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Dagthema: Eerst naar binnen 
 
Overweging 21 februari – Marc van de Giessen 
 
“…Wijsheid is......de vogel zien in een ei.  
Het is volgens deze uitspraak de kunst om waar te nemen …” 
 
Openingsgebed    
  
Aan God, de Enige en Eeuwige, 
die Zijn woord in ons heeft gelegd. 
 
Aan de ene Mens, de man van Nazareth, 
onze tochtgenoot ten leven. 
 
Aan de Geest die ons bijeen brengt, 
onze wilskracht versterkt, 
ons bezielt en inspireert, 
dragen wij dit uur op. 
 
Dat we elkaar mogen ontmoeten, 
bemoedigen en verrijken 
op ons pad naar waarlijk leven. 
Amen. 
 
Lied:   H.Oosterhuis / A.Oomen 
Waarom wanneer uit welke luchtlaag, 
uit hoe diep luchtledig werden wij 
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij- 
kant en overkant, woord, weerwoord, tij en 
tegentij. 
 
Dag van vandaag: vervreemd, hereigend 
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij ? 
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij. 
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur. 
 
Maar ooit, God weet uit welke aardlaag, 
uit hoe diep versteende moederschoot, 
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot 
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij, 
zo licht als Hij. 
 
Waarom wanneer uit welke luchtlaag, 
uit hoe diep luchtledig werden wij 
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij, 
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij. 
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Dag van vandaag: vervreemd, hereigend 
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij? 
Leven ternauwernood te harden ik en Gij. 
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur. 
 
Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag, 
uit hoe diep versteende moederschoot, 
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot 
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij 
zo nieuw als Gij. 
 
Welkom en inleiding 
Beste mensen, lieve Duiven, van harte welkom in de Duifviering op zondagmorgen 21 
februari. Mede namens Liesbeth wens ik jullie een mooie viering toe. We gaan lekker veel 
zingen vandaag.  
Vandaag is het de start van het vasten en Paasserie. Het thema van dit jaar is 
Binnenstebuiten. 
Van de week heeft het topmodel Doutzen Kroes een filmpje op Instagram getoond over 
‘’geestelijk ontwaken’’. Ze schrijft haar 6,5 miljoen volgers over een nieuw geestelijk 
bewustzijn. De mens moet zich afstemmen op wie die is; goddelijk.  
En de redactie van het Nederlands dagblad schreef een kritische column;  de mens is God 
niet, de Bijbel waarschuwt voor de mens die zichzelf tot norm verheft en als God wil zijn. 
Misschien waarschuwt de krant, maar in de Duif willen we het pad verkennen tijdens de 40 
dagen tijd en Pasen. Op weg naar Pasen keren we de dood binnenstebuiten, om nieuw leven 
te ontdekken.  
In de Paasflyer staat; Nu, in Coronatijd, keren we ons naar binnen en reflecteren op waar we 
ons bevinden. Omdat we elkaar zo weinig in levenden lijve zien, kost het moeite om ons met 
anderen te verbinden. Wij zijn het die het Goddelijke naar buiten kunnen brengen, de 
wereld in. 
Vandaag de aftrap. Eerst naar binnen. We kennen de uitspraak in het Nederlands; Bezint eer 
ge begint. Als voorbereiding op een grote inspanning is het goed om te bezinnen door 
naar binnen te keren.  
Voor je een nieuwe baan neemt, verhuist, een opleiding begint of grote besluiten in de 
liefde. Keer naar binnen. Mediteer, doe een pelgrimstocht, spreek met iemand die je lief 
heeft. 
Doe het in quarantaine. Letterlijk verrtaald 40 dagen. Iinteressant toch dat dit oude woord 
ineens een nieuwe betekenis kreeg tijdens de lockdown.  
Genoeg latijn voor vandaag nu richten we ons naar binnen en zoals psalm 21 zegt; Laten we 
ons ogen richten op de Eeuwige.  
 
Het Onze Vader 
Oculi mei door Margaret Rizza – psalm 42-43 
https://www.youtube.com/watch?v=C8EG4b0v-awm 
 Oculi mei ad Dominum Deum  
(My eyes are on the Lord God) (3x) 
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Like the deer that yearns for running streams 
So my soul is yearning for my God 
My tears have become my bread day and night 
As I hear it said: 'Where is your God?' 
 
