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Dagthema: Droom de wereld open 
 
Overweging 27 september – Marc van de Giessen 
 
“… ervaren God in de inzet voor weerlozen, in het verzet tegen onrecht, in de 
lotsverbondenheid…” 
 
Eerste lezing: God ziet mij 
Tweede lezing uit Galaten 
Derde lezing uit Mattheüs-Markus-Lucas 
 
Openingsgebed  
Mohamed El Bachiri uit Een jihad van liefde 
 
Liefde kent alleen genade en vergeving.  
Liefde oordeelt niet,  
liefde is onschuldig. 
Liefde kun je uitdrukken en voelen.  
Liefde is niets dan delen en aanvaarden.  
Liefde kan intiem zijn en toch overal.  
Als jij liefde bent, heb ik dezelfde godsdienst. 
 
Lied Liefde heeft geen longen  
Huub Oosterhuis/Antoine Oomen  
Liefde heeft geen longen maar zij ademhaalt en 
zingt en wat zij heeft gezongen klimt over steile 
hoogten. (2x) 
 
Korte, lange, vlagen kussen, 
zwermen zoenen noem je liefde 
dat betonnen knoesten, twijgen, groen blad, 
rooie wangen krijgen 
Maar ook harde noten kraken, stenen slijpen tot 
zij zingen, 
stenen kloven tot zij stromen. 
 
Maar ook cederhoven planten, 
rozenperken in woestijnen noem je liefde. 
Maar ook blinde ogen wenken, doden drenken noem ik liefde, 
en de zon, met al zijn felle zachte stralen, 
vuursteen tussen diamanten. 
 
Liefde heeft niet één paar handen, geen paar voeten, 
maar zij treedt je tot je wijn bent, 
maar zij kneedt je voor elkaar tot daag’lijks brood. 
Liefde heeft geen hart, geen schoot, 
maar je wordt uit haar geboren tot je dood. (2x) 
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Welkom en inleiding 
 
Lied                        H.Oosterhuis / A. Oomen 
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig ( 2x ) 
 
Godheid had mij in haar macht, 
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht. 
Haar grote namen waaiden voorbij, 
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen. 
 
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig ( 2x ) 
Enige die ik nog ken, 
Alles ben je me, erfdeel en beker, 
Lieflijke oorden vielen mij toe, 
Mijn hart klimt in mij, 
Mijn geest wordt wijd: 
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs, 
Voor geen ander. 
 
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig ( 2x ) 
 
Eerste lezing: God ziet mij  
Je kent mij misschien niet, maar ik weet alles over je… Psalm 139  
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld… Mattheus 10 29-31  
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld… Genesis 1:27  
In mij leef je, beweeg je en is je bestaan… Handelingen 17:28  
Voordat ik de wereld maakte, koos ik je al uit… Efeziers 1  
Ik heb je prachtig gemaakt in de buik van je moeder… Psalm 139  
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde… 1 Johannes 3;1  
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd voor hoop geweest…Jeremia 29-11  
Want ik hou van je met een eeuwigdurende liefde… Jeremia 31:3  
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen… Efeziërs 3:20   
Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet… 2 Corinthiërs 1:3-4  
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je… Psalm 34:19  
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus… Johannes 17:23  
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien… Johannes 17:26  
Hij is het exacte evenbeeld van Mij… Hebreeën 1:3  
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook… 1 Johannes 2:23  
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde… Romeinen 8:38-39  
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt… Lucas 15:7  
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Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven… Efeziërs 3:14-15  
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?... Johannes 1:12-13  
Ik wacht op je… Lucas 15:11-32 
 
Tweede lezing is naar Galaten 5,22-26 en 3,26-29 
Lang geleden raakte Paulus, een Jood, geboeid door Jezus. 
Vanuit die fantastische ervaringen schreef hij: Laat je raken door Jezus. Leef in zijn geest.  
En wat zijn Geest in je laat rijpen is: liefde en genegenheid, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, eenvoud en soberheid. 
 
Laat je niet verknechten door wat 'men' oplegt. Wie Jezus werkelijk ontdekt, die proeft het 
echte leven. Als jij je laat dopen, dan wil je leven in de Geest van Jezus.  
Dan laat jij je raken door Hem. Je dompelt je onder in zijn manier van leven. 
Je trekt Jezus als een kleed aan, zo verbonden wil je zijn met Hem en met alle mensen die 
zich hebben laten dopen. 
 
