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Dagthema: Volg mij 
 

Overweging 26 januari – Marc van de Giessen 
 

“… Een religieus levensgevoel is wellicht een gevoel dat je kan aanleren. Het moet door 

herhaling als het ware inslijten dat je je voorgevoel  mag vertrouwen…” 

 

Eerste lezing uit Handreiking, Gabriël Anthonio 

Tweede lezing uit Mattheüs 

 

Openingsgebed 

 

Roepende, wenkende God, 

Jij bent het die ons hier verzameld hebt. 

Jij bent het  

die in ons midden aan het woord wil komen. 

Stem ons dan af op jou, 

hier, in dit uur. Amen. 

 

 

Lied  H.Oosterhuis / A.Oomen  

 

Alles ontgrenzende  

alles doordringende ruimte, 

vrijheid, scheppende vrijheid. 

Onbegonnen begin,  

hier nu nieuw beginnende. 

 

Roekeloos denk ik jou, 

haveloos roept mijn verstand jou,  

oorsprong van mijn geweten. 

Ondoordringbare nacht,  

niet hier, woest en leeg ben je. 

Zwijgende. Meegaande voetstappen,  

schaduw van schouders. 

Ogen, zoekende ogen. 

Ongemaskerde vriend,  

hoe hier nu verschijn je me. 

 

Welkom en inleiding 
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Lied        H.Oosterhuis/A.Oomen 

 

1.koor   2.allen 

Wek mijn zachtheid weer. 

Geef mij terug de ogen van een kind. 

Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw. 

En het licht niet haat.  

 

Eerste lezing – Handreiking   Gabriël Anthonio 

 

Eindelijk is het weekend, het is zaterdag. De dag die ik steevast reserveer voor mij en mijn 

zoon. Mijn zoon, Mahil van 22 jaar die autistisch is en een verstandelijke beperking heeft. Hij 

kan niet praten, lezen of schrijven. Zijn niveau van functioneren is lager dan een kind van 3 

jaar, ondertussen is hij 22…  

 

Even verderop zien we een soort huishoudwinkel, met schoonmaakspullen en speelgoed. 

Het is leegverkoop. De winkel gaat kennelijk sluiten. Het begint buiten steeds harder te 

regenen. Mahil gebaart dat hij er naar binnen wil, ik ook!  

Het is binnen druk. Het is er vochtig, van de regen maar misschien ook wel lekkage. Het ruikt 

er naar oude jassen. Ik loop met mijn zoon richting het speelgoed. Hij kijkt ergens anders 

heen. Dat verbaast mij. Ik volg zijn kijkrichting. Hij wijst op een jonge dame met een 

hoofddoek, Midden-Oosten uiterlijk die achter een van de toonbanken staat.  

 

Ze kijkt op een mobieltje. Hij wijst dat hij naar haar toe wil. Ik denk dat dit geen goed idee is. 

Mijn zoon raakt graag mensen graag even aan, even een hand geven en die vasthouden. Met 

deze jonge Moslima lijkt me dat geen goed idee. Maar Mahil dringt aan, sleurt me bijna mee 

richting de jonge dame met hoofddoek. Ik laat hem los. Ik zie wel wat er gebeurd. Ik wil ook 

geen scene in de winkel. 

 

Dan gebeurt het volgende. Mijn zoon gaat voor haar staan. Ze kijkt hem scherp aan, en hij 

haar. Dan zwaait hij even. Ze zwaait terug. Dan steekt hij zijn hand uit. Ze aarzelt, en geeft 

een hand terug. Dan houdt hij heel zacht wiegend haar hand vast. Hij steekt ook zijn andere 

hand uit. Die pakt ze ook voorzichtig vast. 

 

” Wat is dit meneer? “ vraagt ze zachtjes. “ Mijn zoon kan niet praten, hij maakt even contact 

met je. Hij zal alleen maar even je hand vasthouden, als dat mag,…”Dan maakt mijn zoon 

het gebaar van “Lief”, hij aait over zijn wang. Vragend kijkt ze me aan. 

“ Dat betekent dat hij je lief vindt.” Meteen herhaalt hij het gebaar.“ Heel lief, hij doet het 

twee keer.” Dan begint ze te huilen, grote tranen rollen over haar lichtbruine wangen terwijl 

mijn zoon haar handen voorzichtig vasthoudt, neuriënd en rustige blik aankijkt. 

