
 

 
   pag. 1 

  
 © 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.  
 

 

Dagthema: Open ogen 
 
Overweging 8 november– Jan Meijer 
 
“…elkaar vrij, werkelijk vrij zoals in de derde tekstlezing staat, betekent niet dat we  
elkaar mogen…” 
 
Eerste lezing uit Jesaja 
Tweede lezing uit Matteüs 
Derde lezing uit Het nieuwe boek van God van Aart G.A. van Wijk 
 
 
Opening 
Wij zijn met elkaar verbonden 
 
Wij zijn met elkaar verbonden 
In geloof, hoop en liefde. 
Waar we ook zijn. 
Veraf of dichtbij. 
Verbinding maakt afstanden korter 
Zoals Jezus de grenzen verbrak 
van verschillen tussen mensen. 
Zo willen wij ons vandaag één voelen 
in ons samenzijn. 
 
Lied:     Bas v.d. Bent  
Ik wens jou vrede gezongen door het 
Duifkoor 
Ik wens jou vrede, gegroet ben jij 
en wie je ook bent wees welkom hier. 
Gegroet ben jij, gegroet ben jij, 
ik wens jou vrede gegroet ben jij. 
Gegroet ben jij, gegroet ben jij 
en wie je ook bent wees welkom hier! 
 
Welkom 
En wie je ook bent wees welkom hier met Zoom in de Duif. 
Om elkaar te ontmoeten, elkaar te behoeden en elkaar te doen leven. Het gaat om deze 
momenten van waarde, onafhankelijk van de regelmaat en wat de reden van je 
aanwezigheid ook is. 
Elkaar zien, elkaar horen, een moment van bezinning bij jezelf. 
Of gewoon erbij zijn. Je bent gegroet en je bent welkom bij deze viering met het thema 
“Open ogen” 
 
Inleiding 
Een thema waarbij veel te bedenken valt.  
Ook bij het  zien van de foto op de cover van het digitale boekje. 
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Wat er bij mij aan beeldvorming ging leven bij de tekstlezingen de liederen en de gebeden 
laat ik horen in mijn overweging. 
We lezen uit Jesaja hoe in de periode tussen 750 en 700 voor Christus gedacht is over de 
opvolging van regels en over bevrijding.  
In Mattheus lezen we hoe tussen 80 en 90 na Christus is gesproken over de zorg voor elkaar. 
In het nieuwe boek van God lezen we hoe nu in 2020 na Christus over grenzeloze 
samenwerking wordt gedacht.   
Gezongen wordt er door ons Duifkoor over eigen kracht. 
(Wat missen we ons koor en elkaar)  
En er wordt gezongen over een waardig leven, over geloof en over de ander willen steunen.  
We bidden met elkaar  en vragen om open ogen, zodat we elkaar kunnen zien en accepteren 
zoals we werkelijk zijn en we vragen om de zegen daarvoor. 
De teksten van de liederen verschijnen in beeld, behalve bij “licht dat ons aanstoot in de 
morgen “.  
Maar dat wordt gecompenseerd met mooie beelden van een echt open kerk.  
Een dakloze kerk.  
Het lied “De steppe zal bloeien” wordt ook in een kerk gezongen.  
We Zoomen vanuit  onze kerk De Duif. 
Ingeborg en ik hopen dat we vanochtend met elkaar een mooie viering beleven. 
Laten wij ons nu richten tot God, JHWH, de eeuwige, de onnoembare met de vele namen.  
 
Gebed            Onnoembare, 
Nu ons leven is stilgevallen, 
een virus ons leven op zijn kop heeft gezet, 
1,5 meter afstand de normale gang van zaken verstoord, 
keren we ons in onszelf en bidden: 
In onze onzekerheid, om vertrouwen. 
In onze eenzaamheid, om oog voor elkaar. 
In onze verkramping, om overgave. 
In onze kwetsbaarheid, om contact. 
In onze sprakeloosheid, om ons te kunnen uiten  
In onze onmacht, om in beweging te komen.                                                             
In onze angst, om het helder te blijven zien                                              
In onze onzekerheid, onze ogen te openen. 
Wij bidden voor onszelf en de ander.  
  