Als je gedoopt bent, is er geen onderscheid meer tussen iemand van je eigen volk of een 
vreemde, tussen arm of rijk, man of vrouw.  
Leef in die Geest van Jezus, de liefste mens van God. 
 
Lied: Dat ik aarde zou bewonen  H.Oosterhuis/A.Oomen 
Dat ik aarde zou bewonen 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem, 
niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet met klauwen, 
maar op voeten twee. 
 
Om de verte te belopen, 
om de horizon te halen 
en wat handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
 
Dat ik ben, niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
één van velen, één met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij 
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om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdesweg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
 
Derde lezing bewerking van Matteüs 18, Markus 9 en Lukas 9 
Jezus en zijn leerlingen waren op stap. Ze praatten wat met elkaar. Het werd al vlug een 
serieus gesprek. Iemand vroeg:”Wie van ons zou nu de belangrijkste zijn voor Jezus?” 
“Petrus misschien” zei de ene.”Nee, het is vast Johannes” zei weer iemand anders. Ze 
kwamen er niet uit. Laat het ons maar aan Jezus zelf vragen, die zal het vast wel weten. Jezus 
zei: “Zie je dat kind daar dat langs de weg speelt?  
 
Het belangrijkste voor mij zijn de mensen die weer zo kunnen worden als een kind: vol 
vertrouwen. En iedereen die goed zorgt voor kinderen brengt de wereld van vrede een stukje 
dichterbij.” 
Daar moesten de leerlingen wel even over nadenken. Kan een kind dan zo belangrijk zijn? 
Ja, moesten ze toegeven, want elk kind opnieuw toont ons wat de kracht van liefde kan 
betekenen. 
 
