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Dagthema: Opnieuw tevoorschijn 
 
Overweging 15 november – Ingeborg Schenkels 
 
“…op zoek naar verbinding en is daar het je kwetsbaar durven voelen en jezelf meedelen niet een 
belangrijke …” 
 

Eerste lezing uit Kahlil Gibran  

Tweede lezing uit Genesis 

Openingsgebed       

Lieve God, 
Bron van Zijn, 
ik vraag u in dit uur 
Hoor de taal, van mijn hart....  
Ook al klinkt het soms gebroken,  
gebroken en verward 
Het is de taal, taal van mijn hart.  
 
Lied Gezongen door Trijntje Oosterhuis  
Wek mijn zachtheid weer 
Geef mij terug de ogen van een kind  
Dat ik zie wat is 
en mij toe-vertrouw 
en het licht niet haat  
 
Welkom en inleiding 
Lieve mensen, een warm welkom,  
We zijn samen vandaag via Zoom, en dat op zich is 
eigenlijk al een wonder. 
Dat er wegen zijn om samen te komen, andere 
wegen om opnieuw tevoorschijn te komen.  
En te delen wat er zo in ons leeft. 
In deze bijzondere tijd is de vanzelfsprekende manier van verbinding maken en voelen, niet 
zo vanzelfsprekend meer. Des te mooier dat we kunnen samen komen via zoom, ook al 
voelen we de fysieke verbinding niet. 
De neiging om je iets terug te trekken in deze tijd, muurtjes om je heen te bouwen, is goed 
voor te stellen. 
Wek mijn zachtheid weer, brokkel mijn muurtjes af, geef mij de ogen van een kind, laat mij 
onbevangen en vol vertrouwen de wereld in kijken. 
Niet het makkelijkste op dit moment, en het kan behoorlijk kwetsbaar voelen, hoe gaat de 
wereld eruit zien van morgen? Hoe ziet mijn eigen wereld eruit op dit moment? 
Vorige week hadden we het over open ogen, hoe kunnen we nieuwe wegen vinden om 
verbinding aan te gaan en kunnen we de ogen verder openen, verder kijken dan gebaande 
paden? Vandaag gaan we daar verder op in. Hoe kom je door pijnlijke momenten op 
momenten van angst, eenzaamheid en verwarring? 



 

 
   pag. 2 

  
 © 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.  
 

 

Vind je weer vertrouwen en inspiratie om verder te gaan? 
Dat ik zie wat is, en mij toe vertrouw, en het licht niet haat. Kwetsbaar mogen zijn en zien dat 
daar je kracht in schuilt. 
Daar gaan we het vandaag over hebben. 
Maranca en ik wensen jullie een heel fijn samenzijn toe.  
 
 Gebed  
Gebed om kracht 
God, die met je tomeloze energie 
ons en onze wereld hebt geschapen,  
geef ons van je kracht, 
opdat wij bestand zijn tegen ziekte en zorgen, 
onrecht en kwaad, angst en verdriet. 
Geef ons kracht 
om te steunen en steun te ontvangen, om vast te houden en los te laten, 
om te genieten van het leven en ons plezier te delen. 
Geef ons kracht om te blijven geloven in onze dromen,  
om telkens anders te kijken naar de mensen om ons heen. 
Geef ons kracht om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. Amen.  
 
Eerste lezing Kahlil Gibran: Uit het boek ”De Profeet”  
En een vrouw sprak, zeggende: Vertel ons iets over pijn. 
En hij zeide: 
Je pijn is het breken van de schaal die je inzicht omsluit. Zoals de steen van de vrucht breken 
moet, opdat haar hart in de zon moge staan, zo moet jij pijn kennen.  
En zo je in je hart de verwondering levendig kon houden om de wonderen in je dagelijks 
leven, zou je pijn je niet minder wonderlijk voorkomen dan je vreugde; en je zou de 
seizoenen van je hart aanvaarden, zoals je steeds de seizoenen hebt aanvaard die over je 
velden gaan.  
En je zou met gelijkmoedigheid de winter van je verdriet gadeslaan. 
Veel van je pijn heb jezelf gekozen. 
Zij is de bittere drank, waarmee de heelmeester je zieke zelf geneest.  
Heb dus vertrouwen in de heelmeester en drink zijn geneesmiddel in stilte en rust: 
Want zijn hand, al is zij zwaar en hard, wordt geleid door de tere hand van de Ongeziene. 
En de beker die hij brengt, ook al brandt zij je lippen, is gevormd uit de klei die de 
pottenbakker bevochtigd heeft met zijn eigen heilige tranen.  
 