 
Lied:                 Huub Oosterhuis  en Antoine Oomen 
De steppe zal bloeien, gezongen door  Lenny Kuhr https://youtu.be/hptIyJ6Vd7o 
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. 
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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. 
 
Eerste Lezing uit Jesaja 48 17-21 
De Heer bevrijdt zijn volk De Heer zegt: ‘Volk van Israël, ik ben de heilige God. Ik zal jullie 
bevrijden.                                                                      
Ik ben de Heer, jullie God. Ik leer jullie wat goed voor je is.                             
Ik vertel hoe jullie moeten leven. Als jullie naar mijn regels geluisterd hadden, dan was er 
nu vrede en dan was alles nu goed.                                                                           
Die vrede zou er altijd zijn, zoals een rivier die altijd stroomt.              
En als jullie naar mijn regels geluisterd hadden, zouden jullie veel meer nakomelingen 
hebben.                                                                                       
Je zou ze niet kunnen tellen, zoals je het zand bij de zee niet kunt tellen. En dan zou ik jullie 
nooit vergeten, ik zou altijd aan jullie blijven denken.                                                                                                        
Volk van Israël, ga weg uit Babel.                                                          
Vlucht weg voor de Babyloniërs, en roep: ‘We zijn vrij!                                          
De Heer heeft zijn dienaar Israël bevrijd!’                                                    
Laat iedereen het horen, maak het overal bekend.                                           
Ik leid jullie door de woestijn.                                                                         
Jullie zullen geen dorst hebben, want ik zal water uit de rotsen laten stromen.    
                  
Tweede lezing uit Mattheüs 34-40 
De ene groep krijgt een beloning                                                                                                                                                                                   
Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: “Kom, de nieuwe 
wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al 
de bedoeling vanaf de schepping.                                                                                                                   
Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te 
drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven 
jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen 
jullie naar mij toe.”  
Dan zullen die goede mensen zeggen: “Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u 
honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken?                                                                                                     
Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis?                                                                                          
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Wanneer was u naakt en gaven we u kleren?                                                                                                    
Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe?”                                                                                                 
Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: “Luister goed naar mijn woorden: “Elke keer dat 
jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds 
voor mij.” 
 
Lied:      Huub Oosterhuis en Antoine Oomen                                 
Licht dat ons aanstoot gezongen door Leonie Jansen https://youtu.be/hK0OWkavEgQ 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan, 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Derde lezing  
Uit Het nieuwe boek van God van Aart G.A. van Wijk 
Sticht in mijn naam en met elkaar geen nieuw geloof, want jij bent zelf jouw innerlijke God. 
Ik ben hier enkel om jouw innerlijke goddelijkheid te activeren, om jouw liefdesvuur te 
ontsteken. 
Zodat jij in mijn naam, als mijn evenbeeld en spreekbuis, zelf jouw goddelijke liefde kunt 
verspreiden. 
Verbind je in liefde met elkaar. Heb elkaar lief. 
Help, steun, troost en inspireer elkaar. 
Geef, deel, leer en groei met elkaar.                                                                             
Werk samen in liefde en vreugde. 
Kom enkel samen in liefde 
Laat elkaar vrij, werkelijk vrij. 
Voorbij de hokjes, kaders, conditioneringen,  
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verwachtingen en afscheidingen. 
En vind elkaar met een open geest. 
 
Overweging 
Je sticht geen nieuw geloof. En vind elkaar met een open geest. 
Dat is een mooie eerste zin en een mooie slotzin uit de tekstlezing van het nieuwe boek van 
God. 
Het klinkt eenvoudig om te doen, heb elkaar lief en het resultaat is snel bereikt. Je hebt 
elkaar gevonden.  
 
Bij Jesaja leef je de regels na, bevrijd je jezelf uit een positie waarin je niet wilt zitten en na 
een moeilijke tocht bereik je het resultaat. Je bent vrij.   
Bij Mattheus zorg je goed voor de ander en een beloning is het resultaat. Je zit aan de goede 
kant van het leven. 
 
Je hebt elkaar gevonden, je bent vrij en je zit aan de goede kant.  
In theorie klinkt het overzichtelijk en lijkt het eenvoudig in de uitvoering. 
 