Overweging 
# Ik doe niet meer mee   
Hashtag: Ik doe niet meer mee! De videoboodschap waarin een aantal jonge bekende 
Nederlanders, zangers en influencers, rebels zeggen; met die Corona maatregelen doe ik 
niet meer mee. De maatregelen wegen zwaarder dan de kwaal, het effect van de 
maatregelen moet nog steeds blijken.  
De verontwaardiging in Nederland was groot. Oproepen tot het afstand nemen van corona 
maatregelen en het ongegrond beschuldigen van wetenschappers en politici is niet okay. De 
reacties richtten zich vooral op de zangeres Famke Louise en bestonden uit afschuw van 
politici, publieke afkeuring door bekende Nederlanders, verschillende parodieën op 
internet, en zelfs haar voormalig protegé Ali B grapte met haar slechte Engelse uitspraak; 
Free the pipo!  
De 23-jarige zangeres met ruim 1 miljoen volgers op Instagram werd uitgenodigd bij de 
Talkshow van Jinek om haar verhaal te doen. Ze had de impact volledig verkeerd ingeschat. 
Ze heeft haar excuses aangeboden aan zorgverleners, aangegeven dat ze geen viroloog of 
wetenschapper is en zich wil laten ‘educaten’. De video heeft ze weggehaald van social 
media.  
In- of uitsluiten  
Wie de bal kaatst, kan de bal verwachten. Als je je uitspreekt tegen de gevestigde orde, dan 
kan je verwachten dat je tegengesproken wordt. Famke Louise verloor, naast volgers op 
instagram, ook opdrachten en wordt publiekelijk beschimpt.  
Als je meedoet hoor je erbij, als je niet meedoet, word je buitengesloten. De les van sociale 
in- en uitsluiting is weer duidelijk. De discussie wordt alleen gevoerd over waarom en hoe je 
meedoet met de corona maatregelen.   
Als je goed kijkt, vindt sociale in- en uitsluiting op meer plekken plaats. In de wetenschap 
(denk aan Diederik Stapel die onderzoeken verzon), in de politiek (Wilders die minder 
Marokanen wil) , openbaar vervoer (schoenen van de stoelen), op de werkplek (houd je aan 
het protocol), op school (je hebt gewoon te komen), ziekenhuizen (houd je aan de 
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doktersafspraken). En natuurlijk ook in de kerken (inclusieve kerk maar geen vrouwen in het 
ambt).  
Doop van Olivia  
Het lijkt een enorme stap om over de doop van Olivia te spreken, maar de doop gaat over 
insluiten. In 2.000 jaar chistendom is de doop een initiatie-ritus. Een teken dat je erbij 
hoort. In de Duif geloven we dat deze kleine meid gedoopt wordt in het geloof van haar 
ouders. Teken van inclusie, erbij horen, welkom heten. Aan ons Duiven, hier en via Zoom, 
wordt gevraagd om dit te be-amen.   
De doop is voor velen een mooi ritueel, een sacrament als je wilt. Je hoort erbij. Je geniet 
bescherming. Het plant een zaadje geloof. Het zegt dank voor het wonder van het leven.  We 
lezen de mooiste Bijbelteksten. We geven de dopeling een roeping mee. Kijk maar naar de 
titel vandaag van de viering; Droom de wereld open.  
Droom de wereld open  
In de voorbereiding van Olivia’s doop hebben we stilgestaan bij de kern van geloof. Wat 
willen de ouders en de Duif aan geloof meegeven aan Olivia? Fantastische vragen natuurlijk. 
Julia en ik hadden een geloofsgesprek. We deelden hoe wij God aanwezig zien in deze 
wereld.   
Wij ervaren God in de inzet voor weerlozen, in het verzet tegen onrecht, in de 
lotsverbondenheid tussen mensen en landen, in de (hier komt die) dromen naar een betere 
wereld.   
Ja, in het verlangen naar een betere wereld. Vandaar: droom de wereld open. Dat geloof 
willen we graag meegeven aan Olivia. Droom van een wereld waar brood, recht en liefde is 
voor ieder mens. En beweeg je naar dat ideaal toe. Hoe klein ook. Draag bij aan die wereld.  
#ik doe wel mee  
En de gemeenschap wenst en bidt jou toe dat je hierin meedoet. God de ruimte geeft in deze 
wereld door te dromen van een meer inclusieve en duurzame wereld.   
Nog even dit. Ik begon met de hetze tegen Famke Louise over haar bijdrage aan #ik doe niet 
meer mee. Dat was niet slim maar naïef van haar. Toch heeft de zangeres haar excuses 
aangeboden. En ik wil geloven dat ze niet alleen haar haggie wil redden. Ik denk dat ze het 
oprecht niet goed heeft ingeschat.  
Dan is er voor Olivia nog een ander waardevolle geloofsles: vergeven. Als je een fout maakt 
en je bewust toont dat je iets verkeerd deed? Dan krijg je een tweede kans.  
Vergeef de ander en jezelf. Fouten mag je maken.  
Want dan kan je namelijk samen aan de inclusieve en duurzame wereld bouwen. 
 Geef ruimte en vergeef. Iedereen die mee wil doen, doet dit vanuit goddelijke kracht.   
Doe mee en vergeef, dat zijn onze goede wensen aan jou Olivia en onszelf. 
Moge het zo zijn.  
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Pianomuziek Pachelbel, Canon in D  
 
Geloofsbelijdenis  Julia Abis 
Ik geloof in God. 
Hij is voor mij de liefde en het licht. 
Zonder Hem zou de wereld niet bestaan; zouden plant, dier en mens niet kunnen leven. 
 
Ik geloof dat het doel op aarde is om onze liefde te ontwikkelen. 
Wanneer de mensheid liefde voelt voor alles en iedereen, 
dan is de liefde volmaakt en het licht geheel helder, 
dan zijn wij weer een met God 
 
Ik geloof in Christus. 
Hij is puur, oprecht, eerlijk en krachtig. 
Hij kiest altijd voor de juiste weg zonder zichtzelf voorop te stellen. Hij is mijn voorbeeld. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Hij is overal aanwezig en leidt ons op onze weg. 
Wanneer we ons er voor openstellen voel je Zijn aanwezigheid. 
 
Ik geloof dat we als de gemeenschap de verantwoordelijkheid hebben om elkaar te 
stimuleren onze verdraagzaamheid en liefde voor alles om ons heen te ontwikkelen, 
totdat we uiteindelijk weer één worden met God.  
 
Mohamed El Bachiri uit Een jihad van liefde 
Vertel over jezelf, mens uit verre streken.  
Vertel me het verhaal van je volk.  
Ik wil het niet horen om je te veroordelen,  
maar omdat jouw verhaal ook het mijne is.  
 
