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Dagthema: Waarom ik? 
 

Overweging 8 maart – Helma Schenkeveld 
 

“… Onze slavernij zijn misschien al die stemmetjes in onze hoofden, die ons continu commentaar 

geven op wat we doen, en ook …” 
 

Eerste en tweede lezing uit Exodus 

Derde lezing uit Ludo de Jongh 

 

 

Openingsgebed 

 

Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de 

Ene  

en Eeuwige  die vele namen kent: 

God, Jahwe, Allah, de Enige,  

de Barmhartige, Schepper van groei en 

leven,  

van liefde en licht. 

 

Wij voeden onszelf  

met woorden, met muziek, met stilte, 

met de liefdevolle energie, 

van samenzijn met elkaar.  

 

Wij geven de Geest vandaag alle kans  

om ons zielsdiep aan te raken  

en te vervullen met kracht en liefde. 

 

 

 

 

Lied  Mens op aarde    Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 

 

Dat ik aarde zou bewonen, 

niet op vleugels als een arend, 

niet in schemer als een nachtuil, 

niet kortstondig als een bloem, 

 

niet op vinnen onder water, 

niet gejaagd en niet de jager, 

niet op hoeven, niet met klauwen, 

maar op voeten twee. 
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Om de verte te belopen, 

om de horizon te halen 

en wat handen die wat kunnen: 

kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 

 

met een neus vol levensadem, 

met een buik vol van begeren, 

met een hoofd niet in de wolken, 

wel geheven naar de zon 

 

om te overzien die aarde, 

haar te hoeden als een kudde, 

haar te dienen als een akker 

en te noemen bij haar naam. 

 

Dat ik ben, niet meer of minder, 

dan een mens, een kind van mensen, 

één van velen, één met allen, 

groot en nietig, weerloos vrij 

 

om te zijn elkaar tot zegen, 

om te gaan een weg van dagen, 

liefdesweg, die ooit zal leiden 

naar een menselijk bestaan. 

 

Welkom en inleiding 

 

Gebed om inzicht 

 

Dat wij niet zomaar horen 

wat wij wíllen horen, 

maar dat wij horen en verstaan 

wat wij nog niet weten 

of niet willen weten. 

Dat wij niet alleen kijken 

naar elkaar,  

maar ook kijken  

bij onszelf, naar binnen.  

Waar wij op de bodem van onze ziel,  

kracht, liefde en wijsheid vinden,  

die ons de weg wijzen  

voor ons dagelijks handelen. 
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Lied   Verward      Marieke van Baest / Teresa Takken 

 

Mijn voeten vertragen, verlaten het pad, 

verdwalen in de tijd, 

hun stap is onzeker vol droevige schaduw, 

ik ben de richting kwijt. 

 

Mijn handen verzaken vergeten gebaren, 

verliezen keer op keer, 

hun werk is vergeven, gestold hun bewegen, 

ik vind geen houvast meer. 

 

Mijn ogen verdraaien verdringen de wereld, 

vermijden wat verwart, 

hun licht lijkt geweken, de passie verdwenen, 

mijn wezen raakt verstard. 

 

En mijn hart draagt de oude beelden, 

in mijn hoofd klinken woorden van thuis 

en mijn oren horen vertrouwde muziek: 

ik wil dansen,  

dansen de weg terug naar huis ! 

 

1e lezing uit Exodus 3, 1-6 (vertaling de basis-bijbel) 

Mozes was herder geworden van de kudden van Jetro, de priester van Midian, de vader van 

zijn vrouw. Op een keer had hij de kudde naar de overkant van de woestijn gebracht. Daar 

kwam hij bij de berg Horeb, de berg van God. Daar kwam de Engel van de Heer naar hem toe. 

De Engel stond midden in een braamstruik en zag er uit als een vuurvlam. Mozes zag dat de 

braamstruik wel in brand stond, maar niet verbrandde. Hij dacht: "Dat is wonderlijk! Ik zal 

eens gaan kijken waarom die braamstruik niet verbrandt." Toen de Heer zag dat hij ging 

kijken, riep Hij vanuit de braamstruik: "Mozes! Mozes!" Hij antwoordde: "Ja, Heer." Toen zei 

de Heer: "Kom niet dichterbij. Trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben de 

God van je vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob." Toen verborg 

Mozes zijn gezicht, want hij was bang om God te zien. 

