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Dagthema: Jij die mij ik maakt 
 
Overweging 20 december – Ingeborg Schenkels 
 
“…klinken twee vragen: Wie ben je? En hoe wil jij zijn? Het roept ons op om te luisteren naar het 
schreeuwen …” 
 
Eerste lezing: Huub Oosterhuis 
Tweede lezing: Rumi  
 
Openingsgebed   Teresa van Avila 
(1515-1582)  
Je bent Gods handen 
God heeft geen ander lichaam op aarde dan 
het jouwe.  
Geen handen dan de jouwe.  
Geen voeten dan de jouwe 
Van jou zijn de ogen waardoor hij naar buiten 
kan kijken  
Gods compassie voor de wereld 
Van jou zijn de voeten waarmee hij kan 
rondlopen Terwijl hij goed doet 
Van jou zijn de handen 
Waarmee hij nu mensen kan zegenen  
 
Lied   Simone Huisman/Tom Lowenthal  
Altijd aanwezige,  
Cirkel en kern van mijn leven, 
Jij trekt aan en omhult. 
Ruimte van liefde, nodig mij uit om binnen te 
gaan  
 
Welkom en inleiding Ingeborg 
Welkom lieve mensen bij deze 4e adventsviering.  
De advent periode die voorafgaat aan de geboorte van het licht. 
Staan in licht hebben we deze adventsperiode genoemd. 
Het getal 4 wat betekent een met al. 
De vierde kaars van de adventskrans wordt aangestoken daarmee is de cirkel rond het einde 
en een nieuw begin. Daarom ontsteken we nu de kaars van de vierde advent.  
Het is opnieuw een privilege om voor te gaan deze dag. 
Wat het extra bijzonder maakt is dat we beginnen met de boodschap waar Diana vorige week 
de viering mee afsloot. Met een nieuwtje weet u nog? Namelijk dat twee planeten Jupiter en 
Saturnus morgen op 21 december bijna tegen elkaar aan staan. Het zal met het blote oog te 
zien zijn als één ster. Te zien in het Zuidwesten kort na het vallen van de avond!  
De laatste keer dat zij zo dicht bij elkaar stonden is 800 jaar geleden, je maakt het dus niet 
iedere dag mee dat twee planeten bijna één ster vormen en dus ook een enorm licht zullen 
verspreiden! 
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Het zou een effect kunnen hebben op het ervaren van Licht! 
Licht - wat uit de duisternis komt, zal in het licht komen, waar meer licht op schijnt zal 
zichtbaarder worden! 
Vandaag was het thema : 
We dragen samen de grote vraagstukken, ze zijn niet in je eentje te dragen, samen kunnen 
we het aan! Hoe? Voor mij is er maar 1 antwoord mogelijk: In verbinding met God, 
Goddelijkheid en daarom met elkaar. 
‘Jij die mij ik maakt’.  
Dat wat groter is dan ons, daarop vertrouwen, en elkaar eraan helpen herinneren als we ons 
verliezen in al het mediageweld, de turbulentie, de collectieve angst die alsmaar groter lijkt 
te worden en die zo’n bron is van geweld, weerstand en onrust.  
En de wetenschap dat als vertrouwde zekerheden wegvallen er plaats komt voor 
vernieuwing.  
Waar ging het ook alweer over ? Oh ja, over God, altijd aanwezige, cirkel en kern van mijn 
leven. Er was een tijd dat ik mij wat ongemakkelijk voelde om over mijn verbinding met God 
te spreken. Er kleeft zoveel narigheid en oordeel aan het woord : God.  
Zoveel connotaties die niet overeenkomen met mijn verbinding, mijn ervaring. 
Maar die in naam van God wel hebben plaatsgevonden! Wanneer ik over God sprak zocht ik 
naarstig naar andere woorden om dat mooie krachtige en kwetsbare te beschermen voor 
raspende kritiek, en een lawine van narigheid die aan het woord God of Goddelijkheid 
verbonden is.  
Ik noemde het dan bijvoorbeeld bron, universum, liefde, licht, maar niet: God. 
Het kan zijn dat je iemand ontmoet bij wie de vonk meteen overspringt. Je ziet elkaar, je 
herkent God, het Goddelijke in elkaar en je weet het allebei. Geen uitleg nodig. Fijn Harris 
om vandaag met jou voor te gaan en te spreken over God.  
En met Henk, hij leest vandaag het prachtige stuk: Zee als een stem van mensen. 
Het wordt een wat andere viering dan ik gewend ben voor te bereiden, het schuurt hier en 
daar, maar door schuring ontstaat wrijving, door wrijving ontstaat ruimte, en daar gaat het 
over vandaag, dat het licht daarbinnen mag komen waar ruimte ontstaat, - met en voor 
elkaar. 
Beweeg, leef, laten we het samenzijn vieren: Hartstochtelijk! Allen in een, een in allen.  
 