“ Sorry meneer. Eh,…weet u ik kreeg net, enkele minuten geleden op mijn telefoon een 

bericht dat mijn broertje in het ziekenhuis is overleden. Uw zoon lijkt op hem.” Opnieuw 

tranen die over haar wangen rollen terwijl ze mijn Mahil blijft vasthoudt en aankijkt. 
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“ En ik voelde me net zo alleen, zo alleen meneer,….alleen met mijn verdriet. En dan komt 

uw zoon.”,….. ze valt stil, denkt na. “God stuurt soms mensen meneer. Ik ben nu niet meer 

alleen, dankje, dankjewel,….”  

 

Minuten verstrijken, mensen staan eromheen, iedereen is stil. Dan trekt Mahil zijn handen 

langzaam terug. Tilt de Pino pop op en kust haar daarmee. Ze glimlacht en droogt haar 

tranen af. “ Ze zwaait, dag broertje goede reis!” 

 

Lied     H.Oosterhuis/A.Oomen 

 

Jij bent de God die mij gegeven is,  

de beker die voor mij ingeschonken staat. 

Mijn levenslot rust in jouw hand, 

goed land is mij ten deel gevallen. 

Jij bent het lot dat mij beschoren is, 

mijn schaduw, de engel die mij troost mij kwelt - 

laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw, 

ik kan geen mensen drinken. 

Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt? 

Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht, 

een dorstend hert- en ik een lege bron 

dorstend naar stromen regen. 

 

Tweede lezing volgens Mattheüs (4;18-22) 

 

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 

broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 

‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten 

achter en volgden hem.  

Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 

Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij 

riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. 

 

Overweging 

 

Mindset Vissers 

Bijzonder eigenlijk dat Jezus eerste leerlingen vissers zijn. ‘’Ruig volkje die vissers- ruwe 

bolsters met een blanke pit’’ zo sprak de Nederlandse pater toen ik 20 jaar geleden zes 

maanden in Kenia vrijwilligerswerk deed.  De pater werd in de jaren ‘80 benoemd in Kenia 

en besloot toen 3 jaar lang met de mannen te gaan vissen. Iedere ochtend ging hij mee het 

Victoriameer op. 

Er ging in die tijd een wereld voor hem open; De open levenshouding van de vissers. De 

afhankelijkheid van de wind, in krakkemikkige boten, het verdriet als een collega verdronk 

of het geluksgevoel als er iets in de netten gevangen was. Een ambacht; hard werken en 

dankbaar zijn als er voldoende gevangen wordt. 
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De vissers hebben door hun werk een sterk ontwikkeld levensgevoel. Ruwe bolster en blank 

pit sloeg op het gevoel dat zij durven vertrouwen op hun innerlijke waarneming. De ervaring 

van dagelijks te vissen leerde hen om het water te lezen, te snappen hoe de stroom en de 

wind hun richting bepaalde. Een voorgevoel hebben waar er vis te vangen was. Volledig open 

om het leven te horen, zien, voelen en proeven! 

Dag broertje 

De lange lezing was een fragment uit de column van Gabriël Anthonio. Hij is hoogleraar 

sociologie in Leiden. Je zou kunnen zeggen een rationele academicus. Hij schrijft 

beschouwend over de emotionele ontmoeting tussen zijn 22 jarige zoon en de moslima. 

Wat me raakt is enerzijds de betekenisgeving van de vrouw. Ze voelde zich zo alleen en 

verdrietig. En door het contact met Mahil ervoer zij als een hemelse aanraking. Iets of 

iemand heeft de jongen gestuurd om haar te troosten na het verdriet. Prachtig. Anderzijds 

raakt het mij omdat Mahil iets waarnam waar ik niets van begrijp. Hij gaat af op de vrouw en 

zegt haar dat ze lief is en houdt haar hand vast. Iets of iemand dreef hem om contact te 

maken. Hoe kan hij zo vertrouwen op zijn innerlijke stem? De vader en tolk staat er bij en 

ziet het gebeuren. Zijn zoon lijkt een soort innerlijk besturingssysteem te bezitten dat hem 

een richting opstuurt of op lijkt te trekken. Wat is dat toch? We hebben eigenlijk geen 

culturele verklaring voor dit soort toeval.  We kennen vooral het wetenschappelijk 

paradigma; alles wat we zintuigelijk kunnen waarnemen is waar. Alles hierbuiten 

onverklaarbaar en te wantrouwen. 

