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Dagthema: Blind vertrouwen 
 
Overweging 24 januari – Helma Schenkeveld 
 
“….   …” 
 
Eerste lezing uit Marcus 
Tweede lezing uit Wijze vrouwen, Susan Smit  
Derde lezing uit Ludo de Jongh 
 
Openingsgebed    
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Ene  
en Eeuwige  die vele namen kent: 
God, Jahwe, Allah, de Enige,  
de Barmhartige, Schepper van groei en leven,  
van Liefde en Licht. 
 
Wij voeden onszelf  
met woorden, met muziek, met stilte, 
met de liefdevolle energie, 
van samenzijn met elkaar.  
 
Wij geven de Geest vandaag alle kans  
om ons zielsdiep aan te raken  
en te vervullen met kracht en liefde. 
 
Lied  Mens op aarde 
 Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 
Dat ik aarde zou bewonen, 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem, 
 
niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet met klauwen, 
maar op voeten twee. 
 
Om de verte te belopen, 
om de horizon te halen 
en met handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
 
met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon. 
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Om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
 
Dat ik ben, niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
één van velen, één met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij. 
 
Om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdesweg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
 
Welkom en inleiding 
Er is geen geschreven tekst beschikbaar 
 
Gebed om inzicht 
Dat wij niet zomaar horen 
wat wij wíllen horen, 
maar dat wij horen en verstaan 
wat wij nog niet weten 
of niet willen weten. 
Dat wij niet alleen kijken 
naar elkaar,  
maar ook kijken  
bij onszelf, naar binnen.  
Waar wij op de bodem van onze ziel,  
kracht, liefde en wijsheid vinden,  
die ons de weg wijzen  
voor ons dagelijks handelen. 
Dat wij angst, irritatie en boosheid gaan herkennen 
en erkennen, 
als teken dat we geraakt en gekwetst zijn. 
Dat we ook deze gekwetste kant durven voelen en omarmen, 
en transformeren, 
om daarna weer te kunnen handelen 
vanuit Liefde. 
 
1e lezing uit Marcus 1, 9-20 
In die tijd kwam ook Jezus uit Nazareth in Galilea naar Johannes toe. Hij liet Zich door hem 
dopen in de Jordaan. Op het moment dat Hij uit het water opstond, zag Jezus de hemel 
opengaan. En de Geest daalde als een duif op Hem neer. En een stem zei uit de hemel: "Jij 
bent mijn Zoon. Ik houd heel veel van jou. Ik geniet van jou." 
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Onmiddellijk daarna stuurde de Geest Jezus naar de woestijn. Daar werd Hij 40 dagen lang 
door de duivel op de proef gesteld. Hij leefde bij de wilde dieren, en de engelen dienden 
Hem. 
Jezus ging naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. Johannes was 
intussen gevangengenomen door koning Herodes. Jezus zei: "Het Koninkrijk van God komt 
bijna. Nu is het de tijd. Ga dus leven zoals God het wil en geloof het goede nieuws."  
Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag Hij de broers Simon en Andreas. 
Ze gooiden een visnet uit in het water, want ze waren vissers. Jezus zei tegen hen: "Volg Mij. 
Dan maak Ik van jullie vissers van mensen." Ze lieten onmiddellijk hun netten liggen en 
gingen met Hem mee. Verderop zag Hij de broers Jakobus en Johannes, de zonen van 
Zebedeüs. Ze waren in hun boot de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze gingen 
meteen met Jezus mee en lieten hun vader en de knechten in de boot achter. 
 
Lied: Die Taal van my hart https://youtu.be/i_xmPD28IA8  
 
2e lezing Wijze vrouwen van Susan Smit (1e druk 2003),  
In gesprek met Marianne Williamson. 
In deze tijd van collectieve gevoelens van onveiligheid, angst en woede, is het van het 
grootste belang om Liefde te aanvaarden, en om Liefde tot uitdrukking te brengen in alles 
wat je doet. 
Wat er in de wereld gebeurt, stelt ons voor de uitdaging om onze eigen pijn onder ogen te 
zien. De manier waarop wij denken en waarop wij met onze problemen omgaan, zal bepalen 
hoe de wereld er over een paar jaar uitziet. 
Ik ben bezorgd, zoals miljoenen mensen bezorgd zijn. Maar ik ben ook en vooral een 
optimist: ik voel dat er een spirituele renaissance op handen is. Mannen en vrouwen worden 
authentieker en keren zich naar binnen. In de westerse wereld is dat van groot belang, 
omdat we eeuwenlang troost en houvast in de buitenwereld hebben gezocht. Steeds meer 
mensen zien de beperkingen van de uiterlijke gerichtheid in en begrijpen dat het hart, niet 
het verstand, het licht van de wereld is. De geest wordt gek zonder de leiding van het hart. 
Het intellect zal buigen voor de spirituele impuls, daar ben ik van overtuigd. Met liefdevolle 
gedachten, gebed, meditatie en dans geven we onze verwarde gedachten opnieuw richting. 
 
Lied   Verward     Marieke van Baest / Teresa Takken 
Mijn voeten vertragen, verlaten het pad, 
verdwalen in de tijd, 
hun stap is onzeker vol droevige schaduw, 
ik ben de richting kwijt. 
 
Mijn handen verzaken vergeten gebaren, 
verliezen keer op keer, 
hun werk is vergeven, gestold hun bewegen, 
ik vind geen houvast meer. 
 
