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Dagthema: “God zegt” 
 

Overweging 28 juni – Jan Meijer 
 

“… de aanhef van de brief van Jeremia.“De viroloog zegt dat”, “Het RIVM zegt dat…” 
…”actualiteit van Black Lives Matter bracht mij weer bijna 2000 jaar  terug…” 
 

Eerste en tweede lezing uit Jeremia 

Derde lezing uit Matteus 

Openingsgebed  
Stel ons hart open voor elkaar. 
Om te zijn als een kerk voor iedereen. 
Zoals een klooster is als thuis voor 
monniken, Als een tempel voor de 
boeddhist, 
de Ka’aba voor de pelgrim. 
Stel ons open voor de 
kleitabletten van de Tora 
het boek van de Koran 
de teksten uit de Bijbel. 
de woorden van Jezus 
Stel ons open voor elkaar 
en de religie van de liefde. 
De liefde die God is. 
Amen  
 
Welkom Een hartelijk welkom aan 
iedereen die naar de Duif gekomen is en 
een hartelijk welkom aan iedereen die 
via Zoom met ons verbonden is.                                                                                               
Zoals onderstreept is in het openingsgebed  zoeken wij in de Duif verbinding met 
iedereen. Ongeacht je herkomst, je geloof of overtuiging of de wijze waarop je de 
verbinding met de Duif voelt en onafhankelijk van de regelmaat van je bezoek in de Duif.                                                              
De deur staat letterlijk en figuurlijk voor iedereen open.  
Iedereen is altijd welkom op de zondagmorgen bij onze viering waarin we het leven zoals 
Jezus bedoelt heeft met elkaar en bij elkaar zoeken.  
Inleiding 
De tekst uit het leesrooster van deze week komt uit Jeremia.                                                                                                             
Jeremia als bron van het werkwoord Jeremiëren ( jammeren en weeklagen) en ook de 
oorsprong van het woord de Jeremiade   (een dikwijls overbodige en telkens herhaalde 
vervelende klacht). 
Misschien als geruststelling vooraf: Zo’n viering wordt het vandaag niet.  
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De tekstlezing uit Jeremia gaat over de brief die hij schrijft aan het Joodse volk dat in 
ballingschap in Babylonië is. Die brief begint met: “God zegt dat”.  
De brief lezen we in een beknopte samenvatting in twee delen. 
Het schrijven van die samenvatting betekende voor mij het begin van een leesreis door het 
leven van de profeet Jeremia. 
Die reis bracht mij ook terug naar achttien honderd jaar voor Christus.                                                                                                       
Het ontstaan van het Babylonische Rijk, de bewaard gebleven geschriften en de 
aansluiting daarvan op de verhalen in de Bijbel.                                                                                                   
In de tussentijd voltrok zich de realiteit van onze hedendaagse ballingschap in Corona en 
die van de persconferenties van onze regering. 
Met de berichtgeving in de stijl van de aanhef van de brief van Jeremia.“De viroloog zegt 
dat”, “Het RIVM zegt dat.” 
De actualiteit van Black Lives Matter bracht mij weer bijna 2000 jaar  terug in de tijd.                                                                                                 
Bij de gouden regel uit Mattheüs 7. 
 Die ene regel, die gaat over alle levens die er toe doen zoals ook het leven van jezelf.                                                                                     
Die gouden regel gaat over gelijke behandeling van al wat leeft. Gelijke behandeling van 
ons: als levend wezen en onder ons van gedachtengoed en geloof. 
Gelijkwaardigheid van mensen, overtuigingen en geloof. Niemand en niets discrimineren.                                                                  
Het geloof niet en God niet. 
Ook de naam niet. “Wat zegt God”-   Wat zegt het woord God . De naam.                  
Wat zegt het mij, wat zegt het jou.  
Die naam roept van alles op. Er wordt van alles van gevonden.                                                                       
Er wordt geoordeeld en veroordeeld. Geconfronteerd en ontweken.                                                      
God wordt anders genoemd en benoemd. 
Wetend dat we het over God hebben.  
Die gouden regel van gelijkheid geeft mij in ieder geval het gevoel dat ik moet proberen 
een bijdrage te leveren aan de rehabilitatie van God, het woord God, de naam God en het 
begrip God. Aanwezig of toch niet aanwezig. Bij verstek of toch niet bij verstek. 
 We wensen ons een fijne viering. 
 
