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Dagthema: Intuïtie 
 
Overweging 12 juli – Marc van de Giessen 
 
“… ‘levensopdracht’ die de mens dient te leren is om tot een evenwichtige persoonlijkheid uit te 
groeien, zich veilig te weten in deze wereld, zijn plek te kennen …” 
 

Eerste lezing uit Godsbeeld uit Adem ons tot leven – Rene Hornikx 

Tweede lezing uit De Torrie van Mattie 4; 12-24a  (Mattheüs) 

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 dan af op jou, 
hier, in dit uur. Amen.  

Lied: ZOMAAR EEN DAK BOVEN WAT HOOFDEN                        
H. Oosterhuis/B. Huijbers 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat.  

Muren van huid, ramen als ogen speurend naar 
hoop en dageraad. Huis dat een levend lichaam 
wordt als wij er binnengaan om recht voor God te 
staan.  

Woorden van ver, vallende sterren, vonken 
verleden hier gezaaid. Namen voor Hem, 
dromen, signalen diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien onthouden, 
spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.  
 
Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, mensen in 
vrede, oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.  

Welkom en inleiding  
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Gebed om openheid  

Wij zien, 
toch zijn we vaak blind voor U 
en onze naaste. 
Wij horen, 
toch zijn we vaak niet in staat naar U en onze naaste te luisteren. 
Wij hebben kennis, 
toch zijn we vaak niet wijs. 
We weten te vinden, toch zoeken wij.  

Open onze harten, 
zodat wij onze ogen, oren, handen en verstand aanwenden om er te zijn, niet alleen voor 
elkaar, 
maar voor heel Uw mensheid. Amen.  

Lied VOOR DE ZEVENDE DAG   H.Oosterhuis/A.Oomen  

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat.  

Eerste lezing: Godsbeeld uit Adem ons tot leven – Rene Hornikx  

Toen aan de beroemde theoloog Edward Schillebeeckx werd gevraagd naar zijn Godsbeeld 
vertelde hij het volgende verhaal;  

Een jongetje kwam, toen het al donker was, te laat thuis van zijn spel in de tuin. Zijn vader 
mopperde, maar het jongetje vertelde dat hij een olifant had gezien in het schemerdonker 
tussen de bomen. ‘’Onzin’’, zei de vader, ‘’In ons land wonen geen olifanten en ze leven zeker 
niet in onze tuin. Je komt slaaptekort, naar boven dus, ik kom je dadelijk onder stoppen.  

Toen hij het later deed, vroeg hij aan het ventje of hij al gebeden had en God ook had verteld 
over de olifant. ‘Ja’, zei het jongetje. ‘En...wat zei God?’ vroeg de vader. God zei, zo vertelde het 
jongetje, dat Hij de olifant ook gezien had....  

Met zo’n Godsbeeld ben ik opgegroeid, zei Schillebeeckx , de barmhartige en meelevende 
God van Mozes, groot in liefde en trouw. Dat Godsbeeld hebben kinderen soms, voordat het 
harde leven begint en je treft het aan bij oude en door leven wijs geworden mensen. 
Daartussen blijft het behelpen...een wolk, een mysterie...  
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Tweede lezing De Torrie van Mattie 4; 12-24a  

De Jezus-torrie begint nu echt  
Toen Jezus in Kafarnaum ging wonen, begon Hij zijn ding. Hij riep hetzelfde als de Doper; 
Maak een U-turn! Begin een nieuw leven. Het koninkrijk van God, de revolutie komt eraan!  

Toen Hij op een dag langs het meer van Galiea childe, zag Hij twee broers. Ze heetten Simon 
a.k.a. Petrus a.k.a. The Rock en Andreas a.k.a. Dre-C. Ze waren aan het vissen. Dat was hun 
beroep, Jezus zei tegen hen; F’akka G’s? Volg Mij en Ik zal jullie vissers van mensen maken. 
The Rock en Dre-C dropten alles wat ze in hun handen hadden en liepen met hem mee.  

Een stukkie verder zag Hij twee andere broers. Hun namen waren Jacobus en Johannes 
Zebedeussen. Ze stonden ook bekend als Jay-Z en Sjonnie. Hun oude man heette Zebedeus. 
Met zijn drieën waren ze in aan het werk in hun boot. Jezus riep hen en gelijk kwamen ze uit 
de boot en lieten hun pa achter. 
Jezus en z’n nieuwe matties liepen door heel Galilea.  

Hij predikte in de synagogen (joodse kerken) en op de straten. En overal vertelde Hij het 
goede nieuws van het koninkrijk van God dat er aankwam. En Hij genas iedere ziekte en 
handicap die hij tegenkwam. En iedereen gaf hem creds en de props en respect. Je snapt dat 
hij de talk of the town was en de buzz of the day. Helemaal tot in Syrie, een ander land, werd 
over hem gepraat. Jezus werd een celebrity.  

Derde lezing van Albert Einstein  

De intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar. We hebben 
een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.  