In de praktijk horen we minister-president Rutte zeggen dat we  meer naar elkaar moeten 
omkijken. 
In de krant lezen we over eenzaamheid ,isolement en somberheid door de Corona crisis.  
De visuele media verlichten de somberheid ook niet. Somberheid wordt depressiviteit door 
het ontbreken van vooruitzichten. Nationaal en Internationaal 
En dan wil ik het vandaag echt niet over Trump en Biden spreken simpelweg omdat ik bij het 
woord “verkozen” heel andere gedachten en gevoelens wil blijven koesteren . 
 
Maar mijn open ogen en daarmee mijn blik kan ik richten waar ik naar wil. Die vrijheid heb 
ik zoals dat bij ons allemaal het geval is. 
En mijn blik viel op een positief uitgangspunt in een gezegde: 
Er is altijd wel ergens een vogel die zingt.  
Met andere woorden: Er is altijd wel een lichtpuntje als je maar goed je oren en je ogen open 
zet.  
En Loesje van de openbare spreuken maakt het nog positiever. 
Zij schreef:” Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag”. 
en straks zingen Matthijn Buwalda en Stef Bos over geloof en lichtpuntjes in de mist. 
 
Wat zijn die lichtpuntjes dan? Hebben we echt onze ogen open om ze te kunnen zien en het 
vermogen ze tot lichtpunten te maken? 
 
Zoals bijvoorbeeld op dit moment, dat we bij elkaar zijn om elkaar te zien en straks bij te 
praten.  
Dat we de kans hebben aan elkaar kenbaar te maken dat we behoefte hebben aan contact of 
een praktische oplossing voor een probleem zoeken.  
Omdat we het samen kunnen. Laat elkaar vrij, werkelijk vrij zoals in de derde tekstlezing 
staat, betekent niet dat we elkaar mogen loslaten. 
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En gelukkig houden we contact met elkaar. De vraag is of we de mate van contact met elkaar 
nog goed in beeld hebben en of er geen mensen vergeten worden. En hoe dat dan te 
organiseren. We zullen daar met elkaar meer aandacht aan moeten besteden omdat de 
spontaniteit in het contact door de Corona crisis voor het grootste deel is weggevallen. 
We kunnen het niet meer in het voorbijgaan vertellen. 
Dat geldt ook voor degenen die behoefte hebben aan contact. Daar zullen we met elkaar 
aandacht aan moeten besteden. 
Er zal meer organisatie van alle betrokkenen voor nodig zijn.  
 
De afgelopen weken heb ik met verschillende Duiven gesproken en gemerkt dat het goed is 
om te laten merken aan de ander dat hij of zij er toe doet en dat de ander van betekenis is. 
Dat dit voor beiden over en weer opgaat. 
Liesbeth en ik ontvingen zomaar een kaartje van een lieve Duif die het zingen en de Duif 
mist met een dank je wel. Fijn om te ontvangen. We schrijven een kaartje terug. 
Een mooi gebaar die positieve energie geeft. 
 
Komende dinsdag is het de dag van de mantelzorg. 
Op mijn kalender staat: “Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand 
helpen” 
Dat geldt voor iedereen. Open ogen van je zelf door te kijken naar de ander en open ogen 
van de ander door je te laten zien. 
We zijn allemaal verschillend gelijk maar lijken nog weer een beetje meer op elkaar als we 
met open ogen naar elkaar kijken. 
Moge dat zo zijn. 
 
Irina speelt: “herinnering” van Vitalij Neugasimo  
 
Geloof: Lied gezongen door Matthijn Buwalda en Stef Bos https://youtu.be/v1mEHC66cp0 
Als lichtjes in de mist 
Voor mij is de hemel die 
de aarde kust als milde regen. 
En niet een waterdicht systeem 
dat ons van boven is gegeven. 
Voor mij is hij een vrouw 
waaruit het leven wordt geboren. 
En niet het spook dat de oorlog zoekt 
en najaagt wat hij heeft verloren. 
 
