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Dagthema: Groeten uit… Canada 
 

Overweging 4 augustus – Jan Meijer 
 

“… Ieder van ons, waar hij ook vandaan komt  

heeft als taak op zoek te gaan naar de waarheid,  

zichzelf diepgaand te leren kennen,  

vrij te worden en in vrede met zichzelf en anderen te leven …” 
 

Eerste lezing volgens Lucas 11:5-12 

Tweede lezing Uit Ruth 2:14-23  

Derde lezing  van Van Kooten en De Bie 

 

 

 

 

Morgengebed   Kleed van stralend zonlicht 
Tewa-Indianen, Noord-Amerika 
 

Onze Vader in de hemel! 

Uw kinderen zijn wij. 

Weef ons een kleed van stralend zonlicht. 

Schering is de witte dageraad, 

inslag de rode avond. 

Laat de ruisende regen de franje zijn 

en Uw regenboog de zoom. 

Weef ons een kleed van stralend zonlicht. 

Wij willen wandelen 

waar de vogels zingen. 

Wij willen wandelen 

door het groene gras. 

O, onze Vader in de hemel. 

 

Lied   Wek uw kracht 
Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  
 

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.  
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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.  
 

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.  
 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  

 

Welkom en inleiding 

Voor ons in de Duif klinkt het bekend en het komt als vanzelf je mond uit:” In onze Duif is bij 

de viering iedereen welkom. Wie of wat je bent, wat je geloof of overtuiging is, waar je ook 

vandaan komt en wat de reden van je komst ook is”. Zo is ons welkom en het is voor ons 

vanzelfsprekend. 

We staan open voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. 

Het is goed om weer terug te zijn en bij elkaar te zijn in het Amsterdam dat de week die 

achter ons ligt die boodschap van het open welkom heeft uitgedragen. 

Drumpf uit Beieren 

Voordat we naar Canada gingen had president Trump aan vier senatoren laten weten dat ze 

maar beter naar hun land van oorsprong en hun eigen soort terug konden gaan. De gedachte 

dat de oorsprong van de familie Trump als de familie Drumpf in Beieren ligt is net zo’n onzin 

gedachte als de opmerking van Trump. Je kunt en mag de tijd niet terugdraaien. Met dat in 

mijn hoofd en in mijn koffer een boek van de hedendaagse filosoof Frédéric Lenoir over drie 

leermeesters (Socrates, Jezus en Boeddha) zijn we in een camper door Canada gereden. En 

teruggekomen met een spreekwoordelijke koffer vol indrukken van het land en de 

ontmoetingen met de mensen die er nu wonen, werken en naar de kerk gaan. 

Met een tas vol thema’s voor de komende jaren over  de Aarde, Geloof, God, Socrates, 

Boeddha, Jezus en de Wereld waarin jij en ik leven. En met Indianenverhalen. Een term die 

veel is gaan zeggen over onze kijk op de Indianen. Maar het zijn de door Indianen vertelde 

verhalen in de loop van de afgelopen 5000 jaar. Hun bijbel, om in onze termen te blijven. 

Vandaag maken we kennis met hun gebeden en hun geloofsovertuiging en zien de 

overeenkomsten. 

Verschillende werelden 

We hebben het vandaag ook over de verschillende werelden waarin we als mens leven of 

denken te leven. We gaan van DE wereld naar je eigen wereld. 

En we gaan van: “Daar moeten ZE iets aan doen” naar: Wat kan IK betekenen voor JOU.” Met 

de liederen en de gebeden bewandelen we dezelfde weg.    Te beginnen met “Iedereen is van 

de wereld en de wereld is van iedereen” en als vanzelf uitkomend bij “Leun op mij” . De 

tekstlezingen van vandaag zijn uit Lucas en Ruth en gaan over er voor elkaar zijn, ongeacht 

het moment en ongeacht wie je bent of waar je ook vandaan komt. Zoals in het welkom. We 

staan letterlijk open voor iedereen.  Thea en ik wensen ons een viering van de verbinding. 
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Lied   Iedereen Is Van De Wereld  The Scene met Paskal Jakobsen 
 

Dit is voor de misfits die je  

her en der alleen ziet staan. 

Die onder straatlantaarns eten  

en drinken bij de volle maan.  
 

Dit is voor degene die je overal herkent.  

Het leven is voor jou en mij,  

want dit is ons moment. 
 

En ik hef het glas op jouw gezondheid,  

want jij staat niet alleen  
 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen. 
 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen. 
 

