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Dagthema: Inzoomen op de kerk 
 
Overweging 6 september – Jan Meijer 
 
“… permanente zoektocht die wij met elkaar mogen voortzetten. Veranderen, omdat we dat 
kunnen. Omdat het binnen onze mogelijkheden …” 
 

Eerste lezing uit Romeinen 

Tweede lezing uit Mattheüs 

Derde lezing: Seneca 

Lied Kern        Simone Huisman/ Tom Löwenthal  

Altijd Aanwezige, 
cirkel en kern van mijn leven, jij trekt aan 
en omhult. Ruimte van liefde, 
nodig mij uit 
om binnen te gaan.  

Welkom 
Welkom op deze bijzondere zondag in de 
Duif. Een Duif als kerk, een Duif als 
gemeenschap, waarbij de bezoekers zowel 
lijfelijk als via Zoom aanwezig zijn.                                                 
Iedereen is welkom zonder voorbehoud van 
welke aard dan ook.                                                                                                         
Welkom bij de kern van ons leven en de 
ruimte van liefde. Een speciaal welkom voor 
Helma, vandaag onze zoomlector, Erwin 
onze Zoomhost en de mensen die via Zoom 
met ons verbonden zijn. Fijn dat Bert en 
Henk het mogelijk maken om beeld en 
geluid uit de Duif te Zoomen. Zodat we 
hoorbaar en zichtbaar met elkaar verbonden 
zijn. Weet je welkom. 
We zien niet alleen de verbinding maar voelen dat ook en hopen dat die verbondenheid met 
de Duif en Zoom ook zo gevoeld wordt. 
We zijn blij met de mogelijkheid om weer een klein koor te mogen laten zingen. Met Henk 
die weer kan en mag dirigeren en we zijn ook blij om Irina weer achter de piano te zien en 
haar te horen spelen, zodat we weer van haar mooie pianospel mogen genieten.  
Je wordt er blij van omdat deze viering weer bijna zoals vanouds kan en mag.  
Volgens de RIVM richtlijnen en het advies van de raad van kerken.                                                                                                                   
Zodat we deze mogen vieren met mensen die geen klachten hebben en 1,5 meter afstand van 
elkaar houden. Een afstand die de verbondenheid met elkaar niet minder maakt.                                                                                                       
We mogen weer op de bekende en de nieuwe manier bij elkaar zijn en weten ons verbonden 
met elkaar in de kerk en in Zoom. 
Welkom in verbondenheid. Letterlijk en figuurlijk. Welkom Helma voor het openingsgebed. 
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Openingsgebed  
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige en Barmhartige, 
die is, die was en die komt.  
En in de Naam van Jezus van Nazareth, 
die als mens onze broeder en bondgenoot is en ons voorbeeld voor licht en liefde.  
En in de naam van de Geest die door haar adem leven en inspiratie geeft aan alle mensen.  
Ook in dit uur van ons bijzondere samenzijn. Amen.  
 
Inleiding 
Een volle agenda en er toch naar uitzien.  
Passen en meten en toch blij worden. Omdat we weer zoveel mogen en zoveel kunnen.  
Met elkaar. 
 
Zoals de verbinding met elkaar door Zoom en verbinding met elkaar door het avondmaal.  
Zoals met elkaar een weg zoeken in opgelegde regels en wetten, ook voor een viering. 
Zoals een weg vinden met elkaar in een vergadering over nieuwe kansen en nieuwe 
mogelijkheden. 
 
Voor elkaar en met elkaar. In een bijzondere viering met zoveel herkenbare liederen, 
teksten en momenten. 
En toch bijzonder. Met tekstlezingen van Helma via Zoom. 
 
De eerste van het leesrooster gaat over; hoe het goede te doen uit de brief van Paulus aan de 
Romeinen en de tweede Bijbellezing gaat over; hoe om te gaan met elkaar door Mattheus. 
 
De derde lezing is van Seneca een Stoïcijnse filosoof en gaat over moraliteit, kennis en 
kijkend naar de de uitvoering ervan in de praktijk. 
 
Na afloop van de viering houden we hier een vergadering met iedereen over de extra kansen 
van verbindingen tijdens de vieringen en het organiseren van extra hulp om dit in de 
praktijk te kunnen uitvoeren. Met elkaar.  
 