Voor mij is hij een kind  
Dat overstroomt van liefde. 
Ik zie in hem het licht 
dwars door de wolken 
Dat zegt: 
Wat heb je eigenlijk te verliezen 
 
De mist van de mysterie 
is het mooiste in het dal. 
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De kern is onbereikbaar.  
En toch is ze overal.  
 
En net als ik denk te weten, 
blijkt dat ik me heb vergist. 
We zwerven tot we thuis zijn 
We zwerven 
Langs lichtjes in de mist. 
 
Voor mij is hij de stilte. 
Van geluk en van verdriet, 
van alles wat geen naam heeft. 
De schoonheid van het niets 
 
Hoe langer ik hem ken. 
Hoe meer ik zelf verdwijn. 
en denk: Als ik dan maar geloof. 
Dat hij wel is wie hij zal zijn. 
De mist van de mysterie 
is het mooiste in het dal 
De kern is onbereikbaar 
en toch is hij overal.  
Onbereikbaar, dichtbij, mij. 
 
Nodiging tot verbinding en het uitspreken van intenties  
 
Lied leun op mij tekst van Ruth Jacott  
gezongen door   “Nederland Zingt” 
Als het lijkt alsof 
niemand naar je kijkt. 
Als je denkt dat iedereen 
je soms ontwijkt, leun op mij 
 
Als de kleuren die je 
draagt niet van jou zijn 
Als de dingen om je heen 
weer veelte grauw zijn, leun op mij 
 
Kom maar hier en leun op mij 
Kijk niet terug  
maar kijk naar mij 
Al het wachten is voorbij.    
Leun op mij, leun op mij 
 
Als het lijkt alsof 
niemand om je geeft.. 
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Als je niet meer weet 
waarom je eigenlijk leeft, leun op mij 
 
En als je hart gebroken is 
Leun op mij. 
Kom maar hier en               
Leun op mij 
Kijk niet terug  
maar kijk naar mij 
Al het wachten is voorbij leun op mij, leun op mij 
 
Kom maar hier en leun op mij 
Kijk niet terug  
maar kijk naar mij 
Al het wachten is voorbij. 
Leun op mij  
 
Gebed gevolgd door “al om aanwezige”  
Vrij naar Liselore Gerritsen 
Onnoembare al om aanwezig, 
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is, 
een koninkrijk dat mijn huis is, een plek die mijn spelend kind                                                                                              
ruimte wil geven, waar dan ook. 
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood, 
waar de wind in de bomen en het vuur in huis 
vergeving van alle schuld is, 
zoals ook ik vergiffenis ben  
voor dat stukje aarde 
dat zonder mij braak zou liggen, 
een plek die mij bij het goede houdt, 
die mij verlost van angst. 
Die mijn ogen opent. 
 
Mededelingen en collecte                                                                                                                     
 Voor uw bijdrage na afloop van de viering bedanken wij iedereen. We hebben een digitale 
collecteschaal die gevuld kan worden door storting op IBAN  NL20RABO 0173 629 792 op naam 
van Stichting de Duif. Het helpt ons enorm om met jullie financiële bijdrage door deze 
moeilijke tijden aan onze financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.  
 
Slotlied:    Huub Oosterhuis en Antoine Oomen  
Adelaarsvleugels gezongen door het Duifkoor 
Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte. 
En als ik krijsend viel 
mij ondervangen met uw wieken 
en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon 
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op eigen kracht. 
 
Zegenbede 
Wij vragen ons te zegenen met onrust 
bij gemakkelijke antwoorden, 
halve waarheden, en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang vanuit ons hart zal leven. 
 
Wij vragen ons te zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, 
onderdrukking, en uitbuiting van mensen 
zodat we werken voor rechtvaardigheid, 
vrijheid, en vrede. 
 
Wij vragen ons zegenen met tranen 
die we plengen voor hen die lijden 
door pijn, verwerping, honger, en oorlog 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
 
Wij vragen ons te zegenen met zoveel dwaasheid  
dat we geloven een verschil te maken in de wereld. 
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen 
dat het onmogelijk is. 
 
Wij vragen ons te zegenen met open ogen 
Zodat we zien en ervaren 
hoeveel we voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Met open ogen. 
 
Amen 
 
 

     
 


