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Dagthema: De tijd van je leven 
 

Overweging 1 november– Bert van der Meer 
 

“… van hart te zijn, ‘vredestichter’, gerechtigheid na te streven. En dan geeft hij hen een opdracht. 
Dan ben je namelijk “het zout der aarde”, gemaakt om …” 
 

Eerste lezing uit Jesaja 

Tweede lezing uit Matteüs 

 

 

 

Opening    
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de 
Eeuwige  
en Barmhartige, 
die is, die was en die komt. 
 
En van Jezus van Nazareth,  
die als mens onze broeder en bondgenoot is  
en die door de diepste duisternis heen, 
licht en liefde heeft bewaard. 
 
En van de Geest die door haar adem 
leven en inspiratie geeft aan alle mensen. 
Amen. 
 

Lied   H.Oosterhuis/A.Oomen 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in 
duisternis waren, in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten op de 
weg van de vrede.        (tweemaal te zingen) 

Welkom en Inleiding 
Welkom in deze viering op zondag 1 november. Het is vandaag Allerheiligen, morgen is het 
allerzielen. Vandaag ga ik voor vanuit onze zolder in Edam. Mijn lector Marian leest vanuit 
haar werkkamer beneden. En in zijn studio in Haarlem ondersteunt Erwin ons met beeld en 
geluid. En jij zit in je huiskamer, vakantie-adres of slaapkamer, of waar de laptop of tablet 
ook is. Via Zoom zijn we met elkaar verbonden. Van harte welkom! 
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Ik heb gekozen voor het thema “de tijd van je leven” omdat dat mooi aansluit bij de lezingen 
van vandaag. Dat is een jubelende lezing uit Jesaja en het begin van de Bergrede, uit 
Matteüs. Allebei hoopvolle lezingen die erover gaan wat je tegemoetkomt als je goed leeft. 
Zo kwam ik tot het thema “de tijd van je leven”. 
Als je nog even naar de voorkant van het boekje kijkt dan zie je daar een slingerend pad dat 
de weg van je leven verbeeldt. Een stukje recht, dan weer een stukje averecht "#$%. En het 
mondt uit in een baken, een baken voor anderen, een bron van licht dat je over de wereld 
wilt uitstralen. Dat geeft voor mij in beeldtaal mooi weer waar ik het vandaag over wil 
hebben. Hoe zorg je ervoor dat je je naasten tot steun kunt zijn. En hoe kun je dat 
uitvergroten, zodanig dat je kunt uitgroeien tot een baken waar anderen zich naar richten? 
Daarover wil ik straks met jullie nadenken… 
Verder heb ik weer een paar nieuwe dingen in deze viering. Op Youtube vond ik ‘the bible 
project’, een project om de bijbel in tekeningen uit te leggen. Tekeningen die voor je ogen 
worden getekend. Vóór de eerste lezing laat ik een stukje zien, de uitleg van het stuk uit 
Jesaja waar Marian vervolgens uit gaat lezen. 
En ik heb een stukje film van de Bergrede. In traditionele kleding en met rustige stem vertelt 
Jezus aan zijn volgelingen de zaligsprekingen. En daarna leest Marian de zaligsprekingen 
voor. 
Ik hoop dat deze toevoegingen voor jullie verrijkend zijn, maar ik hoor graag jullie feedback 
hierop na afloop.  
Tot slot hebben we de collecte vernieuwd, maar daarover vertel ik later, als we daar zijn. 
Ik wens ons een goede dienst! 
 
Eerste lezing Jesaja 60; 1-11.17-18: Het nieuwe Jeruzalem 
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Eeuwige. Duisternis 
bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Eeuwige, zijn luister is 
boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je 
schijnsel. 
 
Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart 
zal van blijdschap overslaan. 
 
De schatten van de zee zullen je toevallen,de rijkdom van vreemde volken valt je in de 
schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de 
roemrijke daden van de Eeuwige. 
 
Alle schapen en geiten van Kedar worden voor jou bijeengedreven, Nebajots rammen staan 
je ter beschikking; 
ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar. Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen. Wie 
zijn het die daar zweven als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til? 
 
De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd. De schepen uit Tarsis gaan voorop om je 
kinderen van verre terug te brengen; ze hebben zilver en goud bij zich ter ere van de 
Eeuwige, je God, de Heilige van Israël, die jou deze luister heeft verleend. Vreemdelingen 
zullen je muren herbouwen, hun koningen staan je ter beschikking. Ik heb je geslagen in 
mijn woede, in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen. 
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Je poorten zullen nooit gesloten worden, dag en nacht zullen ze openstaan, zodat de 
rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, met de koningen die worden meegevoerd. 
 