En zowel de Bijbelteksten als de Stoïcijnen en de Vergadering van Aangeslotenen kunnen 
ons daarbij motiveren en helpen. 
We wensen elkaar een mooie viering. 
 
Aangezien we veel op het programma hebben staan laat ik het hierbij en gaan we weer 
genieten van ons koor in klein formaat met grootse mogelijkheden. 
 

 
 

 

 



 

 
   pag. 3 

  
 © 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.  
 

 

Lied: Licht   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: Doe altijd het goede Romeinen 12 : 14-17  

Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen. Vraag God niet om hen te 
straffen, maar bid voor hen. 
Jullie moeten altijd met elkaar meeleven, in vreugde en verdriet. Vergeet nooit dat jullie als 
christenen allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet belangrijker vinden dan anderen. Wees 
tevreden met een onbelangrijke plaats, en wees niet eigenwijs.  

Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle mensen zien 
dat jullie het goede willen doen. Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te willen 
leven.  

Tweede lezing: Hoe met elkaar om te gaan Mattheüs 18: 15-20  

Jezus zei: “Stel dat een andere gelovige iets verkeerds doet. Zeg hem dan wat hij verkeerd 
gedaan heeft zonder dat er anderen bij zijn. 
Als hij luistert dan heb je hem bij God teruggebracht. 
Maar als hij niet naar je wil luisteren, moet je naar hem toegaan, samen met één of twee 
anderen. Want er zijn minstens twee mensen nodig voor een geldige verklaring.  

Als hij dan nog niet luistert vertel het dan aan de hele groep gelovigen. Als hij ook niet naar 
de groep luistert, dan hoort hij er niet meer bij. Dan moet je hem behandelen als een 
ongelovige of een tollenaar. 
Luister goed naar mijn woorden: De besluiten die jullie op aarde nemen, zullen ook geldig 
zijn in de hemel.  

En luister ook goed naar deze woorden: Stel dat dat twee van jullie samen bidden om iets 
hier op aarde. Dan zal ook mijn hemelse Vader zorgen dat het gebeurt, wat het ook is. 
Want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben ik ook.”  

Lied: Boek    H.Oosterhuis/A.Oomen 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven.  
In mijn letters staat geschreven  
dat alleen de geest doet leven.  
Licht en adem is de geest.  
Daarom ben ik neergeschreven:  
dat je zonder angst zult leven wat je leest.  
 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
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Wou je leven met zovelen, 
hier op aarde, moet je delen:  
licht en adem, geld en goed. 
Wie maar leeft om meer te krijgen  
die zal sterven aan zijn eigen overvloed.  
 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
Mozes heeft de weg gewezen, 
hoor de woorden der profeten: 
licht en adem zal er zijn. 
Als je mens wordt zoals Jezus. 
Liefde als een mens aanwezig, 
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.  
 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven.- 
Niemand weet hoe jij moet leven, 
nergens staat het opgeschreven, 
liefde tegen liefdespijn, 
vriendschap tegen duizend vrezen, 
zoet dat bitter kan genezen, 
mens voor mensen, recht en vrede, 
licht en adem, heel veel leven, mag je zijn.  
 
Vrouw, waar is je broer? 
mens, waar is je zusje? 
‘t Meeste van een mensenleven  
wordt het minste opgeschreven:  
hoe zij trouw zijn aan elkaar.  
Lijden, sterven, liefde leren,  
zouden wij dat ook proberen,  
werd het waar.  

Derde lezing: Seneca, filosoof, stoïcijn, staatsman en toneelschrijver 5vChr-65nChr  

Een deel van de morele kwaliteit berust op scholing, een deel op oefening: je moet leren en 
je moet door te handelen waarmaken wat je geleerd hebt. 
Als dat zo is, blijkt voor wijsheid niet alleen weten nodig, maar ook praktische leefregels die 
onze hartstochten als door een wetsbepaling intomen en op een afstand houden.  
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Overweging  

Er staan in de drie tekstlezingen genoeg teksten die schuren. Regels en wetten, waarvan je 
zou kunnen zeggen dat het zo niet werkt, terwijl er ook mensen zullen zijn die zeggen dat 
het alleen maar op die manier werkt. 
En daar kunnen we vervolgens de hele tijd over discussiëren met elkaar en vooral over wat je 
er zelf van vindt. 
Je zou bijna kwijtraken dat het over praktische leefregels gaat als het goede doen en hoe 
daarmee om te gaan. Met elkaar. 
 
