Dagthema: ‘Het moederhart van God’
Overweging 13 mei – Hans Ernens
Lector: Irina Ursu-Antonova

“… God heeft voor mij op den duur het gevoel van
een stukje ouderschap overgenomen,
want ook Hij is geduldig, luistert aandachtig en is er altijd.
Hij veroordeelt mij nooit
en zijn stilzwijgen wordt steeds vaker geruststellend … ”
Eerste lezing uit Jesaja 66:1-2a, 7a, 10a, 11, 12a -13
Tweede lezing uit Psalm 131

Openings gebed Opening prayer
Hoeveel wij ook kunnen
We zijn niet volmaakt.
Hoeveel wij ook leren
We weten niet alles.
Hoe belangrijk wij ook denken te zijn
We blijven slechts stofjes in de ruimte.
Maar Gij, God, vindt mij groot genoeg
Om me geen moment te vergeten,
Goed genoeg om elke dag
met mij op weg te gaan
Mooi genoeg om mij het leven te gunnen.
Lied Song
Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal
1.Koor 2.Allen
Herschep ons hart, heradem ons verstand,
dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente,
wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg u niet, verberg u niet.
Welkom en inleiding
Welcome and introduction
Lieve mensen, welkom in de Duif. Selamdat datang ki kererja merpati!
Bij ons staat de deur altijd open en kun je neer strijken in onze warme gemeenschap, waar
iedereen welkom is, ongeacht wie je bent of hoe jouw geloofsovertuiging is. Het samenzijn
verbindt ons en geeft ons vleugels.
Irina Ursu, die samen met mij voorgaat en ik heten je welkom.
Vandaag is het moederdag.
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Daar hangt natuurlijk een zwaar commercieel ‘geurtje’ aan en schept tegenwoordig een
beetje een sfeertje van vals sentiment.
Immers, een moeder is het hele jaar door moeder en zou des te vaker in het zonnetje gezet
moeten worden dan alleen op die ene dag.
Voor kleine kinderen blijft het wel leuk, de mooiste tekeningen en knutselwerkjes worden
voor moeder in elkaar gezet op school.
Een ontbijtje op bed erbij nog misschien?
Voor mijn moeder hoefde dat allemaal niet zo, maar ze vond het wel leuk als iedereen er was
op die dag. Zo’n dag waarbij je als familie allemaal samen bij elkaar kwam, en ondanks dat
moeder het dan nog drukker had als normaal, was het een gezellige boel.
Dat was haar cadeau.
Velen van ons hier in de Duif hebben geen moeder meer. Verdriet wat uiteindelijk overgaat
in acceptatie, maar vaak genoeg toch een gemis kan blijven.
Wat zou je soms nog graag eens met haar praten en nu-zoveel jaar later- haar nog van alles
willen vragen of zeggen; dingen recht willen zetten of zomaar even tegen haar aan liggen en
je laten troosten. Weer even kind zijn en je geborgen voelen.
Niet iedereen heeft een fijne of lieve moeder gehad.
Maar iedereen kent wel iemand die dit soort gevoelens ook bij je oproept, je liefste vriendin,
je tante, je oma of welke vrouw dan ook met een groot moederhart.
Zij die de tranen van je wangen veegde en er altijd voor je was. Prijs je gelukkig als er voor
jou nog steeds zo’n vrouw is.
Ook God is er altijd voor ons, onzichtbaar, maar voelbaar en merkbaar.
Maar hoe kunnen we bij God dat bijzondere moederhart vinden? Is Hij in staat ons te
troosten, die tranen van je wang te vegen en je in slaap te sussen?
Is bij God de vrouwelijke en mannelijke energie in evenwicht?
We gaan straks samen op zoek naar een antwoord.
Laten we nu even stil worden en denk een moment aan de vrouw met zo’n groot moederhart
in jouw leven en wat zij voor jou heeft betekent of dat nog steeds doet.
Irina en ik wensen ons een mooie viering toe.
Lied Song
Boom, je stam was koud en bloot,
in de winter leek je dood.
Komt de zomer vuur en vlam,
bloeien rozen aan je stam.

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Mens, wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houdt.
Zonder liefde vlam en vuur
is je leven kort van duur.
Zonder lachen licht en lied,
zonder liefde gaat het niet.
Mensen leef toch en God-weet
vind je liefde bij de vleet. (2x)
pag. 2
© 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.