 
Lied van God   Stef Bos  
https://youtu.be/mExSf_OQW7s 
 
Eerste lezing: STEM ALS EEN ZEE VAN MENSEN  
tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Rik Veelenturf 
Stem als een zee van mensen 
om mij door mij heen. 
Stem van die drenkeling, 
van dat stuk wrakhout, 
dat een mens blijkt 
als hij mij aankijkt. 
Stem die mij roept: wie ben je, 
mens waar is je broer? 
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Stem die mijn vliezen breekt 
en mij bevrijdt, die 
vuur uit steen slaat, 
jij die mij ik maakt. 
Stem die geen naam heeft, nog niet, 
mensen zonder stem. 
Stem als een specht die klopt 
aan mijn gehoorbeen. 
Woord aanhoudt. 
God die mij vasthoudt. 
 
Tweede lezing    RUMI  
Voetstappen leiden naar de oever van de zee.  
Voorbij dat punt resteert geen spoor. 
Ik roep je: 
“ kun je mij horen?”  
Luister: 
- In je hart - 
Daar spreek ik, 
Mijn stem klinkt oprecht, 
Je wordt aangespoord te gaan voorbij wat is geweest. 
De tijd is gekomen, 
Leg het nu te rusten. 
Dit einde is een daad van genade, 
Om je te bevrijden van alles wat je kent. 
Want wat je hebt leren kennen is nu te klein voor je ziel. 
Draag je onzekerheid met gelijkmoedigheid, 
Ik ben zeker genoeg voor ons allebei. 
Sta me toe jou het licht te laten zien, dat jij bent 
Dat binnen in je brand als een stralende engel van hemelse zuiverheid Ik kan je aan jezelf 
onthullen, 
Je ego uitkleden, 
Zijn lagen afdoen, 
Teder als een minnaar. 
Met onwankelbare aandacht voor je heilige lichaam van licht. 
Je zult jezelf werkelijk kennen puur alle ervaringen voorbij. 
Eeuwig, onbevlekt onschuldig, 
Als een zuiver vat van alles ontdaan, 
Als licht 
Als leven 
Als liefde  
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Derde lezing:  
Korte dagen van licht, kou, en vocht, tastend een weg vinden in een schemer die maar 
voortduurt, 
het licht dat daar schijnt naar me toe halen, vrede vinden, warmte, 
De benauwenis voorbij.  
Eindelijk ruimte, opgelucht ademhalen; licht dat komen gaat: 
licht uit licht, 
Waarachtig God, geboren voor alle eeuwen om te schijnen hier en nu Om te schijnen in jouw 
hart in mijn hart,  
Gods licht in jou Jij mens van God. 
 
