Dagthema: ‘Openbaring van Gods liefde’
Overweging 8 april – Marc van de Giessen
Lector: Julia Abis

“… Geloven dat het morgen beter zal zijn.
Dat we bereidheid tonen tot gemeenschap over taalgrenzen en scheidsmuren heen;
bereid om ons levenskracht, tijd, en geld
te delen met hen die geen deel van leven hebben;
en dat wij ons verplichten aan dat visioen van een wereld
waar brood, recht en liefde genoeg is voor allen … ”
Eerste lezing: God ziet mij
Tweede lezing uit Johannes 20:24-29

Openingsgebed

Mohamed El Bachiri uit Een jihad van liefde

Liefde kent alleen genade en vergeving.
Liefde oordeelt niet,
liefde is onschuldig.
Liefde kun je uitdrukken en voelen.
Liefde is niets dan delen en aanvaarden.
Liefde kan intiem zijn en toch overal.
Als jij liefde bent, heb ik dezelfde
godsdienst.
Lied
Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Liefde. Liefde.
Liefde, lichaam van zon
zachtheid van de sterke
liefde ziel van ontferming.
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.
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Welkom en inleiding
Lied
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)
Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)
Eerste lezing – GOD ZIET MIJ
Je kent mij misschien niet, maar ik weet alles over je
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld
In mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Voordat ik de wereld maakte, koos ik je al uit
Ik heb je prachtig gemaakt in de buik van je moeder
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd voor hoop geweest
Want ik hou van je met een eeuwigdurende liefde

psalm 139
Mattheus 10 29-31
Genesis 1:27
Handelingen 17:28
Efeziers 1
Psalm 139
1 Johannes 3 vers 1
Jeremia 29-11
Jeremia 31:3

Ik kan oneindig veel meer voor je doen
dan dat je ooit kunt beseffen

Efeziërs 3:20

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou
als van Mijn Zoon, Jezus

2 Corinthiërs 1:3-4
Psalm 34:19
Johannes 17:23
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Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien…
Hij is het exacte evenbeeld van Mij

Johannes 17:26

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde

1 Johannes 2:23

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?

Hebreeën 1:3
Romeinen 8:38-39
Lucas 15:7
Efeziërs 3:14-15
Johannes 1:12-13

Ik wacht op je

Lucas 15:11-32

Lied
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat je zonder angst zult leven
wat je leest.

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zovelen,
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn.
Als je mens wordt zoals Jezus.
Liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven,
liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven,
mag je zijn.
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Vrouw, waar is je broer?
mens, waar is je zusje?
‘t Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar.
Lijden, sterven, liefde leren,
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.
Tweede lezing uit Johannes 20:24-29
Tomas, een van de twaalf, ook Dídymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde:
“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van
de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik zeker niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien
hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
Lied
Hore mijn oor het ongehoorde,
dat ik bedacht ben op wat ik zie,
onze monden dat zij vrede roepen,
onze handen dat zij troosten.
Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is,
mijn hart overvloeien van vreugde.

pag. 4
© 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.

Overweging
Geloof als levensgevoel

In een achterstandswijk van het Parijs in de jaren 50 leert de joodse jongen Mozes meneer
Ibrahim van de avondwinkel kennen. Hij steelt blikjes eten van hem en meneer Ibrahim
heeft het door. Om zijn schaamte te verdrijven, zegt Mozes tegen zichzelf: 'hij is toch maar
een Arabier!' Meneer Ibrahim is een wijze oude man en langzaam maar zeker ontwikkelt zich
een gesprek tussen hen en uiteindelijk ontstaat er een diepe vriendschap tussen die twee.
Meneer Ibrahim leert Mozes glimlachen, citeert Rumi ‘’Geef gestalte aan wat niet bestaat: dat
is de intentie’’ maar bovenal steekt hij de opgroeiende jongen vanuit de wereld van de
volwassenen een hand toe, waarbij hij de grenzen van de religie liefdevol overschrijdt.
De levenslessen van meneer Ibrahim verwijzen naar ‘’zijn’’ Koran; vergeef, glimlach, oordeel
niet. Mozes wordt liefdevol Momo genoemd door de kruidenier. Hij leert hem een gelovige
levenshouding aan. Hij oordeelt niet. Hij leert hem verwondering, vergeving, zachtheid.
Vorige week herlas ik deze roman Eric-Emmanuel Schmitt. Geloof als een levensgevoel. Een
postieve levenshouding die wereld kleur geeft. Dit overstijgt de grenzen van religie. Geloof
gaat niet over regels volgen maar is een openbaring van liefde.
EO selectie