Oculi mei ad Dominum Deum (repeat) 
 
By day the Lord will send His loving Spirit 
By night I will sing praises to the God of my life 
Send out Your light and Your truth as my guide 
To lead me to Your holy ground 
 
Oculi mei ad Dominum Deum (repeat) 
 
Then shall I go to the God of my joy 
Singing praise, praise on the lyre and the harp 
Why so downcast my soul? 
Put your hope and trust in my Saviour, my God 
 
Oculi mei ad Dominum Deum (repeat 3x's) 
 
Eerste lezing over de wenende woestijn - P. Neysters 
Een missionaris keek met interesse naar een van de Bedoeïen. Steeds gaat hij languit op de 
grond liggen en drukt zijn oor in het zand van de woestijn. Verbaasd vraagt de missionaris 
hem; ‘Wat doe je daar toch?’ 
De Bedoeïen staat op en zegt: ‘Vriend, ik luister hoe de woestijn weent, ze zou graag een tuin 
willen zijn.’ 
 
Lied:                                H.Oosterhuis / A.Oomen 
Ander, ouder, iemand in ons verborgen: 
plotseling, oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend.  (2x) 
 
Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare 
die ons weten doet wat wij niet weten, 
wat onmogelijk is bij mensen en goden. 
 
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij, 
in onze handen klemmen wij wichelroeden, 
spiegels en zwaarden. 
 
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, 
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide. 
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Jij, nog naamloze, ademt ons open 
en wekt in ons weerbarstig geheugen 
wat wij zagen met onze vroegste ogen. 
 
En doet ons gaan in tranen, maar ongebroken 
door de nacht van de schepping 
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte: 
 
blinde muren, zacht licht, water geworden 
en aan de overzijde rozensteden 
en de zang van de lijster. 
 
Tweede lezing: Marcus 1, 12-15 
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, 
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de 
engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangengenomen ging Jezus 
naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk 
Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap. 
 
Overweging 
Vogel zien in een ei 
Wijsheid is om de vogel te zien in een ei. Tijdens de 40 dagen tijd sta ik meer open voor 
spreuken. Ik las deze tekst op een kaartje. Grappige en spitsvondige taalvondsten komen 
binnen. Ze spreken tot mijn verbeelding. Wijsheid is......de vogel zien in een ei.  
Het is volgens deze uitspraak de kunst om waar te nemen wat er nog te gebeuren staat. Je 
ziet niet alleen een ei, maar je ziet al wat het kan worden. 
Wenende woestijn 
Ik denk dat de tekst van de Bedoeïne die zijn oor te luister legt in het zand, diezelfde 
wijsheid bezit. 
De woestijn die graag een tuin wilde zijn. Dat is een prachtig beeld omdat de verzengende 
hitte, het dorre en droge van de woestijn maakt het onmogelijk om iets te laten groeien. 
En toch. De bedoeïne, een volk met natuurgodsdienst, die het goddelijk ziet in Moeder 
natuur, hoort de woestijn wenen. Ze had zo graag een tuin geweest. Wat zou de beste man 
gedacht hebben? Ik zal voor je zorgen? Ik kan een klein tuintje maken? Ik weet het niet. 
De vraag die wij ons kunnen stellen, als wij de aarde zien. En als wij ons oor te luister zouden 
leggen bij de aarde? Zouden we een wenende aarde horen? ‘’Ik zou zo graag dat er brood, 
recht en liefde is voor ieder schepsel uit mij voortgekomen?’’ 
En als we de wenende wereld horen, zouden we iets voor de aarde willen doen? Dit is de 
spirituele benadering van het leven. Zie je wat er verbogen ligt in je? Heb je oog voor wat de 
potentie is van de ander? 
 Jezus in de woestijn 
Dan de evangelielezing van vandaag. Jezus gaat de woestijn in- in quarantaine. Hij gaat de 
ultieme test aan met lichaam en geest. Zou daar dezelfde wijsheid in zitten als de wijsheid 
om de vogel in het ei te kunnen zien? 
In de voorbereiding op zijn openbare leven gaat die 40 dagen de woestijn in. We lezen dat er 
engelen en duivels waren die hem bezochten.  
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Goede en helpende gedachten en tegenovergestelde nare of ontmoedigende gedachten. 
Engelen zeggen; het komt goed, je kan het, heb vertrouwen. En de duivel zegt; je bent niet 
goed genoeg, niet slim, mooi, handig, soepel, succesvol genoeg. In de woestijn van Jezus 
moest die leren omgaan met die stemmen. 
Het lijkt er op dat de ultieme test van lichaam en geest, Jezus bewust maakte voor zijn 
potentie. Hij weet nu wat er in hem verborgen ligt. Hij is er klaar voor om naar buiten te 
treden. 
40 dagen tijd- Binnenstebuiten 
En ons vastentijd is ook 40 dagen. Deze periode van inkeer, reflectie is een spirituele 
voorbereiding op het christelijke hoogfeest Pasen. Zit daar ook de wijsheid om de vogel in 
het ei te kunnen zien in? 
40 dagen push ups? 40 dagen je buurvrouw groeten? Of geen nieuwsapp, geen facebook op je 
telefoon, geen alcohol, geen koekjes bij de koffie. De 40 dagen iets doen of laten waardoor je 
toeleeft naar de Pasen. 
De lijdenstijd is een spirituele quarantaine. Wat zal het je zeggen? Dat je invloed hebt op het 
leven. Dat je altijd opnieuw mag beginnen?  
Zonder verbeelding is ei alleen een ei. Is de aarde alleen onze woonplaats. En de vastentijd 
alleen 40 dagen voor Pasen. 
Mogen we de wijsheid krijgen om de vogel in een ei te zien. Dat we de roep van de aarde 
horen om ons in te zetten tot een betere wereld. En de 40 dagentijd ons de potentie van 
onszelf en andere laat ontdekken. 
Moge we dus allen in verbeelding binnenstebuiten gaan leven. En zien wat er allemaal 
verborgen ligt in onze wereld.  
Moge het zo zijn. 
 