Lied     Huub Oosterhuis / Antoine Oomen  
Geen taal die Hem vertaalt, geen lied dat bij Hem haalt, geen god aan Hem gewaagd. Zijn 
handen spelen in op ieder nieuw begin, geen ander die ons draagt.  
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en baande nieuwe wegen.  
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt in mens na mens ons tegen.  
 
Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij de toekomst die ons wacht.  
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, Hij peilt en proeft ons hart.  
Wij leven maar niet echt, zijn land van rust en recht aanschouwen wij van verre. Woestijn is 
om ons heen en allen, één voor één, vervreemden, vallen, sterven.  
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Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, de bek die ons kleineert, de dood zal niet meer zijn. Doorschenen 
van zijn licht, doorschijnend ons gezicht, voltooid is ons verleden. Wensdromen worden 
waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede.  
 
Tweede lezing uit Genesis 9:8-14  
God zei tegen Noach en zijn zonen: Ik sluit een verbond met jullie en met jullie familie na 
jullie. Dat verbond geldt ook voor alle dieren die met jou uit de boot gekomen zijn: vogels, 
vee en wilde dieren, alle dieren van de aarde.  
Met dat verbond beloof ik dat ik nooit meer alles wat op aarde leeft door een grote 
overstroming zal doden. Nooit meer zal een overstroming de hele aarde vernietigen. Ik zal 
jullie een teken geven van dat verbond. Een teken waaraan de mensen voor eeuwig zullen 
kunnen zien dat ik een verbond heb gesloten met hen en met alles wat leeft. Ik zet een 
regenboog in de wolken. Die boog is het eeuwige teken van mijn verbond met de aarde. 
Telkens als het regent, zal de regenboog in de wolken te zien zijn.  
 