In plaats van koper zal ik je goud brengen, in plaats van ijzer breng ik zilver, koper in plaats 
van bomen, ijzer in plaats van stenen. 
Ik stel de vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het gezag. Van geweld in je land 
wordt niets meer vernomen, 
noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. 
Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam. 
 
Mattheüs 5; 1-12 Bergrede 
 
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk 
van de hemel. 
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.’ 
 
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer 
zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo 
moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen 
aan jullie Vader in de hemel. 
 

Overweging 
Aan het begin van deze overweging wil ik je vragen te bedenken wat voor jou de tijd van je 
leven is. Waar denk je dan aan?  
 
Een blij moment, vast. Met anderen. Misschien rond een tafel. Een moment dat je in het 
centrum van de belangstelling stond. Of anders, dat je helemaal kon opgaan in wat je aan 
het doen was. Lezen, wandelen, zingen, pianospelen. 
Heb je je gedachte? Hou hem even vast, ik kom er straks op terug. 
Een zinnetje uit de eerste lezing, uit Jesaja, resoneerde bij me. Dat is het zinnetje “Ik stel de 
vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het gezag”. Een prachtige zin die erop duidt 
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dat de vrede niet verstoord mag worden, het is immers de wachter. En dat als er opgetreden 
wordt, dat ‘gerechtigheid’ dat dan doet, die heeft het gezag. Welke vrede wordt hier bedoeld?  
Ik denk in eerste instantie de vrede in jezelf. Dat je jezelf met zachtheid kunt bezien. Er is 
natuurlijk elke dag wel wat te klagen, maar als ik naar buiten kijk en de wolken aan de 
blauwe hemel zie, dan realiseer ik me dat het een wonder is dat we leven. Dat we elkaar 
kunnen horen, ons met elkaar verbonden kunnen voelen, ook als we door virusdeeltjes van 
elkaar gescheiden zijn. 
Vanuit de vrede in jezelf kan er ook vrede zijn met anderen en in de wereld. 
En wat is de ‘gerechtigheid’ dan? Ik denk dat de profeet Jesaja werd geschreven in een tijd dat 
mensen gewend waren aan veel onrecht. Omdat je was overgeleverd aan de nukken van de 
leider van de stam, de streek, het koninkrijk, of dichterbij huis je man, je oudste broer, je 
vader, een stamoudste. Ook nu leven we in een tijd waarin onrecht soms zegeviert, maar er 
zijn veel zachte krachten die via onderzoeksjournalisten, consumentenprogramma’s en 
rechtbanken misstanden aan de kaak stellen, aanklagen en ruimte maken om te leven. 
Dat was één zinnetje uit Jesaja. Bent u er nog?  
Verder schildert Jesaja een rooskleurig beeld van een toekomst waarin je in overvloed kunt 
leven, in de woorden van die tijd: schepen uit Tarsus, goud, zilver, koper en ijzer, schapen, 
geiten en rammen. Nu ik het opschrijf moet ik ineens denken aan ‘Kolonisten van Katan’, het 
bordspel, waarin je dorpen bouwt van steen, hout, wol en graan. Iets waarvan je je niet kunt 
voorstellen dat je dat óóit zult hebben.  
Dan de Bergrede. De Bergrede is Jezus’ grootste ‘moment of fame’. Er is géén moment in zijn 
leven waar er méér mensen rond hem aanwezig zijn, hooguit bij zijn veroordeling bij 
Pilatus. En dan zwijgt hij. Jezus ziet een mensenmassa komen en gaat de berg op en 
onderricht zijn discipelen.  
Wie waren dat? Dat zijn niet zijn leerlingen, die komen later. Het waren vissers die hij had 
gevraagd om ‘vissers van mensen te worden’. En mensen die hem volgden. Hij had een 
rondgang gemaakt door Israël, gepreekt in Synagoges en zieken genezen. En grote groepen 
gingen hem volgen. Dat waren dus zieken, armen, behoeftigen, invalide, verschoppelingen. 
En realiseer je: deze mensen waren bijna allemaal ongeletterd. Er waren geen kranten of 
internet, niemand kon zich informeren dan door elkaar. En ze waren niet gewend om 