Doopsel van ‘Olivia Anna Margot Abis’ 
Zegening van het doopwater  
Dit water is geen gewoon kraanwater. Het is water wat wij zegenen, zeg maar aan God wijden, 
is wijwater. Dit wijwater wordt gezegend in de Naam van de Vader, door de Zoon en in de 
Heilige Geest. Zegenen is een gebed om de zegen en de nabijheid van God te vragen.   
Dit water is een herinnering aan en hernieuwing van ons eigen doop. Dit wijwater is er om 
Olivia aan God te wijden, en om ze zo tegen kwaad en onheil te beschermen.  
Straks is Olivia dus aan God gewijd en gewaagd.  
 
Zoals in Galatenbrief staat wanneer wij dopen, dan wil je leven in de Geest van Jezus. Dan 
laat jij je raken door Hem. Je trekt Jezus als een kleed aan, zo verbonden wil je zijn. Ik doop 
jou, ‘Olivia Anna Margot Abis’ in Naam van de Vader, door de Zoon en in de Heilige Geest. 
Amen.   



 

 
   pag. 7 

  
 © 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.  
 

 

 
We hebben licht....een doopkaars voor jou. We hebben de opdracht om licht in de wereld te 
zijn. Je bent een drager van licht en liefde. Ik zegen jou met licht dat inzicht geeft, vergeving 
schenkt, mededogen toont, liefde kan geven en ontvangen. Olivia, droom de wereld open!  
  
Welkom lief kind Olivia,   via Zoom door Diana gesproken 
welkom in de wereld, welkom in deze gemeenschap De Duif,  
en alle andere waar je je in zult begeven in je leven.  
 
De gemeenschap is je verbinding met het leven,  
je voeding, je uitdaging.  
Wij, en alle mensen die je zult ontmoeten zullen je voeden,  
uitdagen, steunen, verwonden en liefhebben.  
En wij, en dan bedoel ik: iedere gemeenschap in jouw leven, 
hebben jou nodig, jouw unieke mens-zijn, jouw hart.   
 
Droom je leven, ga achter alles aan wat je hart je ingeeft,  
Leef je leven ten volle,  
En besef dat je nooit alleen leeft.  
Amen 
 
Lied       H.OOSTERHUIS/T.LÖWENTHAL 
Liefde. Liefde. 
Liefde, lichaam van zon 
zachtheid van de sterke 
liefde ziel van ontferming. 
 
Woord lankmoedig en trouw 
fijner dan fijngoud 
zoet als de zoetste honing. 
 
Tienvoud in ons midden, water uit de rots, 
vogels uit de hemel, land ons beloofd, 
wijnstok, oogst van tarwe, brood der armen. 
 
Woord in ons vlees, 
rots van erbarmen, 
sterk als de dood ben je. (2x) 
 
Liefde. Liefde. 
 
 
Wensen voor Olivia van peettante Annejet van Oort 
 
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 
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Onze Vader      H.Oosterhuis/T.Löwenthal 
Onze Vader verborgen, 
uw naam worde zichtbaar in ons. 
Uw koninkrijk kome op aarde, 
Uw wil geschiede.  
Een wereld, met bomen tot in de hemel, 
waar water, schoonheid en brood, 
gerechtigheid is en genade 
 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen, 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd, 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd, 
leg uw woord op ons hart, 
breek het ijzer met handen, 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst kome wat komt. 
 
Slotlied Om liefde gaan wij een leven  H. Oosterhuis / H.  Rouw 
Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee,  
vliegen wij langs de hemel, 
om liefde gaan wij een leven 
met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen wat zwoeg je dapper voort? 
Om wat ik uit de verte van liefde heb gehoord. 
 
Om liefde gaan wij een leven, graven diep in de nacht, 
kruipen wij onder de hemel, 
om liefde gaan wij een leven 
om weten en stille kracht. 
Mensje, één van de velen, waar snelt je voetstap heen? 
Waar is te vinden dat ene, daar snellen mijn voeten heen. 
 
Om iemand gaan wij een leven, wagen wij dood na dood, 
zwerven de verste wegen om jou, op hoop van zegen, 
mijn liefde, mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw, 
om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou. 
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Zegebede 
Droom de wereld open 
zing tegen beter weten in. 
Zing en droom van de mens  
die je mag zijn in Zijn Naam. 
Gezegend zij je hartstocht 
om recht te doen en lief te hebben, 
en zich verzet tegen onrecht. 
Gezegend je hand  
die uitreikt naar de ander 
Gezegend zijn je woorden 
Die de ander geluk wensen 
Gezegend je voeten 
Op weg naar de ander, 
Op weg naar recht en vrede 
 
Amen 
 
 