Overweging  
-Stond iemand in een winkel, Uitverkoop. Voor in de rij ritselde papier waarin werd ingepakt. 
En geld. Is zijn beurt gekomen, zegt hij:” Dag juffrouw, heeft u voor mij 2 cm God?” 
“Ach meneer mogen het ook 4 cm zijn? Ik heb een lapje 4 bij 4. Dan hoef ik niet te scheuren”.  
“ zeker, pakt u maar in”. 
Hij betaalde de gewone prijs. 
Toen hij weer buiten was, stijfjes stappend over gladde richels bevroren sneeuw, mompelde 
hij voor zich uit: “ Wat zal ik met mijn lapje doen?” Het is te smal om mij op neer te leggen, 
het is te zacht om huizen op te bouwen, het is te duur om kleren van te maken. Wel kan ik 
het , bij wijze van grap, aan iemand sturen, als een pleister, of met een kus beplakt. Of zal ik 
er iets op schrijven, over iemand die ik misschien bemin? 
Zo mompelend paste hij wel op dat hij niet uitgleed, en liep jaar in jaar uit, of vloog wat 
rond, terwijl zijn ogen vroegen aan het licht, zijn voeten aan de grond, zijn handen aan 
elkaar: wat moet ik doen met mijn lapje?  
Ik las dit verhaaltje uit het boek lam en wolf van Huub Oosterhuis en het deed me denken 
aan dat kwetsbare, aan het verlangen om je licht en je liefde te delen maar met wat of met 
wie dan? 
Ik tuimelde terug naar een maand geleden. Na de viering “ Jij mijn herder” waarin ik 
voorging zat ik na de viering voor mij uit te kijken uit het raam. Een plotseling gevoel van mij 
heel alleen voelen overviel me, wat best bijzonder was want daar ging het thema en de 
viering over. 
Over alleen zijn, maar toch in verbinding zijn met dat wat groter is dan jij. 
Licht, source, God.  
Ik kon het niet voelen. De verbinding. En na een tijdje wikken en wegen volgde ik de 
ingeving om mij eens te begeven op een dating site! Tja, ... waar vind je anders een maatje, 
in deze tijd, een wandelvriend of wie weet een teer beminde...Ik maakte dus dapper een 
profiel aan, dat is nog best een ding want wat vertel je wel maar ook niet van jezelf? Zocht er 
een paar frisse en vrolijke foto’s bij en startte het programma. Tot mijn grote schrik liep mijn 
mailbox al snel vol met allerlei belangstellenden en pre-gegadigden, ik schrok mij een 
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hoedje en blokkeerde onmiddellijk weer het profiel. De week erna ging ik toch maar eens 
voorzichtig polshoogte nemen.  
Best leuk eigenlijk en spannend ook, want wie reageert er, en zou dat resoneren met mij en 
waarom dan? Het werd nog best een intensieve aangelegenheid, want als je eenmaal begint 
met berichtjes uitwisselen en een praatje maken. Wel of niet afspreken, en waar dan, nu 
alles op slot zit?  
Afijn, ik bespaar jullie de verdere details, wat mij wel opviel was dat naarmate de tijd 
vorderde ik steeds kritischer werd, ik.. die wars leek te zijn van oordelen en 
vooringenomenheid was opeens aan het selecteren op lengte, of iemand wel/niet met een 
glas wijn op de foto stond etc. Soms overviel mij ook plotseling een gevoel van leegte, zoveel 
mensen op zoek naar verbinding of dat ene speciale. Wat wellicht toch moeilijk te vinden is 
zo van een schermpje. Ook best kwetsbaar om jezelf te laten zien. Of wat laat je nu wel en 
wat laat je niet zien? En ik vroeg me af wat ik mij eigenlijk zou wensen en waar ik nou precies 
naar verlangde:  
Het verlangen naar iemand die je leert kennen en waarvan je dan hoopt dat degene voor je 
gaat, zoals je bent. Die aan een half woord genoeg heeft en dat je dan voelt dat de ander je 
accepteert en echt ziet! Op zo’n moment dat je kunt voelen dat iemand om je geeft, en hoe 
vertrouwd iemand is met ook je minder mooie kanten. Je voelt dat je niet wordt afgerekend 
op minder handige keuzes of een beetje nukkigheid. Maar dat de ander je blijft liefhebben 
om wie en wat je bent. Dat zou toch mooi zijn. 
Zo mijmerde ik voort.  
Opnieuw tevoorschijn, daar is best een beetje moed voor nodig. 
Daar kwam de liturgie avond en we bespraken met de voorgangers en een aantal mensen van 
De Duif het wel en wee van de vieringen in deze tijd, ik deelde wat persoonlijke ervaringen 
als beginnend voorganger en voelde me behoorlijk kwetsbaar. 
Kwetsbaarheid voelt soms als een vervelende emotie, of op zijn minst ongemakkelijk, 
onzeker, angstig, en gaat soms ook wel gepaard met schaamte, je voelt je niet bepaald sterk 
en groot maar eerder klein en gevoelig, je moet als het ware een hobbeltje nemen, terwijl je 
nog niet weet hoe het gaat aflopen. 
Maar het bijzondere was dat er geluisterd werd, er herkenning en bemoediging was, dat ik 
mij gezien en gehoord voelde, en mij opeens gewaar werd van het belang van kwetsbaarheid 
en jezelf laten zien. Ik voelde mij weer helemaal deel van het geheel. Dat heel fijn was. 
Vandaar vandaag ook een nogal persoonlijke overweging. 
Want zijn we niet allemaal op zoek naar verbinding en is daar het je kwetsbaar durven 
voelen en jezelf meedelen niet een belangrijke stap? Dat je meer van jezelf laat zien, je 
onzekerheid, je angst, je verdriet misschien. En daarna kan er zomaar iets nieuws ontstaan. 
Er ontvouwt zich iets waar je misschien niet op gerekend had. Je ziet je ware zelf door jezelf 
mee te delen. Kahlil Gibran zegt het zo mooi in de eerste lezing: Je pijn is het breken van de 
schaal die je inzicht omsluit. Het breken van die schaal dat vraagt om moed, ergens 
doorheen gaan, waar je de uitkomst nog niet van weet. Maar wat een plek kan krijgen als je 
het kunt laten zien. 
Daar is oprechte aandacht en veiligheid voor nodig wat we kunnen maken met elkaar.  
Wetende dat er telkens als er een regenboog gespannen wordt in het luchtruim dat het een 
teken is van een verbond tussen hemel en aarde. Een teken dat je het niet allemaal alleen 
hoeft te doen. Veel mensen voelen zich alleen op dit moment, en teruggeworpen op zichzelf 
maar we zijn verbonden, ook al ervaar je het misschien niet altijd. Maar als je er even 
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uitstapt een klein stapje terug doet en je die regenboog herinnerd dan weet je, het is er al. 
Het licht is er al lang, het is er in jou en in mij.  
Het vergt oefening en een bepaalde manier van kijken, met je ogen open, zet het licht in 
jezelf aan en kijk naar de ander, het licht in mij ziet het licht in jou. Moge het zo zijn.  
 