Overweging  
Korte dagen van licht, kou, en vocht, tastend een weg vinden in een schemer die maar 
voortduurt, het licht dat daar schijnt naar me toe halen, vrede vinden, warmte. 
De benauwenis voorbij.  
Eindelijk ruimte, opgelucht ademhalen; licht dat komen gaat: licht uit licht,  
De vierde advent kwam eraan, ik wilde me voorbereiden maar wist niet hoe... 
De grote vraagstukken hoe gaan we dat dragen samen? 
Ik stond bij de AH begin december met mijn chocoladeletters te wachten in de rij, een beetje 
voor me uit te staren, opeens een stem in mijn oor, duidelijk:  
“ Spreek over mij”. En nog een keer: “ spreek Meer over mij”. Koortsachtig rekende ik af en 
liep een beetje verdwaasd naar huis, maar ook met een energie alsof er een kudde paarden 
in galop voorbij kwam. 
Thuisgekomen ging ik er even voor zitten.  
Was het God die tot mij gesproken had? 
Herinneringen buitelden over elkaar heen. 
Als klein kind had ik vaak gesprekken met God, in de vorm van een klein imaginair vriendje 
die overal mee naar toe ging. 
Hele gesprekken voerde ik ermee in mijn eigen taal. 
Ik herinner me goed hoe veilig ik mij voelde met dit vriendje op zak en altijd bij me. 
s ‘Avonds als mijn zusje en ik gingen slapen kwam mijn vader ons zegenenen, hij tekende 
dan met zijn duim een kruisje op ons voorhoofd, dat gaf hetzelfde gevoel. 
Later toen ik een jaar of zes was schreef ik in mijn catechismus schriftje: 
God is voor mij een hele liefe man met een F die in het zonnetje op een bankje zit, en als ik 
voorbij loop krijg ik een heel fijn gevoel. En als ik bij hem ga zitten is gewoon alles goed.  
Ik bleef in gesprek en in contact met God als een complementair deel van mezelf, waar ik een 
vanzelfsprekendheid en vertrouwen uit haalde waarin ik mij gehouden en gedragen voelde. 
Tot mijn vader ziek werd en overleed op mijn veertiende, ik kreeg geen antwoord op de vraag 
waarom mensen moeten sterven en niet voor altijd samen kunnen blijven.  
In plaats van troost voelde ik me verlaten en verloren. Het contact met God werd in een 
laatje gestopt en afgesloten met een sleuteltje. De tijd brak aan van rebellie en afzetten 
tegen, vooral de kerk, dat instituut dat zoveel ellende en verderf zaaide in de wereld. Vele 
jaren later hoorde ik het lied “ may the blessings of God rest upon you” . Vertaald: moge de 
zegen van God op je rusten. Ik was in tranen. De verbinding was er weer.  
De behoefte om het weer een plek te geven in mijn dagelijks leven het te delen met anderen 
kwam onmiskenbaar bij me op. Ik ben in vele kerken geweest; op zoek, naar wat? Naar dat, 
weten dat je gehoord gezien en gekend bent, in mij in de verbinding met anderen.  
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Het viel tegen, ik geloofde niet wat er werd gezegd en merkte een enorme discrepantie 
tussen wat ik voelde als mijn verbinding met God en het dogmatische preken over een 
toornige God en de mens die nietig en vooral schuldig is. Het was niet van mij.  
Nog weer later kwam ik voor het eerst in de Duif. De eerste klanken van het koor, “ die mij 
droeg op adelaarsvleugels” kwam binnen in mijn hart en brak de hemel open. 
Gods wegen zijn verschillend en de intieme verbinding met God heel persoonlijk. 
Dat zal voor een ieder anders zijn. Juist nu kan die verbinding belangrijk zijn. 
We ervaren en zien ook ons om heen het laatste jaar dat veel mensen last hebben van en 
geconfronteerd worden met onzekerheid, en angst. Miljoenen mensen hebben angst, 
wereldwijd. 
We zien soms om ons heen dat de paniek verlamd. 
Velen ervaren nieuwe maatregelen, regels en normen als een verlies van vrijheid. 
Maar is dat zo? Lukt het je om authentiek te blijven en vrij in je denken?  
Het mediageweld, de turbulentie en verwarring buiten je te plaatsen. Kunnen wij juist NU 
die vrijheid ook gebruiken om nieuwe ideeën, nieuwe verbindingen te creëren? De tijd 
nemen om naar binnen te gaan, en je af te vragen wat doe ik met mijn leven? Hoe kan ik mij 
een mooiere samenleving voorstellen? Wat hoor ik, wat zie ik en wat ben ik bereid te horen? 
In een stem als een zee van mensen wat Henk zo mooi las, is het niet meteen duidelijk waar 
die stem vandaan komt, het stijgt op uit de aarde als een zee van mensen, alsof heel de 
mensheid roept, er is geen ontkomen aan. Stem die mijn vliezen breekt!  
Die vuur uit steen slaat. 
De kracht van die stem is niet alleen om mij heen maar ook door mij heen! Die stem die 
groter is dan ik ben, die mij oproept in mijn kracht te staan. Herken je de ander durf je de 
ander aan te kijken ? Misschien eerst niet, lijkt het op wrakhout. Maar dan als je elkaar 
werkelijk aankijkt, ziet, mijn licht in jou licht, ik zie jouw ware natuur, dan is er herkenning, 
het is een mens, een mens zoals ik. 
In het roepen klinken twee vragen: Wie ben je? En hoe wil jij zijn? 
Het roept ons op om te luisteren naar het schreeuwen van mensen en op te staan, als we 
daar gehoor aan kunnen geven, dan zijn we vrij. 
Los van uiterlijke omstandigheden, regels van hoe het zou moeten. Daaraan voorbij. 
Jij en ik hebben een verantwoordelijkheid en kunnen ons niet verschuilen achter ‘van niets 
weten’. Als je werkelijk gaat omzien naar elkaar en je durft je te laten raken dan is dat als 
een nieuwe geboorte, als een nieuw licht. Sta me toe in het gedicht van Rumi, sta me toe jou 
het licht te laten zien dat jij bent. Als je durft te luisteren, en je je innerlijke stem hoort dan 
maakt het je vrij , een nieuwe jij. Een nieuw mens. De stem heeft geen naam, het is de stem 
van de God die mij vasthoud die mij oproept om recht te doen. Staan in licht, Jij die mij ik 
maakt. 
Ik wil ons uitnodigen in onze eigen stilte komen, wellicht je ogen te sluiten, te weten dat 
alles goed zal komen, je mag vertrouwen op wat is, op wat komt, luister dan in je hart 
Het nu volgende muziekstuk is van Tchaikovsky uit de liturgie van St. John, en heet We sing 
Thee. We sing thee, We zingen God die ons een stem gaf en bron van liefde en licht is.  
 
