
 

 

   pag. 1 

  
 © 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.  

 

 

Dagthema: Gepaste nabijheid 
 

Overweging 26 april – Jan Meijer 
 

“… Een gebouw begint bij de eerste steen, de marathon met de eerste stap en een 
grote verandering begint met kleine daden.…” 
 

Eerste lezing uit Jesaja 

Tweede lezing uit 150 Psalmen 

Derde lezing uit Remco Campert 

 

Openingsgebed 
Wij zijn bij elkaar om ons hart     
open te stellen voor elkaar. 
Om één te zijn van velen 
die één zijn met elkaar. 
Christen, Islamiet, Boeddhist,  
Jood, Hindoe, Atheïst. 
Wij stellen ons open voor 
iedereen die op ons pad komt. 
Met een warm hart 
en een open geest. 
Wij geloven in de kracht liefde. 
Het geloof zoals Jezus bedoelt. 
 
Welkom 
We hebben elkaar al bij het binnenkomen 
kunnen begroeten.                                                                                              
Toch blijft het een fijn gevoel om te 
onderstrepen dat ook in de digitale Duif 
iedereen welkom is.                                                                                                                                    
Al bij voorbaat bekrachtigd in het 
openingsgebed.                                                                                                   
Toch het kan niet vaak genoeg gezegd 
worden.                                                                                                                            
Bij een Duifviering is iedereen welkom.                                                                                                                            
Ongeacht afkomst, herkomst, geloof , 
overtuiging of de regelmaat van je bezoek.  
Welkom bij onze zoektocht naar het leven zoals Jezus bedoeld heeft. 
Om elkaar te behoeden en doen leven. 
Ondanks de quarantaine waarin Liesbeth en ik zitten( zoals bijna iedereen) heb ik de 
afgelopen weken in de voorbereiding wat afgereisd.       
Zowel in de tijd, als tussen de generaties en door de landen van de wereld.                     
Dat allemaal dankzij de Cloud.                                                                            
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Dezelfde wolk waar we nu ook in zitten om met elkaar deze viering mogelijk maken .   
Zoals straks doorkling in het pianospel van Irina met De Witte Wolken van Einaudie, 
die we straks terug horen in de muziek die Irina zal spelen na de overweging.  
Een overweging die door al het reizen in de cloud een heroverweging is geworden 
van geschiedenissen die zich herhalen. 
Een heroverweging van het cliché dat wat we van de geschiedenis leren is dat we er 
niets van leren. Gespiegeld aan het vasthoudend geloof in de uitzondering op de 
regel.  Juist nu. 
We zingen over geloof, hoop, liefde en nabijheid.  
We lezen van de profeet Jesaja over licht in de duisternis. 
Over een nieuwe wereld in een deel van Psalm 78. 
We horen in de derde lezing hoe de dichter Remco Campert mij inspireerde tot mijn 
gedicht over verandering en de kleine daden waarmee dat begint. 
Zoals een gesprek over gezamenlijkheid met onze kleinzoon van 19, die van de 
generatie is die nog buiten de discussie is gebleven terwijl er over hen wel besluiten 
worden genomen.  
Onderweg in een periode van de nabijheid. Tussen Pasen en Pinksteren. Tussen 
droefheid en een nieuwe geest die over ons kan komen. Met de goede manier, een 
gepaste manier. Met als thema: “gepaste nabijheid’, gezien in een breder verband, 
geïllustreerd door de afbeelding op de uitnodiging, met gepaste eerbied voor de 
Coronacrisis, al haar slachtoffers en het verdriet van de nabestaanden.                                            
We wensen elkaar een liefdevolle viering. 
 
Lied        H.Oosterhuis / T.Löwenthal 
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. 
 
Eerste Lezing  uit Jesaja 9-1 
Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien.                                                            
Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. 

                       
Tweede lezing                                                                                                                                               
Uit Psalm 78     van  150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis 
Gaat hij ons een herder geven                                                                                                                 
een koning-messias, een David?                                                                                                          
Hij gaat ons geven: geweten,                                                                                                                   
de kracht van de heilige geest,                                                                                                              
een stem die klinkt in ons hart. 

Die doen klinken tezamen                                                                                                                                 
als wij brood breken en delen                                                                                                                             
een teken van onze hoop:                                                                                                                            
dat een wereld zal komen                                                                                                                                           
waar brood, recht, waardigheid                                                                                                                                                           
en liefde is                                                                                                                                                                
voor al wat leeft. 
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Lied                                                        H.Oosterhuis / A.Oomen 
Hoe ver te gaan?  En of er wegen zijn?  
Nooit meer gebaande. 
Hoeveel paar voeten zijn zij?  
Twee, drieduizend. (2x) 
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar, 
kreupelen, blinden. 
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt  
en licht geeft. 
De zon zal hen niet steken overdag.  
Bij nacht de maan niet. 
Zij stoten zich aan stenen, niemand draagt hen. 
Omdat zij willen leven als nog nooit. 
Angstig te moede, 
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos  
wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, 
zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
Hun stoet is zonder einde en getal. 
Tel maar de sterren. 
Zij weten van de stad met fundamenten. 
 