Lied    H.Oosterhuis / T.Löwenthal  
Onstilbare tonen, zwijgende woorden mogen hier klinken. De mond die ze zingt, het hart 
dat ontvangtzij gezegend. Zoals een landschap meer ruimte is dan te zien is 
en zoenen meer zijn dan de perfecte vorm van de lippen. Zo roepen wij uit wirwar te 
voorschijn een weg een lichtgestalte uit dromen en schaduw van dood –  
 
Zo wordt van aarde tot hemel Gij, onze enige ware. (herhaal vanaf begin) 
  
Zo wordt van aarde tot hemel Gij, onze enige ware. (slotregel laatste keer 2x)  
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Eerste lezing: Jeremia 29: 1-10  
Koning Nebukadnezar had veel mensen uit Jeruzalem als gevangenen meegenomen naar 
Babel. De koning en zijn gevolg, de leiders en iedereen die werkte als timmerman en 
smid. De profeet Jeremia schreef hen een brief die bestemd was voor iedereen van hoog 
tot laag.  
In de brief stond het volgende: “Luister, Judeeërs in Babel”.  Dit zegt God: “Ik heb jullie als 
gevangenen naar Babel laten brengen. Ik wil dat jullie daar huizen bouwen om in te 
wonen en dat jullie het land gaan bewerken om van de opbrengst daarvan te leven. 
Laat jullie groep niet kleiner worden maar juist groter.  
Bid en doe er je best voor dat het goed gaat met Babel, dan gaat het ook goed met jullie”.  
 
Lied    van Opbergen / B.Huijbers of JW vd Velde 
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. 
 
Tweede lezing: Jeremia 29 10-11  
God zegt:” De macht van Babylonië zal 70 jaar duren. Als die tijd om is kom ik naar jullie 
toe. Dan laat ik gebeuren wat ik beloofd heb, dan breng ik jullie terug naar Jeruzalem. Dit 
is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie. Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik 
zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven”.  
 
Lied             H.Oosterhuis/A.Oomen 
Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband. 
Hij schreef ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
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Schrift die mensen-oorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 
Dat boek waarin getekend staan:  
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde,  
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 
Zijn onverganklijk testament:  
dat Hij ons in de dood nog kent. 
De dagen van ons leven,  
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft.  
 
Derde lezing  De gouden regel  Mattheüs 7: 12  
Behandel andere mensen net zoals jezelf behandeld wil worden. 
 
Overweging 
Tijdens mijn leesreis door de tijd speelde ook of we wel of niet op reis naar het buitenland 
zouden mogen gaan. 
Liesbeth en ik hadden in januari van dit jaar al geboekt voor augustus  voor een verblijf 
van twee weken boven op een berg midden in de Pyreneeën van Spanje.                                                                               
Een vrijwillige quarantaine zoals we al jaren doen.                                                                    
Liesbeth zingt, ik beeldhouw. Daar in de Pyreneeën boven op die berg zonder dat we daar 
vandaan gaan. Een creatieve vrijwillige ballingschap. Een doel, in dit geval, om naar toe te 
leven. De reis er naartoe gaat met de auto. 
De route ernaartoe gaan we nog bepalen. Om Parijs heen of door Parijs heen.                                                                   
Gaan we Parijs zien of niet. Hoe dan ook.  De stad Parijs speelt altijd een rol bij de weg naar 
het Zuiden (die van zon en het licht). Parijs; de lichtstad, de stad van de mode, de stad van 
de liefde zijn ook benamingen voor die stad. Hoe we de stad ook willen noemen. Het blijft 
Parijs. 
Op onze reis door ons religieuze leven hebben we het over de onnoembare, eeuwige, die 
ene, Elohim, JHWH, Abba, Heer, Vader, Zij, Hij, Zhij. 
Waarbij we weten dat het God is die bedoeld wordt.  Zelf doe ik daar ook aan mee.                                                                                                      
Is dat een omweg die ik neem om niet verstrikt te raken zoals bij Parijs?                                                                                                                            
Is de naam, het begrip, de verschijning de reden? Het  gebruik of misbruik van de naam 
God? Of wat er allemaal ten onrechte is gerechtvaardigd in de naam van God?  
Is dat de reden dat ikzelf bij mijn overwegingen in het verleden ook het woord God minder 
noemde en de andere benamingen meer?   
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Waarom wil ik God vandaag nu wel bij naam noemen en zo vaak? 
Het roept bij mij in ieder geval meer vragen op dan antwoorden. 
Zoals: Mag ik ter verdediging en rehabilitatie die gouden regel van Mattheus van 
gelijkheid ook in dit speciale geval toepassen? 
Zijn onze virologen daarom in de positie van: “De viroloog zegt dat” zoals de brief van 
Jeremia zijn brief begint met: “God zegt dat.” En is de 1,5 meter in de plaats gekomen van 
die 70 jaar ballingschap?     
Nog steeds zit ik met het gevoel dat ik God moet verdedigen, dan wel rehabiliteren op 
basis van die gouden regel en toch met te weinig aankom om al die begrippen en 
meningen die ten onrechte aan God kleven weg te krijgen. 
Tot ik mij besef dat ik nog voor het schrijven van deze overweging het antwoord van de 
hoop al heb gegeven in het openingsgebed.                                                                                                 
Het geloof spreekt uit mijn persoonlijke geloofsbelijdenis en de liefde die God is spreekt in 
het gebed van een Sioux Indiaan en is samengevat in een puur persoonlijke essentie en 
ervaring..  
Op de vraag: “Wat zegt God?” antwoordt Paulus: ”Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste van deze is liefde.  
Mocht je toch nog cynisch zijn dan doe ik namens de liefde die God is, de aanbeveling om 
Geloof, Hoop en Liefde als strategie te proberen. Het niet toepassen of een andere 
strategie is geen oplossing. 
Moge dat zo zijn. 
 