Overweging  

Waarnemen van stemmen en beelden 
Van de week had ik een gesprek met een mevrouw over de stemmen in haar hoofd. Dat is niet 
vreemd omdat ik in de psychiatrie werk. Er zijn mensen bij wie nauwelijks te onderdrukken 
beelden en stemmen naar boven komen. Vaak zijn ze een gevolg van onverwerkte 
ervaringen of een reflectie van hun slechte zelfbeeld. Schuld en schaamte bepalen hier de 
luide beelden en stemmen. 
Het is een enorme worsteling om de stemmen los van jezelf te zien, zeg maar als fenomeen. 
De stemmen zijn immers veroorzaakt door vervelende ervaringen zoals pesten of het gevoel 
dat je er niet bij hoort. Het lukt mensen soms om de stemmen te zien als types die zelf ook 
gepest zijn. Het lukt soms om in gesprek gaan met die stemmen. Je moet jezelf aanleren dat 
jij de baas over jezelf bent, en gelukkig werkt dat vaak. Niet alles wat je waarneemt is waar. 
Onderscheid der geesten 
Er zijn ook mensen die sterke religieuze ervaringen hebben tijdens hun psychotische 
episodes. Zij ervaren intense liefde, warme gevoelens, diepe inzichten en delen met mij dat 
God hun levenslessen gaf. Het universum wordt gedragen door liefde. Maak je geen zorgen, 
vergeef toch je vijanden omdat haat je niet verder helpt, het leven is pas goed als je jezelf 
niet als het middelpunt beschouwt. Deze uitleg mag je mensen toch niet afnemen? 
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Ik vraag me af hoe wij als gelovige mensen kunnen openstaan voor religieuze ervaringen 
zonder naief te worden. Want hoe beoordeel je ingeving of hoe ga je om met je innerlijke 
gewaarwordingen? Het lijkt er op dat in het vroege christendom veel opener werd gesproken 
over religieuze ervaringen. Mensen leefden voordat de natuurwetenschap haar intrede 
deed, veel meer in Gods wereld. Dromen, profestische vervoering waren toen geen taboe 
maar in de loop der tijd is dat veranderd. Geloofsintuïtie werd verdacht. 
Beoordelen van intuïtief geloof 
De quote van de grote natuurkundige Albert Einstein helpt mij hierbij. ‘’De intuïtieve geest is 
een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar. We hebben een maatschappij 
geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten’’. 
We laten ons intuïtie links liggen. We zoeken als eerste de rationele verklaring. Ook in de 
kerk kwamen dogma’s die het geloof dicht timmerden. De ratio won van de ervaring. We 
hebben in de loop der tijd de innerlijke waarnemingen in de ban gedaan. Hoe kan je immers 
intuïtie beoordelen? 

Vanuit het vroege christendom - tot nu toe - zijn er twee uitgangspunten in het doorgegeven 
geloof: menswording en gemeenschapsvorming. De eerste gaat over de roeping om de beste 
versie van jezelf te worden. De ‘levensopdracht’ die de mens dient te leren is om tot een 
evenwichtige persoonlijkheid uit te groeien, zich veilig te weten in deze wereld, zijn plek te 
kennen in het geheel, wetende dat hij/zij een uniek mens is. 

Gemeenschapsvorming gaat over hoe jij je leert te verhouden tot de ander en de schepping. 
In de Duif zeggen we; we commiteren ons aan een wereld waar brood, recht en liefde is voor 
ieder mens. Dit betekent dat de nood van de ander soms belangrijker is dan je eigen belang. 

 De beoordeling van een intuïtieve waarneming stem ik daarom af op de vraag of het in lijn is 
met de twee uitgangspunten. Helpt het de mens om beter mens te worden en leert het om 
met anderen om te gaan. Kortom; draagt het bij aan de gedroomde wereld? Het idee van God 
leert ons te kijken vanuit een ander perspectief dan je eigen. 
Voorvoelen van God? 
De theoloog Edward Schillebeeckx is misschien wel de grootste en invloedrijkste theoloog 
die Nederland ooit gekend heeft. Zijn boeken zijn moeilijk om te lezen maar soms verrast hij 
zijn lezer met kinderlijk eenvoudige verhalen. 
Een jongetje zei: Ik zag een olifant tussen de bomen! En de vraag van de vader volgde: wat 
zei God? Die had het ook gezien. De rationele benadering van de vader kon niet op tegen de 
verbeelding van een kind. Alles wat we over God voorvoelen is twijfelachtig en waar tegelijk. 