Derde lezing  
Geïnspireerd  door het gedicht van Remco Campert 
‘Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden”      
                                                                                                           

Verandering begint met kleine daden                                                                                                     
onzichtbaar voor het nieuws. 
Zoals storm met zacht geritsel                                                                                                                             
door een vlinder in de tuin 
Zoals brede rivieren met een kleine bron  
verscholen in het woud 
Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer  
die één kaars aansteekt. 
Zoals liefde met die eerste blik                                                                                                                                                     
die het aankijken meer maakt dan gewoon 
Zoals zelf één kleine daad stellen                                                                                                      
daarmee begint verandering 
en dan die daad                                                                                                                                                                                
met een ander stellen. 
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Overweging 
Een viering tussen Pasen en Pinksteren met als thema gepaste nabijheid. Met als 
begin een openingsgebed met de vraag om een warm hart en een open geest. 
In een tijd waarin het soms lijkt of er alleen geluisterd wordt om te kunnen 
antwoorden in plaats van te luisteren om te kunnen begrijpen.  
   
Daarna zongen we een lied waarin gevraagd wordt om ons geweten te wekken in 
een tijd waarin het lijkt alsof de groten der aarde hun geweten sussen door elkaar de 
schuld te geven. 
Een begin met een tekstlezing van de profeet Jesaja die helderheid in de duisternis 
voorspelt. Terwijl de deskundigen het nog niet met elkaar eens zijn hoe de toekomst 
eruit ziet. 
En met een deel van Psalm 78 dat ons een teken van hoop geeft op een nieuwe 
wereld, terwijl we van onze leiders vragen het liefst weer zo snel en zo dicht mogelijk 
naar de oude situatie terug te gaan. 
Mooi gezegd en gezongen maar de tegenstellingen zijn groot en de oplossingen 
lijken nog ver weg. Of komt de oplossing met geloof, hoop en liefde uit de bijbel toch 
dichtbij? 
 
Wat zegt de bijbel mij daarover. Wat zegt de geschiedenis ons. 
Want naast een religieus boek is de bijbel ook een geschiedenis boek.                                                        
Met meer overeenkomsten dan verschillen met het heden.                                                                         
In deze tijd wordt in de bijbel gelezen over de Israëlieten die onderweg zijn naar het 
beloofde land. Ze zijn Egypte uitgezet omdat ze de schuld hebben gekregen van alle 
plagen in Egypte in die tijd.  Overigens is die gebeurtenis later door deskundigen 
voorzien van een verklaring die de volgorde van al die plagen in Egypte 
wetenschappelijk verklaart.                                                                                                
De oorzaak van die plagen dachten ze destijds op te lossen door de Joden de schuld 
te geven en hen vervolgens het land uit te zetten.                                                                                                                                           
Zoals er nu regeringsleiders zijn die elkaar de schuld geven of groeperingen die 
bedenken dat Corona aan de G5 masten ligt. Ondanks de wetenschappelijke 
verklaringen die er zijn voor de plagen waar we nu tegelijkertijd mee te maken 
hebben. Want het blijkt in de praktijk moeilijk om die conclusies te aanvaarden als 
eerste stap tot verandering. Anderen de schuld geven lijkt eenvoudiger dan het begin 
van de oplossing bij jezelf te vinden door een daad te stellen. Een besluit tot 
verandering. 
 
De bijbel vertelt ook over de heilige geest die met Pinksteren over de mensen komt 
en hen inspireert om over Jezus te vertellen en het leven te leiden zoals Jezus 
bedoelt.  
Het nieuwe testament ontstaat. Geschreven door de apostelen. Met als extreem 
voorbeeld Paulus die zich eerst inspant om de christenen te vermoorden en 
vervolgens door een persoonlijk besluit zelf Christen wordt, de daad bij het woord 
voegt en dan ook letterlijk een compleet andere koers gaat varen. Wat een 
verandering door één besluit, één daad. De apostelen zijn het begin van een grootse 
beweging nu al ruim 2000 jaar jong. 
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Ook in deze tijd zijn er jonge mensen die simpelweg een daad stellen met 
verstrekkende gevolgen.                                                                                                                                                            
We kennen allemaal die ene daad van Gretha Thunberg, het Zweedse meisje dat in 
staking ging voor het Zweedse parlement. Om de politici te dwingen het akkoord van 
Parijs na te leven.  
                                                                                                                                                                 
En die ene daad van de Nederlandse Boyan Slat die op het VWO een werkstuk 
maakte over de plastic soup, nadat hij tijdens het duiken in Griekenland was 
geschrokken van al dat plastic dat in het water dreef. Inmiddels werkend als leider 
van de Ocean Clean up. 
 