 

2e lezing uit Exodus 3, 7 -11 (vertaling de basis-bijbel) 

De Heer zei: "Ik heb heel goed gezien hoe vreselijk mijn volk lijdt in Egypte. Ik heb gehoord 

hoe ze het tot Mij uitschreeuwen over hun slavernij. Ik ken hun pijn en verdriet. Daarom ben 

Ik gekomen om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ik zal hen uit Egypte 

halen. Ik zal hen naar een goed en ruim land brengen, een prachtig en vruchtbaar land. Nu 

wonen daar nog de Kanaänieten, de Hetieten, de Amorieten, de Perezieten, de Hevieten en 

de Jebusieten. Ik heb gehoord hoe de Israëlieten het uitschreeuwen. Ik heb gezien hoe 

vreselijk slecht de Egyptenaren hen behandelen. Daarom stuur Ik jou, Mozes, naar de farao. 

Jij gaat mijn volk uit Egypte weghalen." Maar Mozes zei: "Ik? Maar dat kan ik helemaal niet! 

Hoe zou ik naar de farao kunnen gaan? En hoe zou ik het volk uit Egypte kunnen halen?"  
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Lied  Waarom? Wanneer?  Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

 

Waarom wanneer uit welke luchtlaag, 

uit hoe diep luchtledig werden wij 

zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij- 

kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij. 

 

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend 

zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij ? 

Liefde ternauwernood te leven, ik en jij. 

Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur. 

 

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag, 

uit hoe diep versteende moederschoot, 

zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot 

staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij, 

zo licht als Hij. 

 

Waarom wanneer uit welke luchtlaag, 

uit hoe diep luchtledig werden wij 

zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,  

kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij. 

 

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend 

zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij? 

Leven ternauwernood te harden ik en Gij. 

Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur. 

 

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag, 

uit hoe diep versteende moederschoot, 

zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot 

naast u staan in licht, onstuitbaar vrij 

zo nieuw als Gij. 

3e lezing : Door de poort van Ludo de Jongh 

Bevrijding gaat niet over kennis of woorden, maar om beleving, ervaren, voelen. Bevrijding, 

zou je kunnen zeggen, is een radicale verschuiving of kanteling in beleving en perceptie. Wat 

je waarneemt, en wat je voelt en ervaart blijft hetzelfde, maar hoe je het waarneemt, ervaart 

en voelt, verandert compleet…..Daarom hoef je je ook niet druk te maken over bevrijding: 

het ‘komt ‘ wanneer ‘jij’ er klaar voor bent. Of beter gezegd: wanneer de jij die iets wil 

vinden, bereiken, begrijpen, - wellicht uitgeput- ineenstort. Dat wat overblijft: vrijheid, 

leven, freeflow. 
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Overweging 

 

Mijn kleine verhaal. Januari 2014. Kort gesprek met het hoofd personeelszaken. Helma, je 

bent 20 jaar lang zeker van grote waarde geweest voor ons, maar nu …bezuinigingen…we 

zullen jou moeten ontslaan….. Met jouw kwaliteiten vind jij zeker nieuwe mogelijkheden… 

Denggg!! Vuur uit mijn ogen, woede in mijn hart, en net op tijd weet ik de scheldkannonades 

binnen te houden. Hoe durft hij! Hoe durven deze mensen! Mij zomaar af te snijden van mijn 

passie! Mij af te snijden van de tientallen mensen, met wie ik jarenlang heb gewerkt. Woede 

en verdriet strijden om voorrang. En daarna: verwarring, ongeloof, huilbuien, onzekerheid. 

Waarom ik? Waarom nu? Wat is dan de nieuwe weg…?? 

Een nieuwe weg vinden, als je oude pad wordt afgesneden. Dat kan zijn door ontslag, maar 

ook door ziekte, door een ongeluk, door het verlies van je partner. Een nieuwe weg moeten 

vinden, terwijl jij dat niet wil. Jij hebt hier niet voor gekozen! Waarom overkomt mij dat? Kan 

ik het gebeuren nog terug draaien? Verzet, boosheid, ongeloof, van alles in je schreeuwt om 

aandacht, om voorrang. En de mensen om je heen krijgen dan ook vaak de klappen.. 

En dan, als de ergste pijn geleden is, kan een nieuw verlangen zich misschien gaan 

ontkiemen in jouw binnenste. Wat is het, wat ik de moeite waard vind? Welke mensen, welke 

activiteiten, geven mij energie? Waar zitten de oogkleppen, die mij verhinderen om met een 

nieuwe blik naar de wereld te kijken? Waar zit nog oude pijn, die mij verhindert om nieuw 

leven toe te laten? 

Angst onder ogen zien. Durven kijken in de woedende ogen van de wolf, en dan kalm blijven. 

En daarna merken dat langzaam, maar zeker, jouw rustige blik ook effect heeft op die angst. 

