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Dagthema: Nieuwe Horizon 
 

Overweging 17 mei – Helma Schenkeveld 

 
“…rechtop zitten in je bootje, en kijk om je heen. Is het tijd om jouw net aan de andere kant uit 

te gooien....” 

 
 

Eerste lezing uit  De profeet van Khalil Gibran 

Tweede lezing uit Johannes 

 

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 af op jou, 

Hier, in dit uur, 

En in ons hele leven. 

Amen 

 

Openingslied 

 

De woorden die wij spraken tot elkaar 
Huub Oosterhuis/ Tom Löwenthal 

 

De woorden die wij spraken tot elkaar, 

haastige harde lieve onverstane, 

de nacht die wij verzwegen voor elkaar, 

de bange dromen, de doorluchte wanen, 

de dagen die wij gingen met elkaar 

in donker woud door schaduwlichte lanen. 

 

De mensen die wij werden één voor één, 

spelende handen helderziende ogen, 

lichamen stromend water steen en been, 

vurige zielen vonken mededogen, 

die ene die wij zijn en anders geen, 

die anderen die wij nog worden mogen. 

 

Dit niets dat overleeft ternauwernood, 

dit alles dat ik ben in vrees en beven, 

dit enig hier nu tegen doem en dood, 

dit korte, lichte, lange eigen leven 

dat wij ontvangen als genadebrood, 

dat ons gegeven is en blijft gegeven. 
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Welkom en inleiding 

 

Terugblik: Jezus, Judas, Petrus op witte donderdag. 

Lied: Kon de tijd maar worden teruggedraaid.. Over vriendschap, angst, ongeloof…  

 

Gebed 

God, die met je tomeloze energie, ons en onze wereld hebt geschapen, 

geef ons van je kracht, 

opdat wij bestand zijn tegen ziekte en zorgen, 

onrecht en kwaad, angst en verdriet.  

Geef ons kracht. om te steunen en steun te ontvangen, 

om vast te houden en los te laten, om te genieten van het leven 

en ons plezier te delen. 

Geef ons kracht, om te blijven geloven in onze dromen, 

om telkens anders te kijken naar de mensen om ons heen. 

  

Geef ons kracht om de toekomst met vertrouwen 

tegemoet te treden. Amen. 

 

Lied       

Niet als een magische kracht, 

niet op de wijze der goden, 

baant onze God zich zijn weg, 

niet als een ark van triomf. 

Maar als een voetspoor vooruit, 

altijd op weg naar bedreigden, 

zwervend om vrede en recht, 

tegen de loop van het lot. 

Niet als een Heer van hierna, 

niet als de Man van hierboven, 

wil onze God zijn geëerd, 

niet als een hoofdstuk apart. 

Maar als een mens onder ons, 

speurend naar hoop voor de minsten, 

iemand die doet wat hij zegt, 

liefde is hij metterdaad. 

 

1e lezing Uit De profeet van Khalil Gibran 

 

Toen stapte een metselaar naar voren en zei: Vertel ons over huizen. En hij gaf ten 

antwoord: Bouwt met uw verbeeldingskracht een kluis in de wildernis, eer ge een huis 

binnen de stadsmuren bouwt. Want zoals gij thuiskomt in de schemering, zo behoort de 

zwerver in u de eeuwige verte en de eenzaamheid toe. Uw huis is uw grotere lichaam.          
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Het groeit in de zon, slaapt in de stilte van de nacht en is niet zonder dromen. Denkt ge dat 

uw huis niet droomt en in zijn dromen de stad verlaat voor de bosschage en de heuveltop? 

Kon ik uw huizen maar in mijn hand bijeengaren en ze als een zaaier uitstrooien over woud 

en wei. Waren de valleien maar uw straten en de groene paden uw stegen, opdat ge elkaar 

dwars door de wijngaarden heen zocht en de zoete geur van de aarde meebracht in uw 

gewaad. Maar zover is het nog niet. In hun angst hebben uw voorvaderen u te dicht 

opeengepakt. En die angst blijft nog een tijdlang bestaan. Nog een wijle langer scheiden de 

stadsmuren uw haard van de velden. 

Zegt mij, burgers van Orfaleze, wat hebt gij in die huizen? Wat behoedt ge zo zorgvuldig 

achter vergrendelde deuren? Vrede, die kalme drang die blijkt geeft van uw kracht? 

Herinneringen, die zachtglanzende bogen die zich welven over de hoogten van de geest? 

Schoonheid, die het hart naar de heilige berg voert, weg van dingen vervaardigd uit hout en 

steen? Zegt mij, is dat wat u in uw huizen hebt? Of hebt gij enkel geriefelijkheid en de hang 

ernaar, dat steelse iets dat het huis betreedt als gast , vervolgens de gastheer wordt en ten 

slotte de meester…… 

 

Lied 

Vervul dit huis met hart en geest, 

met aandacht voor de kleinen. 