Eerste lezing First reading Jesaja 66:1-2a, 7a, 10a, 11, 12a -13
Bijbel in gewone taal
1. De Heer zegt: ‘Jullie willen een tempel voor mij bouwen waar ik kan wonen. Maar dat kan
niet, want ik ben groter dan jullie denken! Ik ben koning van de hemel, ik waak over de
aarde.
2. Ik heb alles zelf gemaakt. Door mij zijn hemel en aarde ontstaan. Ook al woon ik in de
hemel, toch ben ik er voor de mensen op aarde.’
7. ‘Jeruzalem krijgt nieuwe inwoners, 10. juich als je van Jeruzalem houdt, wees blij! (…) 11.
Want in Jeruzalem zullen jullie getroost worden, daar zullen jullie het goed hebben.
Jeruzalem is net als een moeder die voor je zorgt.
En jullie zijn haar kinderen, die drinken aan haar borst.
Jullie zullen meer dan genoeg hebben en sterk worden.’
12. De Heer zegt tegen zijn volk: ‘net zoals het water van de rivier altijd stroomt, zo zal er in
Jeruzalem altijd vrede zijn. (…)
In Jeruzalem zullen jullie veilig zijn, net als kinderen die bij hun moeder op schoot zitten.
13. In Jeruzalem komt er een eind aan jullie verdriet.
Want ik zal jullie troosten, zoals een moeder haar kinderen troost.’
Lied Song
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen
Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)
Veel te laat heb ik jou lief gekregen
binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.
Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.
Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)
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Tweede lezing Second reading naar Psalm 131
Mijn hart is niet trots,
Mijn blik niet hoogmoedig
Ik zoek niet wat te groot is
Ik zoek niet wat te hoog is gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
Als een kind is mijn ziel in mij.
Vrienden, luister naar de Aanwezigheid,
Van nu tot in de eeuwigheid.
Lied Song
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen
Gij die een en eenwig zijt
Ver weg, onbeeldbaar God.
Maar is Uw woord dichtbij, doe ons verstaan.
Keer ons om naar U toe,
Keer ons toe naar elkaar.
Overweging Reflection
We zijn gewend aan mannelijke en vrouwelijke benamingen.
Vadertje tijd, Moeder aarde, Moeder natuur.
God heeft talloze namen, "de Eeuwige" is er een van, maar er zijn meer namen, zoals Allah,
Jehova, de Allerhoogste, El Shaddia (de God met de borsten) wat later God almachtig werd.
Je mag ze allemaal gebruiken want God is geen schepsel maar de Schepper. Hij schiep man
en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, naar Zijn beeld. In beide geslachten is iets van Zijn beeld
terug te vinden. God is geen mens of dier dus ook niet in de delen in een geslacht.
God als mannlijk ‘iets’

Dat mensen hebben van "God" een mannelijk iets gemaakt, en dat vind je overal terug in de
Bijbel, die vol staat met krachtige en onheilspellende passages van een krachtige,
mannelijke en dreigende God. Soms kom ik ze weleens tegen in het Oude Testament. Een
boze, woedende God, furieus, een wreker die zich wreekt op zijn vijanden, die zo boos kan
zijn dat rotsen uit elkaar spatten. Dan bekruipt me weleens het gevoel of dat dit over een
andere God gaat.
Blij verrast dan weer om in Jesaja ook milde, liefdevolle passages tegen te komen van een
troostende, moederlijke God.
Als je dit hele gedeelte van Jesaja 66 wat op je in laat werken, dan is het net alsof God van
buiten mannelijk en vanbinnen vrouwelijk is. Wie op een afstand van Hem blijft staan, tegen
hem opkomt, die ontmoet een keiharde mannelijkheid, die niet terugdeinst voor zijn
tegenstanders. Maar wie dichtbij Hem wil zijn, wie naar hem toe vlucht, die vindt bij
diezelfde God zachte vrouwelijkheid: rust en troost als bij een moeder.
De moederlijke kant van God

Heb jij weleens nagedacht over de moederlijke kant van God?
God als vader en moeder, sterk maar liefdevol, gebiedend en troostend?
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Of vind je het een beetje vreemd om God ook als moeder te zien. Zeker omdat de Bijbel vaker
spreekt over de mannelijke kanten van God.
Talloze vrouwen (maar ook mannen) bidden liever tot moeder Maria.
De Mariaverering in de katholieke kerk is ontstaan vanuit het verlangen naar het vrouwelijk
aspect van God.
Maria kwam daarvoor het meest in aanmerking als moeder van Jezus. Dat is niet
verwonderlijk. Ieder mens heeft in principe behoefte aan een moeder. De liefdevolle zorg,
de tederheid, het begrip, de zachtheid. Kortom de moederliefde. En die liefde of dat gevoel
van liefde hebben we allemaal nodig.
Expliciet vrouwelijke kant

Het eerste vers waarin God heel expliciet Zijn vrouwelijke kant en vrouwelijke schoonheid
laat zien is het vers waarin Hij de mens schiep. Genesis 1: 27 En God schiep de mens naar zijn
beeld; naar Gods beeld schiep Hij hen; man en vrouw.
Hier kan niemand onderuit.
God schiep de vrouw naar Zijn/Haar beeld. Hij scheidde Zichzelf in mannelijk en vrouwelijk
en plaatste het mannelijk deel van Zichzelf in de man en het vrouwelijk deel van Zichzelf in
de vrouw en bracht hen samen om een harmonie te vormen.
En in Openbaring 21 staat: God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen
afwissen, eigenhandig. Je zou bijna zeggen: een hemelse Moeder, toch?
Dus waarom zouden we denken dat in God alleen het mannelijke vertegenwoordigd is? Is Hij
niet groter dan wij ons voor kunnen stellen?
Een interessant thema voor de liturgieavond zo bleek met veel persoonlijke inbreng.
Een stel waarbij de man wat zachter en de vrouw wat harder van aard is en daar samen de
vruchten van plukken.
Iemand die haar dochter grotendeels zelf opgevoed heeft.
Of iemand die alleen opgevoed was door zijn moeder, dus een vader en moeder in een had.
Jezus als beste vriend is nu zijn steun in de rug.
Vrouw als kostwinner