Ik vind de eerste lezing daarom ook zo krachtig. Het komt uit een postercampagne van de
EO. Het is een prachtige selectie van Bijbelteksten die een gelovige levenshouding toont; Je
bent bemind, je doet ertoe, je bent gewenst. Ook hier spreekt een levensgevoel uit dat
geloof iets moois is. Vanuit het perspectief dat je bemind bent, dat je een doel hebt in deze
wereld, dat God je aanspreekt op het beste van jezelf. Durf te geloven! Dan ben je beter af.
Tomas
Misschien is dat ook wel de les van Tomas. Durf te geloven zonder dat je alle antwoorden
hebt, durf te geloven ook al kan je het niet bedenken. Het verhaal van Ongelovige Tomas
zou de boeken in moeten gaan als Gelovige Tomas. Het verhaal gaat om de innerlijke
ommezwaai die hij maakt. Teleurgesteld na de marteldood van zijn vriend Jezus, durft hij
niet te geloven dat er leven na zijn dood is. Geef me eerst bewijs. En dan gebeurt het; Hij ziet
het en gelooft.
De levensles van Jezus hier is een beroemde omkering. ‘Eerst zien en dan geloven’ wordt
‘eerst geloven en dan zal je zien’. Het veronderstelt dat je moed hebt. Je hebt lef nodig om te
geloven omdat het je kwetsbaar maakt. Maar het geloof biedt een prachtig perspectief. Die
van gekend weten, van bemind en gewenst zijn. Zo ziet de wereld er echt anders uit.
Julia

Sommige mensen hebben van nature die gelovige levenshouding. Een innerlijk verlangen
naar een rechtvaardige wereld. Mensen die het liefst naar Afrika vertrekken om mensen in
de knel te helpen, het diep besef kennen dat het niet eerlijk verdeeld is in de wereld. En
ondanks dat, zich vasthouden aan geloof in God, in onszelf en elkaar.
Julia is zo’n voorbeeld. Ze vroeg me ver voor Joshua geboren was al of ik hun kindje en haar
wilde dopen. We hebben gesprekken gevoerd over geloof als levensgevoel, over de doop.
Prachtige gesprekken.
Julia heeft al jaren het gevoel om zich te laten dopen. Gewoon omdat de doop antwoord
geeft op haar geloofsgevoel. Geloven doe je niet alleen. Dat doe je met God en met anderen.
Daarom wil ze in de Duif gedoopt worden.
De doop staat al 2.000 jaar als initiatie ritus. Een verwelkoming in de kring van gelovigen. De
doop staat voor vergeving. Het teken dat we mogen weten dat onze gebreken voor God geen
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betekenis hebben. Een teken dat we opstaan tegen onrecht en machtsmisbruik en bouwen
aan Gods Rijk hier op aarde. De doop is daarom een antwoord op geloof.
Julia wil zich laten dopen. En Joshua wordt in het geloof van beide ouders gedoopt. En dat
doen we graag. De Duifgemeenschap heet jullie welkom. Jullie bekennen kleur. Jullie
willen horen bij dat verhaal over onvoorwaardelijke liefde, het verhaal over Jezus van
Nazareth.
Zalig zij

Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dat is een levenshouding die we ons steeds
proberen aan te meten. Elke week opnieuw. Geloven dat het morgen beter zal zijn. Dat we
bereidheid tonen tot gemeenschap over taalgrenzen en scheidsmuren heen; bereid om ons
levenskracht, tijd, en geld te delen met hen die geen deel van leven hebben; en dat wij ons
verplichten aan dat visioen van een wereld waar brood, recht en liefde genoeg is voor allen.
Met de Belgische metrochauffeur Mohamed El Bachiri van ‘’Een jihad van liefde’’. Zijn
teksten zijn opgenomen in de liturgie en inspireren ons ook. Met het voorbeeld van meneer
Ibrahim en Mozes uit de roman van Eric-Emmanuel Schmitt. Eigenlijk met alle mensen van
goede wil. Zo alleen kunnen we een openbaring van liefde zijn. Dat wens ik ons toe.
Moge het zo zijn.
Pianomuziek
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God.
Hij is voor mij de liefde en het licht.
Zonder Hem zou de wereld niet bestaan; zouden plant, dier en mens niet kunnen leven.
Ik geloof dat het doel op aarde is om onze liefde te ontwikkelen.
Wanneer de mensheid liefde voelt voor alles en iedereen,
dan is de liefde volmaakt en het licht geheel helder,
dan zijn wij weer een met God
Ik geloof in Christus.
Hij is puur, oprecht, eerlijk en krachtig.
Hij kiest altijd voor de juiste weg zonder zichtzelf voorop te stellen. Hij is mijn voorbeeld.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Hij is overal aanwezig en leidt ons op onze weg.
Wanneer we ons er voor open stellen voel je Zijn aanwezigheid.
Ik geloof dat we als de gemeenschap de verantwoordelijkheid hebben om elkaar te
stimuleren onze verdraagzaamheid en liefde voor alles om ons heen te ontwikkelen,
totdat we uiteindelijk weer een worden met God.
Collectes
Doop van Julia en Joshua
Intenties die werden opgeschreven
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Tafelgebed
Deze bijeenkomst zij ons tot zegen.
Dit komen tezamen van mensengezichten 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.
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 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 de hoge, diep in ons midden,
vrede op aarde - kome wat komt.
Nodiging
Mohamed El Bachiri uit Een jihad van liefde
Broederschap betekent dat je zegt: ‘Mijn gelijke, mijn broeder in menselijkheid die ik
liefheb, waarschijnlijk ben ik het niet op alle punten met je eens, maar dat geeft niet. Dat zal
niet verhinderen dat we een maaltijd kunnen delen, in een goede sfeer, met wederzijds
respect. ‘
Breken en delen van brood en wijn
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Lied
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel,
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart. (2x)
Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond,
zo is het koninkrijk Gods.

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
Kinderen armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.
Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan hem,
zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
Slotgedachte
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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Activiteiten en informatie
Slotlied
Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje,
zag ik jou. (2x)
Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?
Voordat de zee mij riep,
haar spiegel, tij en tegentij,
de poolster, de windstilte,
riep jij mij.
Ik kocht een fluit, ik floot
een sluier om je heen van vuur,
een lichaam meer,
tegen de lange duur.
Als ik ooit komen zou
waar bronnen zijn, bauxiet,
een paar gewiekster woorden dan dit:
ben jij daar?
Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?
Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje,
zag ik jou.

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Zegenbede
Moge er vrede binnenstromen in ons leven,
als een vonk van liefde die ons hart raakt,
dat vrede voelbaar mag worden
zoals een hand die zacht op een schouder wordt gelegd.
Dat vrede hoorbaar mag zijn
in goede woorden die gesproken worden.
Dat vrede zichtbaar mag zijn
in het gelaat van een medemens
Dat er vrede ervaren mag worden
in de sfeer tussen mensen
Moge die vrede die in ons is
een spoor trekken van liefde - door de tijd heen.
Amen
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