Muziek 
Tchaikovsky Liturgy of St John  
We sing Thee  
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Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in Jou, God, 
bron van mijn bestaan. 
Jij bent het 
tot wie ik steeds weer spreek vanuit mijn binnenste, die mij steeds nieuw maakt,  
zacht om te stromen en krachtig om te staan in het leven.  
Ik geloof in Jezus Christus 
die mensen groot maakt, nodig heeft, 
die ja zegt tegen mensen in vertwijfeling en angst,  
die laat zien dat genezing en bevrijding mogelijk zijn, 
die uitnodigt om ons hart te openen en ons leven te delen.  
Ik geloof in de Geest van God 
die mijn diepste zelf levend houdt, 
het verlangen al het levende te ontmoeten, die me kracht geeft te inspireren 
en gevoel voor wat stroomt en licht geeft.  
Ik geloof in een gemeenschap 
waarin mensen het leven toevertrouwen 
aan zichzelf, aan elkaar en aan Jou, Onnoembare.  
 
Pianomuziek Irina  
 
Gebed   Nelson Mandela  
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. 
Onze diepste angst is dat we buiten mate krachtig zijn. 
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt. 
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te 
zijn?” 
Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn? 
Je bent een kind van God. 
Jezelf klein maken dient de wereld niet. 
Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan 
voelen. 
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen. 
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen. 
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere 
mensen om net zo te zijn  
Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de 
anderen.  
 
Voorbeden en Intenties  
Stilstaan bij Breken en Delen 
Deze viering van brood en wijn is een viering van Liefde 
Dit eeuwenoud gebaar van breken en delen herhalen wij in de Duif iedere week. Hiermee 
vieren we gemeenschap zijn en vieren we gelijkheid, mededogen en bemoediging naar 
elkaar. Zo willen wij leven, samen met eenieder die we tegenkomen op ons pad. De mensen 
voor wie wij kiezen en de mensen die ons nog niet kennen. Bij deze traditie is iedereen 
welkom, zonder uitzondering, zonder drempel. Omdat we nu niet samenzijn in De Duif wil ik 
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er toch even bij stil staan met de volgende woorden: Wij willen dankbaar gedenken dat het 
leven zin heeft, met al zijn zorgen en moeite. Dat liefde - vriendschap - solidariteit - trouw -  
ontferming de zin van het leven is. Gedenken wij een samenleving waarin mensen hun 
brood delen met elkaar waar wij het lot, zo goed, zo barmhartig mogelijk verdelen naar 
draagkracht, zodat het voor niemand tot noodlot wordt. Waar wij elkaar behoeden en doen 
leven,  
Dat noem ik liefde.  
 
Lied: Alles is gezegend : Typhoon en Freez  
https://youtu.be/Yt5VaXrY58E 
 
Onze Vader  
Al zolang onderweg van de hemel naar de aarde, Uw Naam worde geheiligd,  
nooit meer in gevechten van volk tegen volk, van man tegen man; Uw Naam worde gedaan 
en doorgegeven in gerechtigheid en vrede, van mens tot mens, van land tot land, over heel 
de wereld. Laat komen uw rijk door allen die veranderd zijn in mensen van vrede en 
mededogen. Laat gebeuren in ons midden wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel. Geef 
ons heden zoveel inzicht dat wij weten wat ons werkelijk tot vrede en toekomst brengt. 
Vergeef ons dat wij U tegenhielden in zoveel mensen, zoveel eeuwenlang. En leid ons weg 
uit de verleiding tot macht en geweld, maar verlos ons vandaag nog van één wereld voor 
enkelen en open die wereld van God en mens met allen. Amen.  
 
Mededelingen 
Kinderkerst Kerstviering donderdag 24 december om 16:30 uur via Zoom 
Kerstnachtviering donderdag 24 december om 22:00 uur via Zoom 
 
Collecte 
Vergeet niet om je bijdrage over te maken aan De Duif. We hebben geen inkomsten meer van 
collectes en de kosten van de huur van De Duif gaan gewoon door. Dus ondersteun onze Duif, 
maak je gulle bijdrage over. Draag bij wat je kunt missen; richtbedrag is € 25,- per huishouden 
per maand, dan maken wij geen verlies. Mocht je dat willen doen, 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. 
 
Slotlied    H. Oosterhuis / A. Oomen  
Scheur de wolken uiteen en kom. 
Hier, nu, wees onze God, wie anders?  
Niemand anders heeft ons gezocht, niemand anders heeft zo geroepen 
als een verliefde: dit is mijn lichaam, open mij, eet mij, hier is mijn hart, 
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.  
Als een verlorene heb je geroepen 
en ons hart draaide om, en hoorde.  
Waar ben je nu? 
Waar bleef je hartstocht? 
Ben je niet meer die ene van toen? (2x)  
 
Zegenbede  


