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Dagthema: LICHT 
 

Overweging 10 mei – Ingeborg Schenkels 
 

“… maar dan toch toestaan om die innerlijke kracht te voelen, die stem die roept, dat je voelt 

dat je wordt gedragen, en dat je weer omhoog…” 

 

Eerste lezing uit Nelson Mandela 

Tweede lezing uit Exodus 

Openingsgebed 

Wij bidden om vrij te mogen zijn,                      

Vrij van alles wat ons voortstuwt 

Dat we achter ons kunnen laten 

Wat van gisteren was. 

Maak onze geest onbevangen, 

Fris als de onschuld 

Warm als de liefde, 

Vol kracht en hartstocht. 

 

Openingslied: Licht en stem  
 H.Oosterhuis/A.Oomen 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 

hoog op rotsen, aan levend water, 

van geur en smaak, van licht en stem, 

uw evenbeeld. 

 

Volk dat in duisternis gaat, 

mensen met stomheid geslagen, 

het zal geschieden, zegt Hij, 

dat zij weer glanzen als nieuw. 

 

Van licht en stem zult Gij ons maken, 

uw evenbeeld. 

 

Niet meer beklemd en verdeeld, 

niet meer in woorden gevangen, 

één en gekend en bevrijd, 

eindelijk mens zal ik zijn. 

 

Van licht en stem zult gij ons maken, 

uw evenbeeld. 

 

Daar staat de stoel van het recht, 

daar zal staan de tafel der armen, 

dan is de dag van het lam, 

“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij. 
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Van grond en vuur zult Gij ons maken, 

hoog op rotsen, aan levend water, 

van geur en smaak, van licht en stem, 

uw evenbeeld. 

 

Welkom en inleiding 

Welkom lieve mooie mensen, 

Vandaag is het 10 mei Moederdag, een dag om te her-inneren, bij stil te staan, 

moeders van moeders, moeders van dochters, dochters van moeders, zonen van 

moeders, vaders ook van moeders. Moeders die geboorte hebben gegeven aan ons. 

Moeders waar we misschien afscheid van hebben genomen of die nog springlevend 

zijn. Moederdag ook van Gaia de oermoeder, de Aarde, de Godin van de natuur die 

ontstond uit de chaos aan het begin der tijden. 

Daar zou ik vandaag speciaal bij stil willen staan, 

De Aarde en die haar bewonen, wij. 

De Aarde een levend wezen verkeert in grote nood, prachtig is zij in al haar facetten, 

overweldigend in al haar kracht, ontzagwekkend. Maar ik hoor haar piepen, kreunen en 

kraken, terwijl ze dapper haar bloesems laat uitkomen, haar jonge spruiten uit de kale 

grond doet schieten. Alles wat kan en mag groeien aan ons laat zien. 

Zij wijkt niet, nog niet. 

Wel staan we voor een kantelpunt zowel moeder aarde als wij de mensen die haar 

bewonen. Schaakmat zou ik haast willen zeggen veel ruimte is er niet meer, letterlijk en 

figuurlijk. 

Zoals Lisa aanhaalde in de kerstnacht waarin ze een afspraak wilde maken met een 

ieder van ons. “ Ik daag jullie uit zei ze, om niet weg te kijken en je best te doen voor 

onze aarde te zorgen. Ik zal er niet zijn om te controleren of je je aan de afspraak houdt 

maar als het goed is zorgt je geweten daar wel voor. En zorg ervoor dat je niet verliest 

want wie wil er nou verliezen van een 13 jarig meisje? 

Ik denk er vaak aan terug. Tja,... wie wil er nou verliezen, in deze dolgedraaide wereld, 

die piepend en krakend tot stilstand is gezet. Toevallig sprak ik Lisa afgelopen week, in 

een paar zinnen maakte ze duidelijk wat haar visie was op de economie en hoe we op 

een andere manier ons geld kunnen investeren. Zo inspirerend en hoopgevend.  

Ik reed blij naar huis. 

Wat kunnen we doen? We kunnen ons licht aanzetten ! Wat ? We kunnen ons Hart 

laten spreken? Huh? We kunnen onze compassie delen. Hoe? Dat is waar de eerste en 

de tweede lezing over gaan en ik het graag samen over wil hebben vandaag! 

Verbinding en... 

Dit is mijn licht! 

Ik wens ons een fijne viering toe! 
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Gedicht: Annemie Vercouter 

Soms stappend door de straten van de stad, 

sluit ik de deur van mijn hart, 

ik wil niet meer geraakt worden en dan… 

kruip ik helemaal in mijn kot. 

Ik merk het is hier doodstil en leeg 

en ik verlang om met mijn hand de deurknop te openen… 

en straaltjes van licht binnen te halen. 

Ze belichten mijn pijn en pijntjes en… 

de pijn en de pijntjes van de anderen… 

 

Eerste lezing: Nelson Mandela 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. 

Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt. 

We vragen onszelf af: 

”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?” 

Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn? 

Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet. 

Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker 

gaan voelen. 

We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen. 

Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen. 