toegesproken te worden. Ze waren alleen nieuwsgierig naar Jezus, want daarover hadden ze 
gehoord, of ze waren meegesleept door enthousiaste familie, vrienden of kennissen. Zoiets 
gaat dan als een lopend vuurtje, dat kennen we nu ook nog wel. Begeestering maakt zich 
meester van een mensenmassa. En de massa beweegt naar de berg. En Jezus spreekt hen toe.  
Hen spreekt Jezus toe in woorden die resoneren met hun situatie. Ze voelen zich 
aangesproken als hij het heeft over ‘nederig van hart’, want dat is hun situatie. Ze zijn arm 
en onmachtig, niemand trekt zich iets van hen aan. Hen brengt hij goed nieuws, namelijk 
“het koninkrijk van de hemel”. En hij gaat verder. Hij richt zich tot de treurenden. Dat kan 
zijn om een verloren geliefde. Of om een lichaam dat niet (meer) werkt, je verloren 
gezondheid. Of om een verloren vriendschap. Hij richt zich tot de zachtmoedigen, dat zijn 
mensen die geen eisen stellen. En mensen die ‘hongeren en dorsten naar gerechtigheid’… 
die ze dus niet ervaren. Dat kan zijn omdat je iets afgenomen is dat van jou was. Of omdat je 
niet de kansen krijgt die je toekomen. Omdat je steeds ruzie maakt met je kind, je moeder, je 
man of je vrouw omdat ze je maar niet willen begrijpen.  
Hij steekt die mensen een hart onder de riem. En dat resoneert bij die mensen, want Jezus’ 
beweging groeit. 
Nu is onze situatie, zoals we hier zitten, natuurlijk niet te vergelijken met de menigte op die 
berg. Wij zijn rijk, we hebben een computer, wonen in een veilig land, hebben eten en 
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drinken en hoeven niet bang te zijn dat we morgen in de gevangenis zitten. En toch zijn er in 
jouw leven momenten, periodes, waarin je je onmachtig voelt. In het mijne in elk geval wel. 
Waarin je treurt. Waarin je je klein voelt. Waarin jou onrecht wordt aangedaan. En dan zegt 
Jezus: ik zie je, ik ben bij je.  
En het komt goed met je. 
Dat is de steun die je in die situatie nodig hebt. Er is iemand die om je geeft, die je ziet en 
begrijpt. Die over je waakt, ook als jij alle hoop verloren hebt. Die bij je is als je alleen bent. 
Die je draagt als je niet meer kan lopen. Dat is de Eeuwige, God, of, zo je wilt, je 
levenskracht. 
Wij zijn dus niet zo anders als de mensen op de berg. 
Dan gaat hij verder. Hij heeft het over de ‘zuiveren van hart’, de ‘vredestichters’, ‘vervolgden 
omwille van gerechtigheid’, degenen die ‘worden uitgescholden, vervolgd, omwille van mij’. 
Zij zullen God zien, kinderen van God genoemd worden, voor hen is het koninkrijk van de 
hemel. 
Jezus spreekt éérst de mensen aan in hun situatie, geeft ze hoop. Geeft hen aan hoe ze zich 
moeten gedragen, door zuiver van hart te zijn, ‘vredestichter’, gerechtigheid na te streven. 
En dan geeft hij hen een opdracht. Dan ben je namelijk “het zout der aarde”, gemaakt om 
smaak te geven. De opdracht is om wél smaakvol te blijven, dus niet verflauwen.  
En “het licht der wereld”, maar dat niet onder de korenmaat zetten, maar op een standaard, 
zodat het licht kan schijnen. Op het boekje van vandaag mooi verbeeldt met de vuurtoren, 
een leidend licht aan de horizon. 
Wat klinkt dat verheven hè, dat licht aan de horizon. 
Aan het begin van deze overweging vroeg ik je naar je gedachte bij ‘de tijd van je leven’.   
Heb je die gedachte nog?  
Ga even terug in die gedachte, stap in dat moment. Doe even je ogen dicht. Voel het. 
Voel de erkenning van jezelf. Voel de warmte. Ik weet zeker dat je stráált.  
Doe je ogen maar weer open.  
Dát is wat Jezus beoogde: staan in je kracht, je levenskracht. “Sta op en schitter”, zoals Jesaja 
begon. Dat is de tijd van je leven. Ik wens je veel momenten toe zoals die. Veel jaren in goede 
gezondheid, zoals we zeggen bij verjaardagen. En ik hoop dat wij daar allemaal bij mogen 
zijn, mogen proeven van jouw zout der aarde, kunnen getuigen van jouw licht. 
 

