkaar tot daag’lijks brood. 

Liefde heeft geen hart, geen schoot, 

maar je wordt uit haar geboren tot je dood. (2x) 

 

Zegenbede 

 

 

 
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Het Boek 
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Zomervieringen 2017 

 

 

23 juli – Jonne Meij  

 Leven scheppend water 

Onze ziel stroomt als leven scheppend water, krachtig en onvoorspelbaar. Wee een schip dat 

geen stuurman kent, het gaat in de golven van de zee ten onder. 

 

30 juli – Marc van de Giessen  

 Als een vis in het water 

Wie heeft geen vakantieherinneringen van waterpret? In het water spelen maakt je aan het 

lachen en laat je ziel dansen. 

 

6 augustus –  Marina Slot  

mmv The Voice Company olv Robert Bakker 

 De Bron 

Wij, mensen, kennen kracht, wijsheid, liefde, onrust, beweging, interesse. We leven in een 

woelige stroom van vreugde en verdriet – tot vervelens toe. Dat we beschikken over een 

bron, waaruit we kunnen putten, voelt zo rijk. 

 

13 augustus – Hans Ernens  

 Boven water komen 

Hee jij! Onzichtbare, je mag gezien worden! 

Kom eens boven water en dans mee op het ritme van een zwoele zomer! Jouw lach is de 

zwemgordel op de rivier van het leven! 

 

20 augustus – Diana Vernooij 

 Zwart water 

Als het leven zwart is, het licht er niet in kan doordringen, als je met alles wat jij doet je het 

niet helder kunt krijgen – wat doe je dan? 

 

27 augustus – Jan Meijer mmv de Blije Buren 

 Het water gaat waar het niet gaan kan 

Wij bestrijden vaak andere stromingen dan de onze. Maar andere stromingen zijn een bron 

van nieuwe ideeën. 

 

3 september – Marc van de Giessen 

 Levend water 

Water is leven, het reinigt en masseert de ziel. In landen waar geen schoon drinkwater is, 

begrijpen de mensen de Bijbelse uitdrukking ‘’levend water’’. Stroom mee en laaf je aan 

levend water. 
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