Deze is voor iedereen die passie heeft  

en die voor passie gaat.  

In het donker kan ik jou niet zien, 

maar ik weet dat jij daar staat.  
 

En ik hef het glas op jouw gezondheid,  

want jij staat niet alleen.  
 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen. 
 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen 
 

Ooh yeah yeah yeah  
 

Rood zwart, wit geel, jong oud, man of vrouw  

In het donker kan ik jou niet zien,  

maar deze is van ons aan jou. 
 

En ik hef het glas op jouw gezondheid, 

want jij staat niet alleen  
 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen 
 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen 
 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen 
 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen 

van iedereen  
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Eerste lezing: Lucas 11:5-12  

Daarna zei Jezus :”Stel dat je midden in de nacht naar het huis van een vriend gaat en roept 

:”Kan ik drie broden van je lenen? Want ik heb plotseling bezoek van je gekregen. Het is een 

vriend van me, die op reis is. Maar ik heb geen eten voor hem in huis.”  

Wat denk je dat er dan gebeurt? Zal je vriend dan binnen blijven en roepen : “ Laat me met 

rust! De deur is al lang op slot, de kinderen en ik liggen allang in bed. Ik kan nu niet opstaan 

om je iets te geven?”  

Nee! Luister naar mijn woorden: Je vriend zal opstaan en je alles geven wat je nodig hebt. 

Niet alleen omdat hij je vriend is. Maar vooral omdat jij hem dat durfde vragen. 

Luister daarom naar mijn woorden: Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt zul je 

het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan. Want iedereen die om iets 

vraagt zal het krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt, 

wordt de deur opengedaan. 

Niemand geeft zijn kind een slang als het om een vis vraagt. Of een giftige spin als het om 

een ei vraagt. 

 

Tweede lezing: Ruth 2:14-23 

Na een poosje kwam Boaz zelf vanuit Bethlehem naar het land. Hij groette de knechten die 

aan het maaien waren, en zij groetten terug. Toen vroeg Boaz aan de knecht die de leiding 

had: ”Wie is die jonge vrouw daar?” “Dat is een buitenlandse vrouw, ”zei de knecht. Ze is met 

Noömi meegekomen uit Moab. Ze verzamelt koren dat na het maaien blijft liggen. Ze heeft 

gevraagd of dat mocht. Vanmorgen vroeg was ze hier al, en ze is de hele dag bezig. Ze is maar 

heel even gaan zitten. 

Boaz ging naar Ruth toe. “Luister eens, ”zei hij. Je moet niet naar een andere boer gaan. Blijf 

hier maar op mijn land bij de vrouwen die voor mij werken. Loop maar achter hen aan. Ik zal 

tegen mijn knechten zeggen dat ze je met rust moeten laten. Let jij maar op het koren dat op 

de grond gevallen is, en blijf dicht bij de andere vrouwen. En als je dorst hebt, kun je water 

halen bij de andere vrouwen. 

 

Lied van Ruth - My land is jou land  Stef Bos 
 

Ek is n vreemde hier 

Ek het my land gelos 

Ek het jou pad gekruis 

Ek het jou spoor gevolg 

Jy het gesê gaan terug 

Moe nie op my vertrou 

Maar jy's 'n deel van my 

Wat doen ek sonder jou 

En ek weet die toekoms is onseker 

En die donker is digby 

En ek weet ons wag 'n lang reis 

Reg deur die woestyn 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 
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Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart in my hart 

Ek weet jou volk is bang 

Voor ons wat anders is 

Maar ek sal brugge bou 

Daar waar die afgrond is 

En ek sal terugverlang 

Wanneer die wind sal waai 

Wat uit die suide kom 

Van my geboorte grond 

Maar ek sal sterk wees 

En ek sal oorleef 

Want ek wil naas jou staan 

Al sal dit moeilyk wees 

Maar jou land is my land 

Jou volk… 

 

Derde lezing Van Kooten en de Bie 

Als de Indianen een wat strenger immigratiebeleid hadden gevoerd was het nu niet zo een 

puinhoop in Amerika geweest.
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Overweging 
 

Een satirische interpretatie van een voldongen feit en een redenering waarvan Trump de 

humor niet van zal inzien. 