Het geloof getuigt zo van de barmhartige en meelevende God, groot in liefde en trouw. Dat 
Godsbeeld hebben kinderen en oude en door het leven wijs geworden mensen. Zoals 
Schillebeeckx zegt ‘’daartussen blijft het behelpen…een wolk, een mysterie…’’. 
Openstaan voor geloofsintuïtie 
Na het lezen van het roepingsverhaal uit de torrie van Mattie, de hervertelling van het 
Mattheusevangelie in straattaal,  kwam ik het weer tegen. 
De leerlingen die aan het werk waren. Jezus kwam langs en zei; volg mij! En prompt lieten zij 
alles vallen. Iets in hen - noem het intuïtie - zei dat het goed was om te doen. Een innerlijke 
drijfveer die blijkbaar voorvoelde: Een ingeving. Dit moet ik gewoon doen. Durf jij het aan? 
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Laat je raken 
In de zomerserie is het thema: Laat je raken. We kennen sinds de coronacrisis het gemis van 
aanraken. Aanraken is zo wezenlijk aan ons menszijn. We hebben zintuigen gekregen om 
onszelf te ervaren. Intuïtie is een zintuig -  het zesde zintuig als je wilt - waar we innerlijk 
waarnemen en weten. 
Als het om geloof gaat, hebben we intuïtie nodig. In geloof stellen we ons open voor dingen 
die waar zijn. In geloof worden we gevraagd een onderscheid der geesten te maken. Dus we 
moeten ons openstellen voor wat we waarnemen en tegelijk kritisch bevragen of 
onze waarneming in lijn is met het grote verhaal van God. 

Dat kan je niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig. Net zoals ik gesprekken voer met 
patienten die stemmen en beelden hebben. Ik leer er telkens van om de intuïtie van de 
ander te horen. Sta ik voldoende open? En mijn patiënten leren van mij dat sommige 
stemmen en beelden niet in lijn zijn met menswording en gemeenschapsvorming. 

Mijn tip voor de zomer is; stel je open voor alles wat je waarneemt. Volg je ingevingen in je 
doen en laten. Als je durft je intuïtie te volgen, oefenen wij om Gods aanwezigheid in deze 
wereld te laten zien. Zo kan je raken en je laten raken. 
Moge het zo zijn. 
 
Orgelmuziek  

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, 
die niet degene is, die ik Hem wil maken, maar altijd ontsnapt 
aan de beelden die ik van Hem vorm.  

Ik geloof in Jezus Christus, 
die geheel anders is dan ik mij voorstel en die zich nooit in formules laat vangen.  

Ik geloof in de heilige Geest, 
die waait waar Hij wil 
en overal werkt waar goedheid en waar liefde groeit.  

Ik geloof in een kerk, 
die organisme, geen organisatie is, leven en geen letter; 
Gods volk in de woestijn van het leven op weg naar nieuwe toekomst.  

Ik geloof in eeuwig leven, 
dat hier reeds begint in allen die geloven, en dat voltooid zal worden aan het 
einde der tijden 
als God zal zijn: Alles in allen.  
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Geloofsintuïtie van alledag door Nanne Eekhoudt 
  
Al fietsend met de vanzelfsprekende achtergrond van mijn route in mijn hoofd 
op weg naar het werk. De vogels fluiten, de lucht beweegt mee, en het wordt 
gewoon weer lente. Op zich niets aan de hand. 
  
Maar dan gebeurt er iets. Corona is in de stad, ja, zelfs in het land. Niet als 
toerist maar als angsthaas met een boodschap. Maar is dat eigenlijk wel zo? 
Al fietsend besef ik dat er een vreemde innerlijke stem is die mij begeleidt. 
Ik krijg allerlei verwarrende berichten door waar ik door geraakt ben. 
Het is mijn innerlijke stem die mijn gedachten beinvloedt.  
Ik weet het even niet meer. 
 Maar als ik in mijn eentje in de vroege ochtend op de pont sta, en die leegte, 
onbekende geluiden, het kabbelende water, het loeien van de harde wind en 
die stille stad daar aan de overkant voor mij zie raakt dat mij. 
Er komt een bewustzijn tevoorschijn van die altijd zo grote drukke stad die er 
opeens niet meer is. De lege terrassen. De meeste winkels gesloten. Het 
klokkengelui. Zo aanwezig. Verkeerslichten op oranje. 
Oog in oog staan met de vrijheid. Hoe ga ik daarmee om? 
  
Ik geef het de ruimte zonder veel na te denken. Ik laat intuïtief de dingen 
gebeuren  zonder daar te veel op in te spelen. Dat geeft mij een vrijheid in denken. 

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 het 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.  

Activiteiten en informatie  
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Slotlied LIED VAN DE OPSTANDING  H.Oosterhuis / A.Oomen  

De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, staan vol water, maar dicht, de rotsen 
gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken, de 
steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, schietend omlaag van de bergen, als 
lachen en juichen. Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen. En wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.  

Zegenbede  

Eeuwige, 
maak ons tot mensen naar het uw beeld  
Help ons om ons intuïtie te gebruiken zodat wij  
met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien,  
met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren,  
met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken,  
met een verstand dat niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan,  
met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn,  
met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen openen,  
met voeten die niet alleen draven, maar ook tegemoet kunnen komen,  
want zo zijn wij gezegend en elkaar tot zegen. Amen.  
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Torrie van Mattie, het evangelie van 
Mattheus in straattaal  
Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek!  

 
 
 
 

 


