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Dagthema: Je plek in deze wereld 
 
Overweging 27 december – Marc van de Giessen 
 
“…oproep van het verhaal. Durf in het leven met huid en haar op te nemen. Vuur mensen in je 
omgeving …” 
 
Eerste lezing: Elizabeth Johnson 
Tweede lezing: Lucas 
 
Openingstekst 
Spoedbericht aan God    
  
Maak eerst deze envelop open 
van ons ongeduld. 
Lees eerst dit spoedbericht 
van ons ongeluk. 
Het moet er nu echt van komen. 
Dit is een haastklus. 
Dit is urgent en dit is dringend  
ik heb niet alle tijd. 
 
Ze zeggen wel dat ik moet doorgaan met hopen, 
maar de hoop heeft zijn tijd gehad. 
Ik kan niet eeuwig aan de gang blijven 
ik houd dit niet vol, ik geef het op. 
Maak een eind aan al het gelazer 
dat mensen elkaar aandoen. 
de geweld van de haat 
die pijn van eenzaamheid 
het verdriet van verlaten 
dat we oplopen in ons bestaan 
 
– naar psalm 70 van Karel Eykman uit; Een 
knipoog van u zal al helpen 
 
Edsilia Rombley - Komt allen tezamen | Beste Zangers Kerstspecial 2019  
https://www.youtube.com/watch?v=2Gxh9WXJNmE 
 
 
Welkom en inleiding 
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Lied:                   H.Oosterhuis / Luc Löwenthal 
Wek mijn zachtheid; gezongen door Leonie Jansen 
https://youtu.be/z4TDR06TsnM 
 
Eerste lezing van Elizabeth Johnson Taylor uit  
Tja wat zal ik zeggen 
 
Er was een dag dat de lucifer tot de kaars zei; ‘Ik heb de opdracht je aan te steken’. 
 
‘Oh nee, doe dat alsjeblieft niet’, schrok de kaars, ‘als ik brand, zijn mijn dagen geteld en 
niemand kan mijn schoonheid meer bewonderen’. 
 
De lucifer vroeg; ‘Wil je dan je hele leven lang hard en oud blijven zonder geleefd te 
hebben?’  
 
‘Maar branden doet pijn en verteert mijn krachten’, fluisterde de kaars onzeker en vol angst. 
‘Dat is waar’, antwoordde de lucifer, ‘maar dat is toch het geheim van ons leven?  
 
Jij en ik, wij zijn geroepen om licht te zijn. Steek ik je echter niet aan, dan mis ik de zin van 
mijn leven. Ik ben ervoor om vuur te ontsteken. Jij ben een kaars, jij bent ervoor om licht en 
warmte te verspreiden. Je gaat niet verloren als je je leeft, en je laat verteren. Je geeft door 
je licht kleur aan anderen en zij kunnen genieten van je bovendien zullen ze je licht verder 
dragen.  
 
Alleen als je weigert een lichtdrager te zijn, dan mis je je doel’. 
Toen boog de kaars het hoofd. ‘Alsjeblieft, steek me aan’. 
 
Lied: Holy night door ANISHA ONYANGO-OH 
https://youtu.be/l8CupQUykQw  
  
Tweede lezing Lucas 2; 33-40 
 
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 
Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem 
ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf 
zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht 
komen.’ 
 
Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was 
hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was 
nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende 
met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak 
over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 
 