Omdat hij streng immigratiebeleid tot zijn wereld heeft gemaakt. Trump denkt het op te 

lossen door mensen uit te sluiten. Rücksichtsloos. Om maar in de taal van zijn land van 

oorsprong te blijven. Het is een wereld waar we veel over te horen krijgen maar zelf helaas 

geen invloed op hebben. Het heeft wel invloed op ons, zoals we over veel werelden de 

excessen te horen krijgen. We hebben het er met elkaar over en krijgen een bepaald 

wereldbeeld. Beïnvloedt jou dat? En bepaalt dat onze manier van leven en hoe we in het 

leven staan? In je eigen wereld. Bij directe vragen aan jou. Om contact, om erkenning. Om 

hulp.In de tekstlezing van Lucas is dat een vriend en zijn het de kinderen die om hulp 

vragen. Dicht in de buurt en bekend.                                                           

Vreemdeling uit ander land 

In de tekstlezing van Ruth gaat het om een vreemdeling uit een ander land die probeert te 

overleven.In ons eigen leven kan het gaan om iemand die er in jouw ogen anders uitziet, 

anders gekleed gaat, zich anders gedraagt. 

Destijds in Canada kwamen de “ontdekkers” (eigenlijk als gast) bij de Natives die wij Indianen 

noemen. Zagen hoe ze gekleed waren, hoe ze leefden. De “ontdekkers” keken naar de kunst 

die ze maakten. Verdiepten zich niet in hun leven en typeerden ze als anders. Primitief. 

Ontkenden daarmee hun manier van zijn en ontnamen hen alles. Land, religie, taal, namen. 

Hun hele identiteit. Hun recht om te zijn wie ze zijn. 

Hun oorsprong blijft altijd waar ze vandaan komen. Dat is onverwoestbaar en inmiddels zijn 

er weer jonge mensen die zich de taal, de cultuur en de kunst eigen maken. Zoals het maken 

van de eigentijdse versies van totempalen, maskers, beelden met hun symbolische, rituele 

en spirituele betekenissen en het opschrijven van de legendes die duizenden jaren werden 

verteld. Er is weer aandacht en respect voor de eigenheid van de Indianen en daarmee ook 

voor het waardevolle van diversiteit in een samenleving. Zoals dat geldt voor iedere 

samenleving en iedere groep die als anders wordt ervaren. Zoals die aandacht voor 

diversiteit er de afgelopen week was in onze wereld hier in Amsterdam. Met mooie 

documentaires, optochten en parade. 

In gedachten in Canada 

Zelf ben ik in gedachten nog steeds in Canada en nog meer geïnspireerd geraakt door de 

mensen die Liesbeth en ik gesproken hebben. Een Indiaanse, die spiritualiteit bracht. Ook 

een kunstenares die letterlijk de deur voor ons had opengezet. Zo voelde dat. Die door te 

vertellen over haar project mij nieuwsgierig heeft gemaakt naar de Native schrijfster Pauline 

Johnson en daardoor lees ik nu haar Legends of Vancouver. Zijn we aanwezig geweest bij een 

multicultureel feest. Een ander soort viering, maar toch een viering. Maar ook bij vieringen 

van baptisten om daar met de mensen te praten. Open gesprekken en ervaringen. De 

groeten uit Canada. Gesymboliseerd door de totempaal die nog steeds overeind staan als 

teken van de onverzettelijkheid in hun strijd naar erkenning. Aan ons de taak om niet in 

onze eigen Kanata* te blijven zitten maar in beweging te komen.  
 

Kom uit je Kanata, je nederzetting. Kom er uit, laat je zien en laat je horen in je eigen 

omgeving, in je eigen wereld, want daar wordt je gezien en gehoord. Laat je zien, laat je 

horen! O ja. Het boek over de drie leermeesters heb ik uitgelezen en het heeft mij verder 

gebracht dan alleen Canada. Frédéric Lenoir schreef:” Uiteraard zijn er grote verschillen 
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tussen de leer van Socrates, Jezus en Boeddha, maar hun spirituele boodschap komt op 

hetzelfde neer: “Ieder van ons, waar hij ook vandaan komt heeft als taak op zoek te gaan 

naar de waarheid, zichzelf diepgaand te leren kennen, vrij te worden en in vrede met 

zichzelf en anderen te leven.” 
 

In de wetenschap, het geloof en de overtuiging dat als we open staan voor onze eigen 

omgeving we het eens zullen zijn met Socrates die heeft gezegd: ”Niet aan leven, maar aan 

goed leven moeten we het grootste belang hechten.”    
 

Laat dat zo zijn. 