Misschien destijds bijzonder, onze hedendaagse maatschappij is dusdanig geëmancipeerd,
een vrouw als kostwinner van het gezin, de man als huisman, een man joggend achter de
kinderwagen, die luiers verschoont, kookt en de kinderen knuffelt, terwijl zijn vrouw achter
de laptop zit met een glas wijn? Een kind wat liefdevol wordt opgevoed door twee moeders of
twee vaders?
God zij dank is dit de hedendaagse, wel vaak Westerse realiteit, de oer-rollen zijn aan het
vervagen zoals het Godsbeeld uit een tijd dat de man hoofd van het gezin was.
Hij was de krachtige, Zij was de tedere.
Vader en moederliefde vloeien nu samen.
Traditionele rollen vloeien in elkaar over, maar wel met hetzelfde doel, het doorgeven van
die liefde aan je kind of dierbare. Elkaar behoeden en doen leven.
Vaderliefde én moederliefde zijn dus ook allebei bij God aanwezig. Ook daarin is God
volkomen. God alleen als ‘man’ en Vader zien maakt Hem onvolmaakter dan Hij is.
Hij is een, toegankelijk als Vader of Moeder.
Ik vind het mooi en tastbaar. Het is zoals jij Hem/Haar ziet en wil aanspreken.
Je mag God benaderen op een manier die voor jou veilig voelt of waar jij behoefte aan hebt.
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Ik heb al heel veel jaren geen moeder en vader meer.
En dat blijft inderdaad soms een gemis, die geborgenheid en onvoorwaardelijke steun en
liefde. Het gevoel dat je altijd bij iemand terecht kon. Het beïnvloedt je leven, als het kind
zijn is verdwenen. Met wie kun je nu praten, zeuren, klagen, lachen? Bij wie kun je nu iedere
dag aankloppen, zo aanschuiven bij het eten? Het gevoel van fundament, het oervertrouwde valt weg.
God heeft voor mij op den duur het gevoel van een stukje ouderschap overgenomen, want
ook Hij is geduldig, luistert aandachtig en is er altijd.
Hij veroordeelt mij nooit en zijn stilzwijgen wordt steeds vaker geruststellend. Hij troost mij
in zijn moederschoot zoals in Jesaja met Jeruzalem als de beloofde stad waar het goed zal
zijn. En het Jeruzalem in Jesaja is in mijn levensboek al tientallen jaren Amsterdam. Daar is
het goed en ben ik blij.
Dat alles geeft mij kracht en moed in al die jaren als kind zonder ouders; maar voor altijd
een kind van God- als vader en moeder- die mij het leven iedere dag weer gunt.
Amen
Piano music by Irina Ursu-Antonova
Geloofsbelijdenis Confession of faith
Ik geloof in God,
de God die de wereld tot leven roept
en die vraagt om ons antwoord.
Ik geloof in Jezus, in wie ik de mens herken
zoals God ons heeft bedoeld.
Ik geloof in een gemeenschap die,
toegerust met de kracht van de Geest,
vrijheid geeft aan de mensen.
En ik weet zeker dat God dichtbij is
en Hij ons altijd de hand zal reiken.
Amen.
Intenties uit het groene boek Intentions and prayers from the community
Lied Song
Alles wacht op u vol hoop.
Alle levenden vragen u om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.
Breken en delen van brood en wijn
Breaking and sharing bread and wine
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Lied Song
Huub Oosterhuis Tom Löwenthal
Aarde. Deze. Enig denkbare.
Rond en blauw in de ruimte.
Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee.
En niets valt omhoog en alles omlaag
En niets is nog af en alles nog nergens
Maar hier en daar mensen en steeds meer en overal
mensen die doen wat vandaag nog gedaan moet.
Die langzaam maar zeker, bezeten van liefde,
de aarde opdelven
uit de onderste afgrond.
Aarde. Deze. Enig denkbare.
Rond en blauw in de ruimte.
Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee.
Gebed Prayer
I offer you peace
I offer you love
I offer you friendship.

Mahatma Ghandi

I see your beauty
I hear your need
I feel your feelings.
My wisdom flows from the highest Source
I salute that Source in you.
Let us work together
For unity and peace.
Onze Vader Our Father
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 het boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in de eeuwigheid
Amen.
Activiteiten en informatie Activities and information
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Slotlied Final Song
Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort ?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.

Huub Oosterhuis / Herman Rouw

Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen
waar snelt je voetstap heen ?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.
Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.
Zegen Blessing
May God
grant always
a sunbeam
to warm you,
a moonbeam
to charm you,
a sheltering angel,
so nothing can
harm you.
Amen
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