Het afgelopen halfjaar is het niet anders gegaan. De meningen vliegen om je oren. Op zoek 
naar de meningsverschillen over Corona en of het zin of onzin is wat er gezegd en beweerd 
wordt. 
Als toeschouwer schiet je daar niet zoveel mee op. Heb je er geen invloed op. 
Ook niet door ruim en uitgebreid de tijd nemen om daar ook weer van alles over te vinden.  
Zonder een praktische bijdrage ( direct of indirect) aan de oplossing van het probleem te 
kunnen leveren. 
 
De kerngedachte van de Stoïcijnen is de opsplitsing van alle zaken en gebeurtenissen in je 
eigen leven en de wereld in een scherpe tweedeling.  
Namelijk aan de ene kant het individu met zijn emoties, gevoelens en handelingen met de 
mogelijkheid om dat te beïnvloeden. 
En aan de andere kant de gebeurtenissen die buiten de wil en het kunnen veranderen van 
het individu valt (zoals het weer, de mening van een ander, de regering, de oneerlijkheid 
van het leven, Trump, Poetin, Wilders enzovoort ) 
 
De filosofie van de Stoïcijnen is dat het de bedoeling is dat je je niet slecht gaat voelen over 
zaken die je niet of niet direct kunt veranderen. 
Maar dat je jezelf focust op wat jezelf wel kunt veranderen. 
En jezelf niet belet om goed doen te laten omdat je negatief gestemd raakt over zaken die je 
toch niet kunt beïnvloeden. 
En anders omgaat met de ander omdat het wereldbeeld dat bij je teweeg brengt. 
 
In de teksten van Paulus en Mattheus staat ook genoeg waarover je een mening kunt 
hebben, maar de intentie van destijds is ook om met elkaar te onderzoeken en vast te stellen 
hoe goed doen en met elkaar omgaan in de praktijk kan worden gebracht. 
 
Een permanente zoektocht die wij met elkaar mogen voortzetten. Veranderen, omdat we dat 
kunnen. Omdat het binnen onze mogelijkheden ligt. Nu. Vandaag. 
 
Terug in de tijd is een andere wereld en die andere wereld zullen wij weer over honderd jaar 
zijn. De nieuwe generaties zijn al druk bezig dat in gang te zetten. 
Wat kunnen wij letterlijk en figuurlijk vandaag voor elkaar betekenen.  
We hebben dat al in gang gezet door vandaag op welke manier dan ook aanwezig te zijn in de 
Duif om elkaar te ontmoeten. En elkaar na afloop te spreken en vervolgens een bijdrage te 
leveren aan onze vergadering van aangeslotenen en bijvoorbeeld als vrijwilliger van 
betekenis te zijn. Voor elkaar. 
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We kunnen ook van betekenis zijn door de huidige leefregels toe te passen en te zoeken naar 
oplossingen om contact te houden. Met elkaar. 
Dus kijken naar alle mogelijkheden die er zijn om met elkaar nieuwe mogelijkheden te 
vinden en die in de praktijk te brengen. Passend in deze tijd. Met elkaar in De Duif. 
Straks in de vergadering.  
Het goede doen, het ontmoeten, het nieuwe vieren. Met elkaar 
Amen.  

Pianomuziek  

Geloofsbelijdenis  
Bij iedere voorbereiding denk ik bij de invulling na over het woord geloofsbelijdenis. Het in 
het openbaar getuigen van je geloof. Dat een ritueel is geworden door het mee op te mogen 
zeggen.  Deze geloofsbelijdenis, die ik zelf iedere keer weer een beetje aanpas spreekt mij 
aan vanwege de aanloop die het neemt naar het geloof met: Ik voel, ik erken, ik besef, ik zie 
en ik weet. Het concrete.  Om daarna te komen bij waarin ik geloof. Het abstracte. Mijn 
abstractie met ruimte voor iedereen om dat zelf te mogen invullen. 
Zoals je die na de viering zelf zou willen invullen. 
Als je het wil meezeggen dan is dat een verbinding met elkaar die er ook onuitgesproken is. 
Meelezen om het voor jezelf in te vullen zoals ik bij de voorbereiding doe. Dan leidt het tot 
een persoonlijke verklaring die in het openbaar belijdenis heet. 
En ook mij weer tot nadenken stemt. 
Mijn geloofsbelijdenis luidt als volgt:  
 