En dat de angst, die gezien mag worden, daarna kan smelten in jouw rustige energie… 

En dan krijgt jouw nieuwe blik een kans. Dan kan jouw nieuwsgierigheid het gaan winnen 

van je onzekerheid. Dan kan je, net als Mozes, op onderzoek gaan. Jouw kudde een keer 

naar de andere kant van de woestijn brengen. Eens gaan kijken hoe het daar is. Je kunt 

immers de volgende dag weer naar je vertrouwde kant toe! En…dan kan je ook eens 

afstappen op iets dat je ongewoon vindt. Een brandend braambosje? Hé, maar die dorre 

braambosjes zijn altijd in een oogwenk verbrandt. Hoe kan dat nou, dat ze deze keer blijven 

branden? En je kiest ervoor om op onderzoek te gaan, om af te stappen op iets wat je 

ongewoon vindt, om iets nieuws te gaan ontdekken.  

Een groter verhaal. Chili 1973. Eleven nine. Een staatsgreep in Chili, die legerleider Pinochet 

aan de macht bracht. Een heel volk dat in eigen land werd onderdrukt, waar je je leven niet 

meer zeker was, als je voor je eigen mening uitkwam. Een dictator aan de macht, die velen het 

gevoel gaven dat ze ineens in een slavernij terecht waren gekomen. Onderdrukking alom. En 

in deze wereld leefde Rolando Toro. Hij was hoogleraar, en deed onderzoek naar de 

verschillende staten van bewustzijn. Hij las en zag wat er gebeurde in grote delen van de 

wereld. De eerste en de tweede wereldoorlog. De bom op Hiroshima. De staatsgreep en 

onderdrukking in zijn eigen land. Deze gebeurtenissen lieten hem zien hoe ver het menselijke 

ras kon zinken. De diepe, diepe crises van de westerse wezens, ziektes van controle over 

anderen, van afscheiding en superioriteit, van verdrukking en macht.  

En deze man, Rolando Toro vroeg zich af: hoe kan dit nou? Al eeuwen spreekt men over: "liefde 

voor onze naasten" als de pure waarheid van het christendom. De manifestatie van menselijk 

gedrag, niettemin, is steeds moeilijker, meer gedissocieerd, steeds gewelddadiger. 
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En Rolando ging op zoek naar bevrijding, Naar een taal die universeel is, die mensen bij 

elkaar brengt. En hij ging op diverse plekken, waaronder in een psychiatrisch ziekenhuis, 

oefeningen doen met mensen op muziek, contact maken, bewegen, dans. En hij ontdekte 

dat deze taal zonder woorden gevoelens van tederheid, compassie, en ook extase kon 

bewerkstelligen. En hij liet zijn droom groeien: dansen als weg naar bevrijding, 

biodanza..het leven dansen. Dansen…de weg terug naar huis, met de muziek als taal die 

mensen samenbrengt. 

Ons gezamenlijke verhaal. Op weg naar bevrijding. De weg naar bevrijding is de serie die we 

als voorgangers vormgeven in deze zondagen, op weg naar Pasen. Wat is die bevrijding, waar 

we hier met elkaar naar op zoek zijn? Welke vorm van slavernij kennen wij, misschien zonder 

dat we het ons bewust zijn? 

Dit onderwerp is de afgelopen weken veelvuldig in mijn gedachten geweest, en ook in de 

voorbereiding heb ik daar al iets over gedeeld. Onze slavernij zijn misschien al die 

stemmetjes in onze hoofden, die ons continu commentaar geven op wat we doen, en ook 

zelfs op wat we denken! Is dit wel aardig wat ik doe? Is dit wel goed voor het klimaat? Ben ik 

niet te sloom? Denk ik wel  genoeg aan de ander? Woorden, taal….dit is zo belangrijk 

geworden in ons leven, in deze tijd. En denken, in woorden, kan meer kapot maken dan je 

lief is. Oude overtuigingen, die wellicht niet meer kloppen. Onderscheid maken, waar 

eenheid heling kan brengen. En misschien wel het sterkste gevolg: zoveel tijd en waarde 

hechten aan lezen, denken, schrijven, appen, mailen….dat je het contact met je lichaam en 

met de natuur al lang hebt verloren. En je weet: dit moet anders, dit kan ook anders. Maar 

hoe dan? Zo gewend als wij zijn, om alles via woorden in het leven te willen delen….. 

En ja….het kan echt anders! We kunnen ook helen zonder woorden te delen. We kunnen zo 

helend bezig zijn, als we het weer aan durven om juist zonder woorden, contact te maken 

met elkaar. En in dat contact durven blijven, ook al voelt dat in het begin onwennig, of 

misschien zelfs wat ongemakkelijk. 