En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere 

mensen om net zo te zijn 

Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch 

de anderen. 

 

Tweede lezing: Excodus 19  vrij vertaald naar Huub Oosterhuis 

Daar staan ze dan aan de voet van de berg Sinaï - ze? Wij. Ik. 

Ik stond daar in de menigte, in mijn eigen taal ontving ik de woorden en in mijn eigen 

hart weerklonk het - Ik werd aangesproken, zoals Ik geschapen ben, en gezien en 

gekend. Geen mens is niet-Ik. 

Zo denkt het bijbelse geloofsverhaal over mensen. Niemand is niet aangesproken door 

deze Sinai stem. In de Joodse uitleg van dit verhaal wordt gezegd dat de Thora 

gegeven is in alle talen van de wereld. Opdat niemand zou kunnen zeggen “ ik wist er 

niet van - niet doden? Nooit van gehoord`”. 

In dit tafereel van de Stem, die de tien mensengemeenschap stichtende woorden 

spreekt, is de geboorte van het geweten uitgebeeld : van toen af weten we wat te doen 

en te laten, is wat voorkomen en wat genezen moet worden. Ben ik mijn broeders 

hoeder? Ja, IK. 

Wat weet ik met mijn geweten? Dat er meer kracht in mij is dan de vitale kracht tot 

zelfbevestiging en zelfontplooiing : De kracht tot inperking van mijn vrijheid opdat mijn 

broeder kan leven. Recht doen is de inperking van het ‘ recht van de sterkste’ opdat al 

die anderen, minder sterken, kunnen leven. 

Die evidentie noemt de bijbel ‘ woord van God”, Van Ik zal er zijn. 
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Lied:  

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. 

II. 

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. 

 

Overweging 

Voor de tweede lezing heb ik een versie gebruikt van Huub Oosterhuis die een 

vertaalslag maakte van Exodus 19. 

Waarin Mozes de berg Horeb op gaat en de stem van God tot hem spreekt: “ Zeg tegen 

het volk van Jakob, de kinderen van Israël hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. Hoe ik 

je op Adelaarsvleugels heb gedragen en hier bij me heb gebracht.” 

Vanaf de vroegste tijden gold de Adelaar als symbool van kracht. De adelaar is een van 

de grootste en sterkste roofvogels en komt vaak voor als symbool in Bijbelse verhalen, 

zowel in de betekenis van kracht en vertrouwen als van grote tederheid en compassie. 

De adelaar bouwt het nest hoog op de rotsen. Zodra de eieren uitkomen worden de 

jongen zowel door de vader als moeder adelaar gevoed en groot gebracht. Als de 

jongen groter worden, wordt het steeds oncomfortabeler in het nest. De takken van het 

nest beginnen te prikken en het wordt onrustig, dan komt moeder adelaar en geeft haar 

jongen het laatste zetje…De jongen vallen met duizelingwekkende vaart uit het nest, 

hun vleugels zijn nog niet sterk genoeg om zichzelf te dragen, ze hebben werkelijk het 

idee dat hun laatste uur geslagen heeft en staan doodsangsten uit als ze naar beneden 

de canyon in storten… en dan op het laatste moment voordat dat gebeurt neemt de 

vader adelaar een duikvlucht, spreidt zijn enorme vlerken uit en vangt zijn jongen op. 
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Hij vangt ze op en brengt ze terug op het nest. Waar de jongen even kunnen bijkomen 

van hun hachelijk avontuur en het ritueel weer opnieuw begint. Net zo lang tot de jonge 

adelaars sterk genoeg zijn en zichzelf kunnen dragen. 

Wij zijn als het ware de adelaars jongen. Door situaties waarin we ons oncomfortabel 

voelen, beperkt, bekneld, komt er van binnenuit de behoefte om te bewegen. Om uit die 

situatie te komen, is vertrouwen nodig, en vertrouwen is een lastig iets als je net als het 

arendsjong in de afgrond dreigt te storten,... maar dan toch toestaan om die innerlijke 

kracht te voelen, die stem die roept, dat je voelt dat je wordt gedragen, en dat je weer 

omhoog komt. Totdat je zelf vliegen kunt, op eigen kracht. 

2 jaar geleden ontmoette ik Asumpta. 

Asumpta was met duizelingwekkende vaart uit het nest geworpen en wist niet weer 

omhoog te komen toen ik haar ontmoette. Een jaar daarvoor was zij door 

mensensmokkelaars vanuit Afrika in europa terecht gekomen en te werk gesteld in de 

gedwongen prostitutie. 

Haar drie kinderen waren achtergebleven in Uganda en als ik haar ontmoet is zij bijna acht 

maanden zwanger. We hebben vrijwel meteen een enorme klik, ik zal bij haar zijn bij de 

voorbereidingen op de bevalling, tijdens de geboorte en na de geboorte het kind hier in 

Amsterdam aangeven. 