 

Muziek   Mother’s song Justin Kauflin 

 

Geloof en verbinding 

Ik geloof in de heiligheid van de aarde, 

de heelheid van de schepping, 

en de waardigheid van alle schepselen.  
 

Ik geloof dat alles in het leven 

met elkaar verweven is: 

Schepper en schepsels, 

adem en gebed, 

de kosmos en het individu, 

voedsel en vrijheid, 

West, Noord, Oost en Zuid, 

seksualiteit en spiritualiteit, 

ecologie en theologie. 
 

Ik verbind mij er daarom toe 

om samen met alle betrokken mensen 

overal ter wereld 

zorg te dragen voor Moeder Aarde, 

vrede en gerechtigheid te bevorderen, 

te kiezen voor het leven en dat te vieren 

In deze dingen geloof ik.  

Amen 

 

Muziek   Thank You Lord Justin Kauflin 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 

 

Tafellied  De Tafel der Armen        Trijntje Oosterhuis/Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 

onder de hete zon, op de akker, 

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 

dat wij elkaar verblijden en doen leven, 

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
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Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 

En die in weelde zwelgen en van niets weten, 

wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 

Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om  

aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 

Nodiging 

 

Breken en delen van brood en wijn 

 

Muziek   Abide with me Justin Kauflin 

 

Gebed    Aarde leer mij Ute-Indianen  
 

Aarde, leer mij stilte 

als de kruiden stil in het licht. 
 

Aarde, leer mij lijden 

als oude stenen lijden aan herinneringen. 
 

Aarde, leer mij nederigheid 

als het schuchter begin van bloesems. 
 

Aarde, leer mij zorgen 

als de moeder die haar jongen koestert. 
 

Aarde, leer mij moed 

als de alleenstaande boom 

als de mier die kruipt over de grond. 
 

Aarde, leer mij vrijheid 

als de adelaar die de lucht doorklieft. 
 

Aarde leer mij afstand nemen 

als de bladeren in de herfst. 
 

Aarde leer mij vernieuwing 

als het zaad dat in de lente kiemt. 
 

Aarde, leer jij mij mijzelf vergeten 

als smeltende sneeuw in de winter. 
 

Aarde leer mij mededogen 

als droge velden, huilend in de regen. 
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Onze vader Sioux Indianen 

Grootvader, Grote Geest, 

U was er altijd en voor U was er niets. 

Er is maar een tot wie we bidden kunnen. 

De sterren aan de hemel, ze behoren U, 

van u zijn de grasvlakten van de aarde. 

U bent ouder dan alle gebrek, 

ouder dan alle pijn, 

ouder dan welk gebed. 

Grootvader, God, 

vul ons met het licht. 

Geef ons inzicht zodat we begrijpen., 

geef ons ogen, zodat we zien, 

geef ons oren, zodat we horen. 

Leer ons hoe te gaan over de aarde 

en al het geschapene als familie te zien. 

Help ons, want zonder U zijn we niets. 

 

Mededelingen 

 

Slotlied   Leun Op Mij Ruth Jacott 
 

Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt 

Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt 

Leun op mij 
 

Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn 

Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn 

Leun op mij 
 

Kom maar hier en leun op mij 

Kijk niet terug maar kijk naar mij 

Al het wachten is voorbij 

Leun op mij 

Leun op mij 
 

Als het lijkt alsof niemand om je geeft 

Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft 

Leun op mij 
 

En als je hart gebroken is 

Leun op mij 
 

Kom maar hier en leun op mij 

Kijk  niet terug… 
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Zegenbede - Geef ons een hart dat begrijpt Indianen uit Noord Amerika 
 

Grote God, geef ons een begripvol hart.  
 

Dat we van uw schepping niet meer wegnemen dan wij teruggeven kunnen. 

Dat wij niet met willekeur vernielen louter vanwege onze hebzucht. 

Maar dat wij uw schoonheid met onze handen vernieuwen elke dag. 

Dat wij nooit van de aarde nemen wat we niet echt gebruiken. 
 

Grote God, geef ons een hart dat begrijpt dat als we de muziek van de aarde verstoren.  

Dat wij blind worden voor haar schoonheid. 

En het gelaat van de aarde misvormen.  

Dat wij er een stinkend geheel van maken wanneer we haar geuren bederven. 

 

Grote God, wanneer wij zorgen voor de aarde, dan bent u zorgzaam voor ons 

beschermt u ons, houdt u ons in leven.  

Daarom vragen wij om uw zegen. 
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