Zes weken terug was ik op zaterdagmiddag in Vreugdehof, een verpleeghuis in Amsterdam 

waar grotendeels dementerende ouderen wonen. En voor deze mensen was een dansmiddag 

georganiseerd. Dansen zeg je?? Ja, ja! Negen vrijwilligers, twintigers en zestigers, waren 

gekomen, om te dansen met deze ouderen, op een manier, die hen plezier gaf. Soms door 

alleen met de handen te dansen, soms door via oogcontact ons dansplezier te delen, en dan 

weer door in een kring elkaars handen vast te houden. En ieder bewoog, zittend of staand, 

en genoot van het contact. 

In contact zijn zonder woorden. Jouw vreugde en bezieling delen met een ander. Met je 

ogen, met een handgebaar, met een kus.  

Tijd en aandacht schenken aan dat wat energie geeft, wat het innerlijk vuur doet oplaaien, 

wat het leven doet stromen. Jouw leven stap voor stap die invulling geven, waarbij jij je mag 

koesteren in vertrouwen en liefde vanuit jouw eigen innerlijke bron, en de nabijheid van 

ander leven. 

Op weg naar bevrijding! Bevrijding gaat niet over kennis of woorden, maar om beleving, 

ervaren, voelen. 

Moge het zo zijn. Voor jou, en voor iedereen 
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Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Ik geloof in jou en ik geloof in mij 

Ik geloof in de oorsprong van ons bestaan 

Ik geloof in de Liefde die mensen ook wel God noemen. 

Die liefde brengt ons als mensen samen 

Ik geloof dat de Liefde moed geeft 

aan mensen, jong en oud, 

aan zieken en zwakken. 

Ik geloof dat er moed en kracht is genoeg voor allen. 

Wie je ook bent, wat je ook is overkomen. 

 

Ik geloof in Gods Geest die ons bezielt 

en die ons optilt tot ver boven onze grenzen. 

Ik geloof in het leven 

dat sterker is dan de dood, 

in liefde, die haat overwint, 

in rust en vrede, die volgt op barre tijden. 

Ik geloof in het Licht, dat zal stralen in duisternis. 

Amen. 

 

Lied        Juut Meijer/Tom Löwenthal 

 

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. 

 

Vredesvlucht 

De vredesduif  wordt uitgereikt aan de biodanza-facilitators van Nederland. Zij hebben met 

hun liefde, tijd en aandacht de afgelopen 20 jaar zoveel gedaan om mensen te begeleiden in 

hun persoonlijke ontwikkeling. Zij hebben mensen al dansend geleerd om boosheid en 

schaduwkanten onder ogen te zien, om zichzelf te bevrijden van wat niet meer nodig is, en 

zo de vrede in mensen en tussen mensen bevorderd. 
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Lied -Tafelgebed   Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 

 

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen 

 

Dit komen tezamen van mensen, gezichten 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 en voorgoed, 

te zijn uw woord uw voorbeeldmens, 

al doende 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 den hoge, 

diep in ons midden, 

vrede op aarde, 

kome wat komt. 

 

Nodiging 
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Breken en delen van brood en wijn 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 

 

Onze Vader (Armeense versie) 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert: 

Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven 

in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu. 

Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 

Maak los de koorden van fouten,  

die ons vastbinden aan het verleden,  

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  

want uit U wordt de al werkzame wil geboren. 

De levende kracht om te handelen, 

het lied dat alles verfraait  

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  

 

Lied      J. v. Opbergen / J.v.d.Velde 

 

Geef alle ruimte aan de liefde,  

in haar leeft God zich naar ons toe. 

Vergeef het kwaad aan wie ons griefde, 

de liefde wordt een mens niet moe. 

Zij zal de dood nog overleven,  

geen water blust haar vuren uit, 

zij blijft ons tot elkander keren, 

tot alle angst is uitgeluid. 

Zij blijft ons tot elkander keren,  

tot alle angst is uitgeluid. 

 

Hoe zal een mens ooit overleven?  

Wat moet hij aan met eeuwigheid? 

Door liefde wordt het ons gegeven,  

voorbij te zien aan dood en tijd. 

Want wie vandaag weet te beminnen, 

denkt niet: ‘Hoe zal het morgen zijn?’ 

Het blijft een eeuwig herbeginnen, 

tot wij voorgoed geboren zijn. 

Het blijft een eeuwig herbeginnen, 

tot wij voorgoed geboren zijn. 

 

Zegenbede 

 