Pianomuziek door Irina Ursu-Antonova 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de liefde voor anderen zoals ik wil dat er van mijzelf gehouden wordt. 
Een liefde die ook God genoemd wordt zoals God ook liefde genoemd wordt. 
Ik geloof dat dit voor iedereen, ondanks de verschillen, dezelfde Liefde en dezelfde God is.  
Die iedereen toch anders mag ervaren en noemen. 
Ik geloof dat we elkaar via verschillende wegen op datzelfde centrale plein van religies en 
overtuigingen willen ontmoeten. 
Ik geloof in het leven zoals Jezus bedoeld heeft en dat ik hem dagelijks ontmoet in jou en 
mij. 
Ik geloof in een God die ik op mijn manier mag beleven en ervaren 
Ik geloof dat we samen veel kunnen bereiken met openstaan voor anderen zoals Jezus 
openstond voor iedereen. 
 
Intenties uit het groene boek 
 
Nodiging tot verbinding 
 
 
 
Lied VRIEND           H.Oosterhuis / A.Oomen 
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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. 
                                                                                                                                                                          
Gebed                                                   Edward Hayes, Sioux-indiaan                                                                                                                      
Goddelijke moeder en vader, gever van alle gaven.  
Laat mij mijn geliefden niet als vanzelfsprekend beschouwen.                             
Laat mij niet vergeten dat U hen aan mij hebt uitgeleend.                             
Voor U die volkomen liefde bent, help mij vandaag hen die U aan mij hebt uitgeleend zo 
lief te hebben alsof U hen morgen thuis zou halen.                                                                                                             
Laat hen nooit vanzelfsprekend voor mij worden en laat mij nooit blind worden voor het 
wonder van hun aanwezigheid, voor het geluid van hun stem, de vreugde van hun 
nabijheid, de schoonheid van hun liefde.                                                                               
Dat ik hun kleine fouten en tekorten waaraan ik mij erger leer zien als kleinigheden in 
vergelijking met het wonder dat U hen mij gegeven hebt, hoe korte tijd dan ook.                                                                                                            
Leer me, als ik ’s morgens opsta dank te zeggen voor het morgenlicht, voor het leven zelf 
en de kracht om het vol te houden. Schenk mij levensvreugde, schenk mij 
vergevingsgezindheid, schenk mij dankbaarheid. Amen 
 
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?  
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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 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag 
voor elkaar een zegen zijn, 
in onze verschillen en onze overeenkomsten.  
Mogen wij ons hart openstellen voor elkaar en die zegen aan elkaar doorgeven. 
 
Amen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