Voorgevoel vertrouwen 

Toch denk ik dat mensen die een religieuze antenne hebben betekenis geven aan dit soort 

momenten. Toeval wordt gezien dat iets met een reden gebeurd. Je denkt aan een vriend en 

je voelt dat je moet bellen. Precies op het moment als die dat nodig heeft. Je weet dat je je 

baan of huis moet opzeggen- en dat blijkt een gouden zet te zijn. De trein die je mist, zorgt 

voor een bijzondere ontmoeting. De woorden die je spreekt bij een weduwe, blijkt de 

favoriete spreuk van haar wijlen echtgenoot. Je danst met je liefje en precies op dat moment 

komt ‘ons’ liedje. 

Mensen met een religieuze antenne kennen de balanceeroefening tussen ratio en intuïtie. 

Je baseert je op je ervaring in kennis en kunde en geeft ruimte aan een innerlijk iets; noem 

het je innerlijke stem, de vibe, de energie of Heilige Geest, maar je moet het leren te 

vertrouwen. Je moet het leren te volgen. Een religieus levensgevoel is wellicht een gevoel 

dat je kan aanleren. Het moet door herhaling als het ware inslijten dat je je voorgevoel  mag 

vertrouwen. 

Wij vissers  

Jezus loopt langs Simon Petrus en Andreas. Hij roept ze met de woorden; Volg mij!  En 

terstond lieten zij hun net achter en volgden hem. De woorden van Jezus sloten blijkbaar 

aan bij de zielsfrequentie van de 2 vissers. Zij vertrouwden hun voorgevoel. 

Dat fascineert toch? Vissers, zonder relevante opleiding of werkervaring. Zonder 

antecedenten onderzoek. Oh nee, ik zei het net anders. De vissers hebben een open 

levenshouding met vertrouwen op hun voorgevoel. Een groep die door hun ambacht leerde 

te vertrouwen op hun innerlijke waarneming. Dat is volgens mij belangrijk om ook aan te 

leren. Durf beschikbaar te zijn voor het avontuur dat komen gaat. Komen wat komt.  Mocht 

het even niet lukken, laat je dan afleiden van je gedachten door een blokje om te gaan, de 

was op te vouwen of een appeltaart te bakken. Als je je gedachten even loslaat en iets anders 

gaat doen, open je jezelf voor die innerlijke stem. Volg die; Vergeef. Doe het goede. Heb lief. 

Heb vertrouwen. 
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Volg mij! Dit verhaal doet natuurlijk eeuwenlang een beroep op gelovigen om de 

uitnodiging te beantwoorden. Als je je openstelt voor deze uitnodiging mag je weten dat je 

soms gestuurd wordt of zelf ervaren mag dat God er is voor ieder mens. Zeker als je het even 

moeilijk hebt. God was nabij doordat Mahil de verdrietige moslima troostte. Dat kunnen we 

leren van het verhaal van zogenaamd beperkte Mahil. Je mag vertrouwen op je innerlijke 

stem. Het zegt je; Volg mij! 

Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God. Wij zijn niet alleen. 

Wij zijn geborgen. Wij zijn vrij. 

Wij geloven in de geest van God, 

de geest van de vrijheid 

die ons verbindt tot de ene kerk 

die alles omvat. 

Wij geloven in Jezus Christus, 

die ons God laat zien en Hem 

vertegenwoordigt, 

die het rijk van de vrede verkondigde 

en uit liefde voor ons stierf. 

Wij geloven dat Jezus leeft. 

Hij bevrijdt ons van schuld, 

van angst en dood. 

Hij helpt ons te leven. 

 

Wij geloven in God, 

die de wereld schept en bewaart, 

die wil dat wij samen met Hem werken 

voor de wereld en de mensen. 

Wij geloven in de levende God, 

die de wereld voleindigt en vernieuwt, 

die ook ons bewaart en herschept 

tot onvergankelijk leven. 