Pianomuziek 
 
Geloofsbelijdenis  
God van het leven, die vreugde vindt in ieder mens, je bent zorgzaam en je laat ons niet in de 
steek. Ik geloof in je. 
 
Jezus, ons rolmodel, die mij laat zien wie God is, je vraagt aan ons om rechtop te staan. Ik 
geloof in je. 
 
Heilzame Geest, ik geloof in je. Je openbaart je op onverwachte momenten als wijsheid in 
mensen die weten wat goed is om te doen. Ik geloof dat jouw kracht zich in mij kan 
openbaren. 
 
Ik geloof in onze gemeenschap van mensen, die durven zoeken en durven vieren dat ze jou 
vinden, God van het leven. 
 
Intenties  
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Lied: 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg – 
en water stroomt voor allen. 
Daar bouwen wij veilige buurten 
wonen dooreen in wijken van vrede 
in schaduw van bomen. 
 
Geen kinderen zullen daar sterven 
oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas 
op hun honderdste sterven. 
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen 
geen kinderen baren voor de verschrikking. 
De wolf en het lam 
zullen weiden tezamen: 
wij leren de oorlog af. 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg – 
en water stroomt voor allen. 
 
Slotgedachte  Vaclav Havel (1936) 
WEG VAN DE HOOP 
 
Diep in ons zelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 
 
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 
 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
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Hoop is niet hetzelfde als optimisme 
evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
afgezien van de afloop, 
het resultaat. 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Boek jij bent geleefd  H.Oosterhuis/A.Oomen 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
In mijn letters staat geschreven 
dat alleen de geest doet leven. 
Licht en adem is de geest. 
Daarom ben ik neergeschreven:      
dat je zonder angst zult leven           
wat je leest. 
                                      
Boek, jij bent geleefd,                     
zeg ons hoe te leven. 
Wou je leven met zovelen,                
hier op aarde, moet je delen:            
licht en adem, geld en goed.             
Wie maar leeft om meer te krijgen 
die zal sterven aan zijn eigen 
overvloed. 
 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
Mozes heeft de weg gewezen, 
hoor de woorden der profeten: 
licht en adem zal er zijn. 
Als je mens wordt zoals Jezus.           
Liefde als een mens aanwezig,         
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij. 
 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven.- 
Niemand weet hoe jij moet leven, 
nergens staat het opgeschreven, 
liefde tegen liefdespijn, 
vriendschap tegen duizend vrezen,  
zoet dat bitter kan genezen, 
mens voor mensen, recht en vrede, 
licht en adem, heel veel leven, 
mag je zijn. 
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Vrouw, waar is je broer?  
mens, waar is je zusje? 
‘t Meeste van een mensenleven 
wordt het minste opgeschreven:  
hoe zij trouw zijn aan elkaar. 
Lijden, sterven, liefde leren, 
zouden wij dat ook proberen, 
werd het waar 
 
Zegenbede 
De Eeuwige schenke jou  
de behoedzaamheid van zijn handen,  
de goedheid van zijn ogen,  
de glimlach van zijn mond,  
de vastheid van zijn stappen,  
de vrede van zijn woorden,  
de warmte van zijn hart,  
de wilskracht van zijn geest,  
het geheimenis van zijn aanwezigheid. 
 
In de naam van God – Ik zal er zijn 
in de naam van Jezus – Hebt elkander lief 
in de kracht van de Geest 
die het aangezicht van deze aarde zal vernieuwen 
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