Pianomuziek door Irina 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in de God van Liefde en Leven, 
die vreugde vindt in mens en dier, bloem en gewas. 
Die zorgzaam is en ruimte van liefde maakt en die oog en oor heeft voor het kleinste. 
Die met ons gelooft in ieder nieuw begin en in elke stap van ons om ons leven vorm te geven, 
iedere dag opnieuw. 
Ik geloof in Jezus, die mij laat zien wie God is en wie en wat wij als mens kunnen zijn. 
Dan gaat de hemel open en stroomt de liefde weer vrij tussen ons als een oneindige dans. 
Ik geloof in de heilzame Geest, die zich onverwacht openbaart in de vreugde van mensen die 
ons onzichtbaar steunt Ik geloof dat die Geest in mij woont.  
Ik geloof in een gemeenschap van mensen die oprecht en open elkaar ontmoeten en 
begroeten. Dat zij het leven vieren, hun mens-zijn delen, met hun eigen wijs, in 
dankbaarheid aan de Bron van Liefde en Leven.  
Amen  
 
Collecte  
In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/jaarlijkse bank- of giroafschrijving. 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 
jou financiële bijdrage door deze moeilijke tijden aan onze financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.  
Hartelijk dank!!!  

 
Intenties  
 
Lied: Ken je mij? Gezongen door Trijntje Oosterhuis  Huub Oosterhuis  
Refrein: 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is, of onmetelijk ver, 
Die niet staat en niet valt 
En niet voelt als ik, 
Niet koud en hooghartig 
Refrein: 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 



 

 
   pag. 6 

  
 © 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.  
 

 

Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
Refrein: 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
Dat het houdt, 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
Refrein: 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
In mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
Geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
Gezien, genomen, 
Oor niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Refrein: 
 
Gebed  
In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben, is alles volmaakt, heel en compleet, 
Ik geloof in het licht en de bron dat veel groter is dan ik ben, en dat elk moment, van elke 
dag door mij heen stroomt.  
Ik open mijzelf voor de wijsheid binnen in me, wetende dat er een intelligentie en een bron 
van licht is. 
Uit deze bron komen alle antwoorden, alle oplossingen, alle helingen, alle creaties,  
Ik vertrouw deze bron, dit licht, deze intelligentie, 
Wetende dat alles wat ik hoef te weten, mij getoond wordt op de juiste tijd, plaats en in de 
juiste volgorde, 
Alles is goed in mijn wereld.  
 
Lied van de een en de ander  Huub Oosterhuis/Antoine Oomen  
Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in kou, 
de steeneik, de kastanje,  
zag ik jou. (2x)  
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Mijn zusje, mijn geliefde, 
mijn verre vriend mijn hart is aan.  
Mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij gedaan?  
 
Voordat de zee mij riep, haar spiegel, tij en tegentij,  
de poolster, de windstilte, riep jij mij.  
Ik kocht een fluit, ik floot 
een sluier om je heen van vuur, een lichaam meer, 
tegen de lange duur.  
 
Als ik ooit komen zou 
waar bronnen zijn, bauxiet, 
een paar gewiekster woorden dan dit: ben jij daar?  
 
Mijn zusje, mijn geliefde, 
mijn verre vriend mijn hart is aan.  
Mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij gedaan?  
 
Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in kou,  
de steeneik, de kastanje, zag ik jou.  
 
Zegenbede  
 
 
 
 
De viering kun je ‘live’ zien door te klikken op <klik hier voor de opname van de viering> op 
de voorpagina van De Duif en bij de overwegingen. 
 

 

 

 

 
 
      
 