 

LIED                                             H.Oosterhuis/B.Huijbers  

TAFELGEBED 

 

voorzang: 

Die naar mens’lijke gewoonte 

met een eigen naam genoemd werd 

toen hij in een ver verleden 

werd geboren, ver van hier, 
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allen: 

die genoemd werd: Jesjoe, Jezus,  

zoon van Jozef, zoon van David, 

zoon van Jesse, zoon van Juda, 

zoon van Jacob, zoon van Abram, 

zoon van Adam, zoon van mensen, 

die ook zoon van God genoemd wordt, 

heiland, visioen van vrede, 

licht der wereld, weg ten leven, 

levend brood en ware wijnstok, 

die, geliefd en onbegrepen, 

werd bewaard in taal en teken 

als een eeuwenoud geheim, 

als een wachtwoord doorgegeven, 

als een vreemd vertrouwd verhaal, 

die een naam in mijn geheugen, 

die de stem van mijn geweten, 

die mijn waarheid is geworden: 

hem gedenk ik hier en noem ik, 

als een dode die niet dood is, 

als een levende geliefde, 

die gekozen heeft te leven 

voor de armsten van de armen, 

helpman, reisgenoot en broeder 

van de allerminste mensen, 

die, ten dage dat hij rondging 

door de dorpen van zijn landstreek, 

mensen aantrok en bezielde, 

hen verzoende met elkaar, 

die niet steil en ongenaakbaar, 

niet hooghartig, als een heerser, 

maar in knechtsgestalte leefde, 

die zijn leven voor zijn vrienden 

voorzang: 

prijsgaf, door een vriend verraden, 

die, getergd tot op het kruis, 

voor zijn vijand heeft gebeden, 

die, van God en mens verlaten 

is gestorven als een slaaf, 

allen: 

die gestrooid is in de akker 

als het kleinste van de zaden, 

die daar wacht een lange winter 

in de stilte van de dood, 
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die als graan geoogst zal worden, 

die als brood gedeeld wil worden 

om in mensen mens te worden, 

die, verborgen in zijn god, 

onze vrede is geworden, 

onze ziel tot rust gekomen, 

die ons groet vanuit zijn verte, 

die ons aankijkt van dichtbij, 

als een kind, een vriend, een ander, 

hem gedenk ik hier, hem noem ik 

en beveel hem bij je aan, 

als je levende geliefde, 

voorzang: 

als de mens die naast je is. 

 

Nodiging 

Breken en delen van brood en wijn 

 

 

Lied                                               H.Oosterhuis/B.Huijbers 

 

Soms breekt uw licht 

in mensen door, onstuitbaar, 

zoals een kind geboren wordt. 

 

Gedenk de mens 

die wordt genoemd uw kind, 

uw koninkrijk, uw licht.  

 

Geen duisternis 

heeft ooit hem overmeesterd, 

geen duisternis 

heeft ooit hem overmeesterd. 

 

Gedenk ons die als hij 

geboren zijn, eens en voorgoed, 

die uit zijn mond  

uw naam hebben gehoord, 

 

die moeten leven 

in de schaduw van de dood, 

die moeten leven 

in de schaduw van de dood  

 

hem achterna. (4x) 
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Slotgedachte van Marga Haas over Genesis 22,1 

 

Een van de mooiste woorden uit de bijbel vind ik Hineni – Hebreeuws voor: Zie, ik. Of, als je 

het begrijpelijker wilt zeggen: Hier ben ik. Het is het antwoord dat een mens geeft als God 

hem roept. Denk aan Abraham, Mozes, Samuël. God roept hen met naam en toenaam en hun 

antwoord is: ‘Hineni. Hier ben ik.’  

Een antwoord dat zoveel meer zegt dan alleen een plaatsbepaling. Het zegt: ik heb U 

gehoord en ik wil antwoord geven. Ik stel me open. Ik maak me leeg; ik ben beschikbaar. Uw 

wil geschiede, en ik geef mijzelf als instrument in uw handen. Mij geschiede naar uw woord. 

 

 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Activiteiten en informatie 

 

Slotlied      Huub Oosterhuis / Herman Rouw 
      

OM LIEFDE GAAN WIJ EEN LEVEN 

 

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. 

 

Om liefde gaan wij een leven, 

graven diep in de nacht, 

kruipen wij onder de hemel 
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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. 

 

Zegenbede 

 

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden, en 

oppervlakkige verhoudingen zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. 

 

Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van 

Gods schepselen zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede. 

 

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, 

honger, en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun 

pijn in vreugde te veranderen. 

 

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen 

maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan 

kan worden. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek! 