Ik voel onze zorgplicht 
voor elkaar en de aarde. 
Ik erken, dat er schuld en onschuld is, bij mij en bij jou, 
Ik besef, dat ik niet alleen sta, 
waar ik ook leef. 
Ik zie macht en onmacht, dood en leven, aan mijn kant en jouw kant. 
Ik weet dat er moed voor nodig is 
dit te aanvaarden. 
Ik geloof in de vrijheid,  
in de vrede voor de mens. 
Ik geloof dat er één is, 
die groter is dan ons hart. 
Ik geloof, dat hij ons heeft voorgeleefd hoe te leven.  
Ik geloof in de Eeuwige die liefde is Voor jou en voor mij. 
Ik geloof in samen. 
Amen  

Intenties en dankbaarheid  

Bij de vorige vieringen was dit het centrale punt van verbinding. 
Omdat breken en delen niet mocht of gewoon onmogelijk was.  
Maar we mogen voor het eerst weer breken en delen als teken van de verbinding. Toch wil ik 
op dit punt verbinding zoeken met Helma om als teken van verbinding met de mensen in 
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Zoom haar intentie te horen. Voordat ik de intenties uit ons groene boek lees en Gerrard 
straks het woord geef. 

Lied: Liefde    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.  

Tafelgebed  

Wij breken en wij delen, 
Een gebaar met brood 
en de wijn die klaarstaat. 
De symboliek van dit eeuwenoud gebaar herbeleven wij vandaag.  

Met de symboliek van breken en delen vieren we gemeenschap 
en belijden we gelijkheid, 
solidariteit en mededogen.  

Zo willen wij leven 
samen met iedereen 
die we op ons pad vinden 
de mensen voor wie wij kiezen 
en de mensen die ons vreemd zijn.  

Daarom herhalen wij vanmorgen dit bijzondere en kostbare ritueel van breken en van delen. 
Van bij elkaar horen en speciaal met elkaar verbonden zijn. En dat ook op deze manier 
kenbaar maken aan elkaar.  
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Breken en delen van brood en wijn  

Nodiging 

Aan het slot van de nodiging wordt meestal gezegd: ”kom gerust want alles staat klaar”. 
Zoals jullie zien staat echt alles klaar. Voor ieder een glaasje en een stukje brood, zodat alles 
volgens de inmiddels beroemde en beruchte richtlijnen gaat. Met in achtneming van  
de 1,5 mtr. afstand in de rij. 
Te beginnen met de eerste rij en van rechts naar links. Voor mij tenminste. Daarom wijs ik 
voor de duidelijkheid 
We pakken het glaasje en een stukje brood. Dopen dat in en zeggen :”  Met elkaar” en zetten 
het glaasje op de tafel links van mij en gaan dan vervolgens weer naar onze plaats. 
Zelf zal ik dit keer beginnen om met de Zoomgangers de verbonden te zijn.   "Met elkaar" 
 
Lied: Vrede    H.Oosterhuis/A.Oomen  
 
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,  
sprekend nabij, de stilte verwacht U.  
Mensen bestaan U, zien en beleven U.  
 
Mensen van vlees, van licht en gesteente,  
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,  
mensen uw volk, uw stad hier op aarde.  
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.  
Adem ons open, maak ons uw aarde,  
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.  

Gebed 
Het Onze Vader (vrij hertaald)   J. Meijer  

Eeuwige, alom aanwezig. 
Laat uw geest bij ons blijven, 
in ere worden gehouden 
en de overhand hebben. 
Ook in deze wereld 
waarvoor wij de zorgplicht hebben. Houd ons weg van verkeerd handelen.  

Breng ons het goede. 
Vergeef ons en laat ons elkaar vergeven Laat ons voor elkaar zorgen 
met de kracht van uw geest. 
Overal en voor altijd. 
Amen  
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Slotlied: Bloeien   M.Nijhoff / T.Löwenthal  

De wildernis zal bloeien als een roos  

De wildernis zal bloeien als een roos  

De wildernis zal bloeien als een roos  

 

 

Zegenbede  

 

 

 
 
 

 

 