Mijn ogen verdraaien verdringen de wereld, 
vermijden wat verwart, 
hun licht lijkt geweken, de passie verdwenen, 
mijn wezen raakt verstard. 
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En mijn hart draagt de oude beelden, 
in mijn hoofd klinken woorden van thuis 
en mijn oren horen vertrouwde muziek: 
ik wil dansen,  
dansen de weg terug naar huis ! 
 
3e lezing: bewerking van Door de poort, Ludo de Jongh 
Liefde gaat niet over kennis of woorden, maar om beleving, ervaren, voelen. Liefde, zou je 
kunnen zeggen, is een radicale verschuiving of kanteling in beleving en perceptie. Wat je 
waarneemt, en wat je voelt en ervaart blijft hetzelfde, maar hoe je het waarneemt, ervaart 
en voelt, verandert compleet… Daarom hoef je je ook niet druk te maken over Liefde: het 
‘komt ‘ wanneer ‘jij’ er klaar voor bent. Of beter gezegd: wanneer de jij die iets wil vinden, 
bereiken, begrijpen, - wellicht uitgeput- ineenstort. Dat wat overblijft: vrijheid, leven, 
Liefde. 
 
Overweging 
Er is geen geshreven tekst beschikbaar 
 
Pianomuziek van Irina 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in jou en ik geloof in mij 
Ik geloof in de oorsprong van ons bestaan 
Ik geloof in de Liefde die mensen ook wel God noemen. 
Die liefde brengt ons als mensen samen 
Ik geloof dat de Liefde moed geeft 
aan mensen, jong en oud, 
aan zieken en zwakken. 
Ik geloof dat er moed en kracht is genoeg voor allen. 
Wie je ook bent, wat je ook is overkomen. 
 
Ik geloof in Gods Geest die ons bezielt 
en die ons optilt tot ver boven onze grenzen. 
Ik geloof in het leven 
dat sterker is dan de dood, 
in liefde, die haat overwint, 
in rust en vrede, die volgt op barre tijden. 
Ik geloof in het Licht, dat zal stralen in duisternis. 
Amen. 
 
Intenties en voorbeden: 

1. Uit ons eigen hart 
2. Voor iedereen: What about us  https://youtu.be/987xHnVfRI4   
3. Om samen te zingen: 

Lied: Deze bijeenkomst zij ons tot zegen 
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen 
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van hier en overal, aarde en hemel, 
deze seconde der uren, der eeuwen, 
zij ons tot zegen. 
 
Moge de donkere nacht onze dagen behoeden, 
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken, 
dat onze boeien geslaakt, 
onze honger gestild, 
dat niet de dood op ons valt. 
Moge het licht van de morgen 
over ons opgaan, nieuw alle dagen. 
 
Moge de kracht in ons varen 
van Jezus uw dienstknecht uw kind. 
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen, 
bestemd en bezield om in ons midden, 
eens en voorgoed, 
te zijn uw woord uw voorbeeldmens, 
al doende liefde, recht – 
brood uit de hemel, water uit de rots, 
wijnstok wereldwijd vertakt – 
 
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt, 
liefde sterker dan de dood. 
 
Die mens gedenken wij 
als een van ons, als een met u. 
Moge het delen van dit brood en deze beker 
ons sterken in de hoop 
dat hij leven zal in ons 
uit kracht van u. 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood en liefde is genoeg voor allen. 
Kom bevrijden wees genadig, 
ere zij u in den hoge, 
diep in ons midden, 
vrede op aarde, kome wat komt. 
 
Onze Vader (Armeense versie) 
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert: 
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven 
in mijn leven. 
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig. 
Vestig Uw rijk van eenheid nu. 
Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze. 
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Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 
Maak los de koorden van fouten,  
die ons vastbinden aan het verleden,  
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  
want uit U wordt de al werkzame wil geboren. 
De levende kracht om te handelen, 
het lied dat alles verfraait  
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  
Baba Yetu https://youtu.be/BuWr4gYJ6nM  
 
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. Er zijn meerdere manieren om dat 
te doen:  
Optie 1: klik op onderstaande link om een donatie te doen. (Je krijgt dan na invullen van 
bedrag en keuze bank, een QR  code te zien die je moet scannen met de Bankieren-app op je 
telefoon.) 
Optie 2: een bedrag overmaken via ons bankrekeningnummer: NL20 RABO 0173 6297 92 ovv 
Stichting De Duif. Hartelijk dank! 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
 
Slotlied:      J. v. Opbergen / J.v.d.Velde 
Geef alle ruimte aan de liefde,  
in haar leeft God zich naar ons toe. 
Vergeef het kwaad aan wie ons griefde, 
de liefde wordt een mens niet moe. 
Zij zal de dood nog overleven,  
geen water blust haar vuren uit, 
zij blijft ons tot elkander keren, 
tot alle angst is uitgeluid. 
Zij blijft ons tot elkander keren,  
tot alle angst is uitgeluid. 
 
Hoe zal een mens ooit overleven?  
Wat moet hij aan met eeuwigheid? 
Door liefde wordt het ons gegeven,  
voorbij te zien aan dood en tijd. 
Want wie vandaag weet te beminnen, 
denkt niet: ‘Hoe zal het morgen zijn?’ 
Het blijft een eeuwig herbeginnen, 
tot wij voorgoed geboren zijn. 
Het blijft een eeuwig herbeginnen, 
tot wij voorgoed geboren zijn. 
 
Zegenbede 
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