Dat al wie hier naar binnen gaat 

hem noemen zal de Zijnen. 

 

Wees kracht en troost voor jong en oud, 

dat niemand hoeft te vrezen 

als hij zich inzet voor jouw rijk, 

want dood heet daar ‘verrezen’. 

 

Ontwaak, ontspring, zoek kans in ons 

tot in de diepst ontriefde. 

Vervul je grootste wens aan ons, 

wordt onverdeelde liefde. 

 

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht, 

geef taal en toon aan dromen. 

Geef stem aan wat verborgen bleef, 

laat hier jouw rijk maar komen. 

 

2e lezing, Johannes 21, 1-6 

Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde 

als volgt:  Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas, Natanaël uit Kana uit Galilea, de 

zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei: Ik ga vissen. Wij gaan met je 

mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het 

ochtend werd, stond Jezzus op de eover, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij 

riep: Hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze.  

Gooi het net aanstuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat 

zo veel vis in, dat ze het niet omhoog konden trekken.  
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Overweging samenvatting 

 

Tja. De overweging werd me ingegeven, en was niet in deze lijn van te voren uitgedacht. Wat 

waren, in mijn herinnering, de kralen van de ketting? 

 

Heb je iets te eten? Die vraag kennen we als vraag voor fysiek voedsel. Maar ook de vraag 

naar geestelijk voedsel is van alle tijden. Inspiratie, steun, motivatie. Ook daarmee kunnen 

we elkaar helpen. 

 

Jouw huis als bescherming. Het fysieke huis, waarin je zelf de regels bepaalt. Waarin jij mag 

zeggen wie er wel of niet binnenkomt. Maar hoe zit dit, als de metafoor gaat over jouw huis 

als je lichaam? Bepaal je ook zelf, welke emoties van anderen hier binnen mogen komen? Of 

heb jij je van veel mensen en dingen afgesloten?  Zit je veilig in je eigen cocon? Kies je voor 

geriefelijkheid als hoogste doel? En wat doet dat met jouw ziel? Met jouw passie om ten volle 

te kunnen leven? 

 

Misschien werk je wel heel hard, maar geeft het geen voldoening. Krijg je niet de 

waardering, de voeding die jij nodig hebt. Het kan helpen om het eens over een andere boeg 

te gooien. Verbreed je horizon. Ga rechtop zitten in je bootje, en kijk om je heen. Is het tijd 

om jouw net aan de andere kant uit te gooien? 

 

Het laatste stukje van de overweging gaat over ons. Hoe wij ook in deze tijd gemeenschap 

kunnen zijn met elkaar. Dit stukje staat op de video, en kun je via de website terugkijken. 

 

Heb ik jou hiermee geholpen? Jij hebt mij hier zeker mee geholpen, omdat je me hebt 

aangespoord de hoofdpunten van gisteren weer op te diepen. 

 

Pianospel 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Lied  

Gij die de stomgeslagen mond verstaat 

van alle stervelingen die wij zijn, 

wij roepen u de naam toe van een mens, 

Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde. 

 

Nooit sprak een mens als hij, 

in hem verstonden wij uw bestaan, 

de zin van ons bestaan. 

Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht 

alle gerechtigheid, een mens voor allen. 

 

Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen. 

Zie alle stervelingen van de wereld, 
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waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid, 

vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien ? 

 

Waarom genadeloos vernietigd worden 

de armsten van de wereld, uw geliefden; 

waarom wij die met weinigen bezitten 

wat allen toebehoort, uw woord niet doen, 

 

geen wereld maken die in vrede is, 

een nieuwe orde van gerechtigheid - 

Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 

te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 

 

Gij die dit woord ons in gegeven hebt, 

een bron van kracht en moed en zeker weten. 

Gij die het licht in ons geschapen hebt: 

dat niet de duisternis ons overmeestert. 

 

Dat niet het laatste woord is aan de dood, 

Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven, 

Gij die ons afgestemd hebt op uw stem, 

Gij die ons hebt geschapen naar U toe, 

 

 

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen, 

Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden, 

wij roepen U de naam toe van uw mens, 

Israël, deze aarde, uw geliefde. 

 

Voorbeden 

 

Gedicht 

 

Ik voel me zo verdrietig vandaag, Ik wil niet vechten tegen een vijand 

Ik wil bij de vrede op schoot 

Ik wil geen mondkapjes, ik wil vitaminen en gezondheid aanmoedigen, 

waar het maar kan. 

Ik voel me zo machteloos vandaag. 

Ik wil geen regels, ik wil verantwoordelijkheid 

Ik wil geen angst, ik wil vertrouwen 

Ik wil geen controle van buitenaf 

Ik wil leren vertrouwen op het wonder, dat het leven is. 

Ik rouw niet om het oude, dat er was, 

Maar ik smacht naar het nieuwe, dat zeker zal komen! 

 

Onze vader (Armeense versie) 
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Slotlied     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 