Pianospel 

Louis van Dijk speelt ‘Hoop’ Youtube link : https://youtu.be/R82PhyJqivw 

 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de Eeuwige. 
Ik geloof dat ik op Hem mag lijken. 
Ik geloof in Jezus,  
die voor ons geboren, gestorven en verrezen is. 
Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld. 
Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij. 
Hij houdt mij staande met de handen van anderen, 
die mij troosten, steunen en bijstaan. 
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Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen. 
Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn, 
die naar dat verhaal willen luisteren. 
Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen 
bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is. 
Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest, 
dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit  
en het toekomstige leven dat is toegezegd. 
Ik geloof in de gemeenschap 
die dit geloof wáár probeert te maken. 
Samen met Hem en met allen van goede wil 
geloof ik in de waarde van mijn leven.  
Amen. 
 
Collecte                 
In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of 
giroafschrijving. Mocht je dat ook willen, dan kun je hier vinden hoe.  
Je kunt ook eenmalig een bedrag overboeken naar ons bankrekeningnummer  
NL20 RABO 0173 6297 92 ovv Stichting De Duif. 
Hiermee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse 
vieringen te kunnen houden (zoals de forse huurkosten van onze kerk).  
Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank !!! 
 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 

Voorbeden 
Ik wil bidden voor al degenen die zich klein voelen, doordat ze weinig geld hebben, weinig 
perspectief, vrezen voor een ernstige ziekte. Dat ze hoop mogen vinden in de woorden van 
Jezus en de daden van ons. 
Ik wil bidden voor mensen die zich in deze tijd alleen voelen, of afgesneden van datgene dat 
ze het liefste doen, doordat hun zaak dicht is of failliet, hun theater leeg of gecanceld, hun 
werkplek leeg of besmet. Dat ze verbinding blijven maken met de Eeuwige, met ons, omdat 
er een tijd komt dat ze weer kunnen schitteren. En dan zijn wij blij dat zij er nog steeds zijn.  
Ik wil bidden voor degenen die machtig zijn of rijk. Dat ze niet hun duisternis, maar hun licht 
laten schijnen over deze wereld. 
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Onze Vader - Baba Yetu van Christopher Tin, door Alex Boyé  

YouTubelink: https://youtu.be/vsINANZ6Riw 

Baba Yetu (Swahili) 
Baba yetu, yetu uliye 
Mbinguni yetu, yetu amina! 
Baba yetu yetu uliye 
M jina lako e litukuzwe. 
Utupe leo chakula chetu 
Tunachohitaji, utusamehe 
Makosa yetu, hey! 
Kama nasi tunavyowasamehe 
Waliotukosea usitutie 
Katika majaribu, lakini 
Utuokoe, na yule, muovu e milele! 
Ufalme wako ufike utakalo 
Lifanyike duniani kama mbinguni. 
(Amina)  

Onze Vader 
Onze Vader, die in 
de Hemel zijt. Amen! 
Onze vader, 
Uw Naam worde geheiligd. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons 
onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving, maar 
verlos ons van het kwade. 
Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, 
op aarde zoals in de Hemel. 
Amen

 
Mededelingen 

• Jan Meijer  gaat volgende week, op 8 november, voor via Zoom  
• Vandaag worden ook de omgekomen vluchtelingen herdacht die op weg naar Europa 

zijn gestorven aan de hoop. Dat is vanmiddag tussen 15 en 16u in de Mozes en Aäron-
kerk in Amsterdam. Je kunt de livestream volgen via de facebooksite van de diaconie 
amsterdam, dat is www.facebook.com/diaconie 

• Liturgievergadering. Elke maandag als de sirene gaat is er Liturgievergadering. 
Morgen opnieuw niet in het Hemeltje, ivm Corona, maar via Zoom. De vergadering 
begint om 20u en de koffie is klaar vanaf 19:45. Daar moet je alleen wel zelf voor 
zorgen "#$%.  
De Zoom-link komt via Liesbeth naar je toe. 

• Ik hoor graag straks, of morgen in de liturgievergadering, nog even van je wat je van 
de cartoon en het stukje film vond. 

 

 
Slotlied Van Grond en Vuur   H.Oosterhuis/A.Oomen 
 
  Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
     hoog op rotsen, aan levend water, 
      van geur en smaak, van licht en stem, 
     uw evenbeeld. 
 
 Volk dat in duisternis gaat, 

mensen met stomheid geslagen, 
     het zal geschieden, zegt Hij, 
     dat zij weer glanzen als nieuw. 
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  Van licht en stem zult Gij ons maken, 
      uw evenbeeld. 
 
 Niet meer beklemd en verdeeld, 
     niet meer in woorden gevangen, 
     één en gekend en bevrijd, 
     eindelijk mens zal ik zijn. 
 
  Van licht en stem zult gij ons maken, 
       uw evenbeeld. 
 
  Daar staat de stoel van het recht, 
      daar zal staan de tafel der armen, 
     dan is de dag van het lam, 
     “Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij. 
 
  Van grond en vuur  zult Gij ons maken, 
      hoog op rotsen, aan levend water, 
      van geur en smaak, van licht en stem, 
      uw evenbeeld. 
 
 
Zegen 
Aan het einde van deze viering wil ik de Zegen vragen voor jou en al je dierbaren, onder ons 
en niet meer onder ons, met deze woorden:  

1. De Eeuwige zij voor je om je de weg te wijzen 
2. De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen 

gevaar 
3. De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen 
4. De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdriet hebt 
5. Hij omgeve je als een beschermende muur als anderen over je heen vallen 
6. De eeuwige zij boven je om je te zegenen 

 
Zo zegene je de Eeuwige vandaag en alle dagen van je leven 
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