Er is veel ambivalentie omtrent de komst van haar kind. Ze wil het niet en ook weer wel, 

ze mist haar andere kinderen enorm. Op een van de dagen dat ik er ben stel ik voor 

contact te maken met het kindje wat in haar groeit, en daar zitten we, samen op de 

bank, handen op en over elkaar terwijl het kindje beweegt. Een Ontroerend moment, 

dan komt opeens de realisatie dat ze door dit kindje uit de verschrikkingen van het 

geweld heeft kunnen ontsnappen. Er komt licht in alle duisternis. 

Het is een prachtig kindje geworden en Asumpta is voor mij een groot voorbeeld en 

inspiratie van moed, de hoop niet opgeven en een ongeëvenaard godsvertrouwen. 

Waarom vertel ik u dit? 

Deze ervaring heeft mij geleerd dat er in het diepste donker ook licht kan zijn. Dat je in 

diepe duisternis je licht aan kunt zetten. 

Dat als er Vertrouwen kan zijn in dat je gedragen wordt, het weer lichter kan worden en 

je weer omhoog kunt komen. 

Het mooie van ons mensen is dat we een hart hebben. Een liefdevol compassievol hart. 

En dat we dat kunnen gebruiken, openen en delen. Delen met anderen. Onszelf kunnen 

vragen op momenten van vertwijfeling, onzekerheid, angst: ” wat zou de liefde doen?” 

Dat gaat zeker niet zomaar vanzelf, en dat vind ik zo prachtig in het lezen van de 

exodus : 

Als Mozes de berg afkomt met de boodschap van God: En dat het volk dan roept:” 

natuurlijk zullen wij alles doen wat God zegt”, maar dat blijkt nog heel erg moeilijk. Het 

is zeker niet vanzelfsprekend om die stem te horen, om ernaar te luisteren en erop te 

vertrouwen. 

Die stem die voor mij de liefde vertegenwoordigd. 

Daarvoor is het belangrijk je te focussen, alert te zijn, met een open en heldere geest. 

Je hart te openen en de verbinding aan te gaan met elkaar, met anderen. 

Op de derde dag begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk 

boven de berg. En zeer luid weerklonk het geluid van de ramshoorn. Iedereen in het 

kamp beefde. 

Indrukwekkend, spectaculair… pas op! Er gaat iets groots gebeuren! 
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Zo luidt er ook nu een luide stem... om het anders te doen, om wakker te worden, ons 

geweten aan te spreken. We komen samen met een open hart, laten we elkaar eraan 

herinneren, wie we zijn. Want juist nu heeft de aarde ons nodig, en wij elkaar. 

Om het licht te zien om het licht te maken. 

Het volgende lied wil ik graag opdragen aan ons allen en in het bijzonder aan alle 

moeders, Zij die geboorte hebben gegeven in gelukkige omstandigheden, en zij die hun 

kinderen ter wereld hebben gebracht in erbarmelijke omstandigheden. 

Ik ben licht. 

 

Muziek: I am Light, India Arie ( https://www.youtube.com/watch?v=MK5bhKffbAQ ) 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in het respect voor onze aarde, 

De kostbaarheid van het leven 

En de waardigheid van alle schepselen 

Ik geloof dat alles in het leven 

Met elkaar verweven is: 

Scheppingen 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 met hartstocht 

Zorg te dragen voor Moeder Aarde, 

Vrede en gerechtigheid te bevorderen, 

Te kiezen voor het leven en dat samen te vieren. 

Hartstochtelijk. 

Hierin geloof ik, 

Amen 

 

Voorbeden 

Dat heel mag worden mijn huis, met al wie daar behoren, 

vanouds en nieuw geboren, gebleven of verloren - 

dat heel mag worden mijn huis. 

Dat groot mag zijn mijn hart en zacht en toegenegen, 

als bron uit god gekregen 

tot overvloed, tot zegen - dat groot mag zijn mijn hart. 

Dat heel mag worden ons huis. Dat groot mag zijn ons hart. 

(tekst: Anneke Meiners ) 

 

Intenties uitgesproken door Marianne, Jonne en Diana 
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Breken en delen interpretatie Ingeborg en korte meditatie 

Het delen en breken van brood met elkaar is een mooi en belangrijk ritueel in de 

Duif. Dat we met elkaar geloven in geven en ontvangen. Een gebaar om uiting te 

geven aan verbondenheid, en saamhorigheid. Viering van de eucharistie is de 

viering van liefde. En betekent dankzegging, dankbaar gedenken. Wat gedenken 

wij dankbaar? Dat het leven zin heeft, het leven met al zijn zorgen en moeite. 

Dat liefde, vriendschap, trouw, ontferming de zin van het leven is. Om die 

verbondenheid gestalte te geven wil u uitnodigen voor een korte meditatie. 

 

Pianospel Irina  

 

Slotlied: Op adelaarsvleugels, 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, 

die mij hebt geworpen in de ruimte. 

En als ik krijsend viel 

mij ondervangen met uw wieken 

en weer opgegooid 

totdat ik vliegen kon 

op eigen kracht. 

 

Zegenbede  

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij, 

van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Ik wens ons allen een hele mooie zondag en een fijne week! 

 

 

 

 

 

 

 