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar 
Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met 
wijsheid; Gods genade rustte op hem. 
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Overweging 
Je plek in de wereld  
Als geestelijk verzorger heb je elke maand een intervisiebijeenkomst met zeven collega’s. In 
intervisie bevragen we onszelf hoe we werken. Begin deze maand was mijn beurt om iets in 
te brengen. Ik bracht een casus in over mijn enorme werklust. Er waren vragen gerezen over 
mijn ambitie.   
Enfin. Op een gegeven moment vroeg een mede-superviant; “Heb je wel eens een 
familieopstelling gedaan, Marc? Dan snap je wat je plek is in deze wereld.”   
Mooie opmerking toch? Want, hoe kom je immers achter je plek in de wereld? Ik herinner dat 
mijn schoonvader ooit een carriere prognose van de 4 jarige tweeling maakte op basis van 
hun karakter. Die ene wordt advocaat en de ander een stille. Machiel zei straffend; belast die 
kinderen niet met je ideeën, daar komen ze zelf wel achter.   
En belastend kan een verwachting zijn. Mensen lijden aan de verwachtingen van hun 
omgeving. Net zo goed als diskwalificaties grote invloed hebben op de ontwikkeling van een 
kind. Er gebeurt iets als iemand iets bijzonders bij je waarneemt.    
Zo werd ik als kind vanaf mijn 8e tot mijn 28e-  door de protestante bakker consequent 
meneer pastoor genoemd. Soms gebeurt het dat mensen iets in je zien wat je zelf nog niet 
hebt gezien. Profetisch? Of heb ik dat met terugwerkende kracht gehoord?   
Als door een zwaard doorstoken  
In Lucas lezen we een interessante perikoop. Om de aanzegging van Jezus en van zijn 
moeder Maria.  
Bijbelse profeten zijn niet zo zeer voorspellers van de toekomst, maar aanzeggers van een 
nieuwe toekomst. De evangelieschrijvers laten via hun verhalen de geschriften van oude 
profeten klinken. Er zijn in dit Bijbelverhaal twee profeten die Maria, Jozef en het kind 
toespreken; Simeon en Hanna.  
Het verhaal is verbonden met andere Bijbelverhalen. Simeon heft een lofzang aan waarin hij 
het Oude Testament als het ware uitademt. Jezus komt voort uit het jodendom. Wat Hanna 
zegt weten we overigens niet, maar haar aanwezigheid zegt al genoeg. Genoemd naar de 
moeder van Samuël, die ook diende in de tempel en Eli verre de baas was, zoals in het 
volgende verhaal de twaalfjarige Jezus de leraren in de tempel de baas zal zijn.  
De betekenis van deze profeten ligt in de aankondiging; Je levensdroom met je kind die 
wordt kapotgeslagen, je ziet als het ware de piëta al voor je waar Maria haar vermoorde zoon 
op schoot heeft. Het snijdt je door de ziel maar het zal ten goede van allen zijn.   
Dan die tekst voor Maria- als door een zwaard doorstoken. Hier heb ik mee geworsteld. Maria 
wordt aanzegt; Je kind zal verdeeldheid brengen in wat je heilig is en het zal je innerlijke 
leven overhoop gooien; je dromen, je angsten, je onschuld, je verlangens, [door die ziel] zal 
een zwaard gaan. Je levensdroom die wordt kapotgeslagen en komt in scherven te liggen. 
Het snijdt je door de ziel.  
Over je plek in de wereld gesproken. Zie dat jouw lijden in dienst staat van Gods grote plan.  
Durf te branden  
Het lezen van het verhaal over de kaars en lucifer, ontroert mij. Durf je zelf te leven?  
Vuur jij iemand aan?   
De angst die de kaars heeft; ‘branden doet pijn en verteert mijn krachten’. Het leven doet 
pijn- dat is herkenbaar en zie daarom mensen hun plek in de wereld niet claimen. Gewoon 
uit angst- ik denk aan het gebed wat bij Ingeborg is gebeden van Nelson Mandela.    
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Als Duif geloofsgemeenschap zijn we zowel de kaars als de lucifer. Degene die het licht laat 
ontsteken bij de ander. Degene die kansen ziet bij de ander. Degene die bezieling 
aanwakkert en de ziel laat juichen. Maar ook andersom. Degene die zich laat verlichten, zich 
laat bezielen. Als je levensdroom kapot geslagen is, horen we elkaar licht door te geven.  
Natalie vroeg mij om de zondag na de Kerst, de viering te verzorgen. Ik ben na Kerst altijd 
aan gort maar ach, met de hulp van Erwin zal ik het doen. Als een kaars boog ik mijn hoofd. 
‘Alsjeblieft, steek me aan’. We worden gevraagd om lef te hebben en durven te branden.  
Maar ik denk ook aan Helma. Hoe vaak zij me aanspoorde te gaan staan in de Duif. Accepteer 
dat mensen van alles van je vinden. Je staat in contact met je kern, SHINE!  
Dat is denk ik de oproep van het verhaal. Durf in het leven met huid en haar op te nemen. 
Vuur mensen in je omgeving aan.   
Plek in de wereld  
In deze Kerstperiode maken we kennis met God die kwetsbaar als baby ter wereld komt. Het 
verhaal waar God zichzelf aanbiedt en gaat hiermee een afhankelijkheidsrelatie aan met 
ons. Simeon en Hanna hebben iets ervaren. Bij het zien van het Kerstkind nam Simeon het in 
de armen en begon God te prijzen.   
In mijn intervisiegroep bestuderen we elkaar. Om in ons vak te groeien moeten we elkaar 
vertrouwen en voorbereid zijn dat groei ook pijn doet. Zoals Maria zich schrap zette na de 
mededeling dat alles wat haar heilig is, omwille van de ander, in duigen zal vallen. Zo 
moeten wij ook voorbereid zijn dat onze plek in de wereld misschien anders is dan we in 
gedachten hebben.  
Ik nodig je vandaag uit, om net als Simeon het Kerstkind in de armen te nemen, en je ziel, je 
dromen, je verlangen, je ontroering, je verwondering te delen. We zijn immers het zout der 
aarde en het licht der wereld. En hoewel het leven soms pijn doet, kunnen we met elkaar 
licht en warmte verspreiden. Zo ervaar je als geen ander je plek in de wereld.  
Moge het zo zijn.  
 