Dat zijn mooie, optimistische en grootse voorbeelden. Maar verlies de optelsom van 
al die daden buiten het zicht van de pers en het effect daarvan niet uit het oog.  Zoals 
ook bij de bestrijding van Corona is het de optelsom van grote en kleine daden . Dus 
ook het aandeel van die “kleine daden” buiten het gezichtsveld van de pers. Die jij en 
ik weten. Jonge mensen die zich inspannen voor een vleesloze wereld, millennials 
die zich inspannen voor hun lijst van problemen in de wereld. De vrijwilligers bij 
vluchtelingen organisatie UNHCR  voor hun lijst. En zo zijn er velen. Passend bij de 
optelsom van kleine daden van iedereen die zich inspant voor een betere wereld . 
Ook al moeten we ons nu focussen op de plaag die Corona heet, waardoor andere 
plagen van welke orde dan ook buiten de aandacht lijken te raken.  We hebben 
elkaars nabijheid nodig in de wetenschap dat één enkele daad die bijdraagt aan een 
betere wereld er éen is. Ook tussen twee mensen. Daarom ben ik voor gepaste 
nabijheid met elkaar. Voor het elkaar stimuleren om elkaars bijdragen te waarderen 
in het licht van de verandering door die éne persoonlijke bijdrage. Een gebouw begint 
bij de eerste steen, de marathon met de eerste stap en een grote verandering begint 
met kleine daden. 
Daarmee begint verandering en die kan verder gaan in elkaars nabijheid. Een 
verandering die precies aansluit bij die ander. We zoeken elkaars gepaste nabijheid. 
Moge dat zo zijn 
 
Pianomuziek 
 
Voorbeden en intenties 
Wij vragen om het inzicht bij iedereen dat alle religies hetzelfde doel nastreven, 
namelijk de menselijke goedheid en het brengen van geluk naar alle mensen. 
Hoewel de middelen verschillend kunnen lijken, zijn de doelen hetzelfde. 
Wij vragen speciaal om inzicht bij hen die menen dat geweld te rechtvaardigen is met 
religie. 

 
Inleiding Onze Vader                                           
De Filipijnse theologe Elizabeth S. Tapia bracht mij bij haar Aards Credo (het Aardse 
“ik geloof”) en bij haar ideeën over aardse spiritualiteit. In die aardse geloofsbelijdenis 
schrijft zij over haar geloof in de heiligheid van de aarde, de heelheid van de aarde 
en de waardigheid van alle schepselen. En haar geloof in de plicht om ons omgaan 
met de schepping te veranderen omdat alles met elkaar verweven is. En die 
verandering te beginnen met verbinding te zoeken met elkaar. Elkaars nabijheid te 
zoeken. Overal in de wereld. Om zorg te dragen voor Moeder Aarde en elkaar.                                                
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Door te streven naar vrede en gerechtigheid en daarmee te kiezen voor het leven en 
dat te vieren. Een streven dat tijdloos is. 
Die aardse spiritualiteit en dat Aardse Credo vind ik terug in dit tijdloze Onze vader 
van de Sioux Indianen waarin de nabijheid van de aarde en de wederzijdse 
afhankelijkheid wordt uitgesproken, waarmee het ook gaat over gepaste nabijheid.  
Aardse Spiritualiteit in een gebed voor iedereen. Om in je op te nemen en mee te 
zeggen. Hardop of in jezelf.   Voel je vrij. 
 
Onze Vader      Sioux Indianen, Verenigde Staten  
Grootvader, Grote Geest,  
U was er altijd en voor u was er niets.  
Er is er 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, Eeuwige,  
Vul ons met 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.  
Amen                                                                                                                                           

                                                                            
Slotlied        MENS OP AARDE             H.Oosterhuis/T.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. 
 
Om de verte te belopen, 
om de horizon te halen 
en met 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. 
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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. 

 
Zegenbede 
Voor ik tot slot de zegenbede uitspreek wil ik iedereen bedanken die deze viering 
heeft helpen voorbereiden.  Voor mij is het bijzonder en speciaal geweest omdat we 
zoveel contact en plezier met elkaar hebben. Bijzondere tijd met een extra tintje en 
een warm gevoel. Gepaste nabijheid vanuit de Cloud, waarvan ik in ieder geval in de 
wolken ben. Dank jullie wel. 
Dan wil ik nu om de zegen vragen.   
                                                                 
Wij vragen om de zegen voor 
De kracht om ons te verwonderen 
Het inzicht ons te verbazen. 
De verwondering over het leven. 
Het geloof als houvast. 
De hoop als baken.  
De liefde als bron.                                                                       
De oprechtheid om samen te leven.                                           
De acceptatie van ieder levend wezen. 
De vergeving, ook naar elkaar. 
De zorg voor de aarde 
De energie voor optimisme. 
In de nabijheid van elkaar. 
Amen 

 
 

 

 

 

 