Pianomuziek door Irina 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied: ‘Ik Geloof’ | Leve Van Merwijk! Vrienden Zingen Jeroen 
https://youtu.be/NepUdkEvpd8 
  
Ik geloof in tegen bierkaaien vechten 
In een wang voor een wang en een tand voor een tand 
En ik geloof in het afstand doen van rechten 
In de steun in de rug en de helpende hand 
 
En ik geloof in het weerloze, breekbare kleine 
En ik geloof in het genadeloos oog voor detail 
En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen 
In het zout in de wond en in twijfel gezaaid 
 
En ik geloof in de steen in het stilstaande water 
En ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur 
En ik geloof in theater en in schilderkunst en in literatuur 
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En ik geloof in het kanaliseren van woede 
En dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport 
En ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden 
En in het hart dat bij mij uit wordt gestort 
 
En ik geloof in ambitie en intuïtie 
En ik geloof in het zorgenkind 
Ik geloof in de toekomst, in de traditie 
In de man of vrouw die de strijd aanbindt 
 
En ik geloof in afwijkend 
Ik geloof in bijzonder 
Ik geloof in de kont en ik geloof in de krib 
En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder 
En ik geloof in compassie, ik geloof in begrip 
 
 
En met het risico dat ik voor gek wordt versleten 
Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed 
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in 
Blijf ik geloven, omdat dat wel moet 
Ik blijf maar geloven omdat dat wel moet 
Ik blijf maar geloven omdat dat ik wel moet 
 
Intenties- Voorbede 
 
Laat ons bidden 
voor mensen, hier en overal, die worden uitgebuit, 
vernederd, wreed behandeld, 
veracht om hun huidskleur; 
voor hen die zich niet kunnen opwerken 
uit hun armoede, 
die van dag tot dag uitzichtloos verdergaan; 
voor daklozen, zwervers, 
voor kleine en grote verslaafden; 
voor hen die alle hoop hebben opgegeven 
dat het ooit anders kan. 
 
Laat ons bidden 
voor onszelf, die brood hebben, en geld, 
en meer dan dat: 
dat wij gaan inzien op welke wijze 
wij deze chaos in stand helpen houden, 
en hoe wij ons laten inschakelen 
in het onrechtbedrijf 
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Laat ons bidden 
om geduld en zachtmoedigheid, 
om vindingrijkheid en trouw 
in het maatschappelijk verkeer; 
dat niet de chaos ons overmeestert, 
dat niet het recht van de sterkste zich vestigt. 
En voor hen die leiding moeten geven 
dat zij niet zwichten 
voor de macht van corruptie, 
dat zij de armen beschermen, 
dat zij niet berusten 
in de vergiftiging van grond en lucht, 
dat zij vooruitzien 
hun ogen gericht op de toekomst van allen. 
 
Onze Vader 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
geheiligd zij uw naam, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde als in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen. 
 
Slotgedachte  
 
Beste korte filmpje 
https://youtu.be/2N2eSsIWtNI 
 
Mededelingen 
   
Donaties 
Wij vragen 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. Mocht je dat willen doen,  
dan kun je hier vinden hoe. Je kunt ook een bedrag overboeken naar ons 
bankrekeningnummer: NL20 RABO 0173 6297 92 ovv Stichting De Duif.  
                              
Zegenbede 
 
Voor we uit elkaar gaan, vragen we om Gods onmisbare zegen. 
 



 

 
   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.  
 

 

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 
Dat is je bestemming,  
En je plek in deze wereld. 
 
Slotlied: Laat me door Alderliefste en Ramses Shaffy  
https://youtu.be/Ih5i8lEpaH0  
 
Ik ben misschien te laat geboren 
Of in een land met ander licht 
Ik voel me altijd wat verloren 
Al toont de spiegel mijn gezicht 
Ik ken de kroegen, kathedralen 
Van Amsterdam tot aan Maastricht 
Toch zal ik elke dag verdwalen 
Dat houdt de zaak in evenwicht 
Laat me… 
Laat me m'n eigen gang maar gaan 
Laat me… 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Ik zal m'n vrienden niet vergeten 
Want wie me lief is blijft me lief 
En waar ze wonen moest ik weten 
Maar 'k verloor hun laatste brief 
Ik zal ze heus nog wel ontmoeten 
Misschien vandaag, misschien over 'n jaar 
Ik zal ze kussen en begroeten 
'T Komt vanzelf weer voor elkaar 
Laat me… 
Laat me m'n eigen gang maar gaan 
Laat me… 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Ik ben gelukkig niet verankerd 
Soms woon ik hier, soms leef ik daar 
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Ik heb m'n leven niet verkankerd 
Ik heb geen bezit en geen bezwaar 
Ik hou van water en van aarde 
Ik hou van schamel en van duur 
D'r is geen stuiver die ik spaarde 
Ik leef gewoon van uur tot uur 
Laat me… 
Laat me m'n eigen gang maar gaan 
Laat me… 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Ik zal ook wel eens een keertje sterven 
Daar kom ik echt niet onderuit 
Ik laat m'n liedjes dan maar zwerven 
En verder zoek je 't maar uit 
Voorlopig blijf ik nog jou zoenen 
Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan 
Ik blijf nog lang en liefst nog langer 
En laat me blijven wie ik ben 
Laat me… 
Laat me m'n eigen gang maar gaan 
Laat me… 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Laat me… 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Laat me… 
Ik heb 't altijd zo gedaan 
Laat me 
 
 
 
 
 


