Dagthema: Wat geef je aandacht
Overweging 28 februari – Helma Schenkeveld
“…Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand
En morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand…”
Openingsgebed
Voor het aanschijn van de eeuwige God, de
onnoembare,
die zichzelf noemt: "Ik zal er zijn",
komen wij hier tezamen,
in gemeenschap met elkaar.
Wij willen dit uur samen zijn en samen delen,
en onze aandacht geven
aan dat wat is.
Amen
Lied
H. Oosterhuis/A. Oomen
Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband.
Hij schreef ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensen-oorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.
Dat boek waarin getekend staan:
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
Zijn onverganklijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent.
De dagen van ons leven,
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
Welkom en inleiding (geen tekst beschikbaar)

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.
Luisterlied : Vandaag door Kinga Ban
https://youtu.be/ELVMYipj0_E
Gisteren is een afdruk
Van je voeten in het zand
En morgen is de aanblik
Van een eindeloos groot strand
De zee komt op wanneer ze wil
Ze wist je passen uit
En als de wind het zand bespeelt
Zie je nauwelijks meer vooruit
Dit is vandaag
En het is alles wat je hebt
Morgen komt later
En gisteren is alweer weg
Dit is vandaag
Met z’n vreugde en zijn pijn
En je hoeft maar één ding te doen
dat is: er zijn

Als je om je heen kijkt
Maar je ziet niet wat je hoopt
En als het lijkt of je al tijden
Zonder toekomst verder loopt
Bedenk dan, als je zicht verliest:
Je loopt in Iemands zicht
De Aanwezige verlaat je niet
Want de hemel gaat nooit dicht
En niets is moeilijker
Dan laten gaan
De toekomst, het verleden
Maar je bent al hier
Je kunt het aan
Gedragen door de Ene
Dit is vandaag
En het is alles wat je hebt
Morgen komt later
En gisteren is alweer weg
Dit is vandaag
Met z’n vreugde en zijn pijn
En je hoeft maar één ding te doen
dat is: er zijn.
1e lezing: 1 Koningen 19, 7-16
Maar de engel van de Heer raakte hem voor de tweede keer aan en zei: "Sta op en eet. Want
anders zal de reis te ver voor je zijn." Hij stond op, at en dronk en liep door de kracht van dat
voedsel 40 dagen en 40 nachten lang, tot hij bij Horeb kwam, de berg van God. Daar vond hij
een grot waar hij die nacht bleef slapen.
Toen vroeg de Heer hem: "Wat doe je hier, Elia?" Elia zei: "Ik heb heel erg mijn best gedaan
voor U, de God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten hebben zich niet meer aan uw
verbond gehouden. Ze hebben uw altaren afgebroken en uw profeten gedood. Daardoor ben
ik alleen overgebleven. En nu proberen ze mij óók te doden." De Heer zei: "Ga naar buiten
en kom bij Mij op de berg staan." Vlak voordat de Heer voorbij zou gaan, begon het geweldig
hard te stormen. De wind die voor de Heer uit ging, verscheurde bergen en brak rotsen stuk.
Maar de Heer was niet in de storm. Na de wind kwam er een aardbeving. Maar de Heer was
niet in de aardbeving. Na de aardbeving kwam er een vuur. Maar de Heer was niet in het
vuur. Na het vuur hoorde Elia het suizen van een zacht briesje. Zodra hij dat hoorde, sloeg
hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan.
Toen zei een stem tegen hem: "Wat doe je hier, Elia?" Elia zei: "Ik heb heel erg mijn best
gedaan voor U, de God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten hebben zich niet meer aan
uw verbond gehouden. Ze hebben uw altaren afgebroken en uw profeten gedood. Daardoor
ben ik alleen overgebleven. En nu proberen ze mij óók te doden." Toen zei de Heer tegen
hem: "Ga dezelfde weg terug die je bent gekomen, naar de woestijn van Damaskus. Ga

Damaskus in en zalf daar Hazaël tot koning van Aram. En zalf Jehu, de zoon van Nimsi, tot
koning van Israël. En zalf Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, tot profeet in jouw plaats.
2e lezing, God who see’s Hagar in de woestijn 1ste deel
https://youtu.be/sz81dIfwf4Y
3e lezing Marcus 9; 2 - 9
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven
op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante
veranderd: zijn kleed werd glanzend en zó wit als geen volder ter wereld maken kan. Elia
verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie
tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit de wolk klonk een
stem: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.' Toen ze rondkeken, zagen ze
plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien
hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Overweging (geen tekst beschikbaar)
Meditatie I am light: https://youtu.be/PdQvBn3i-LM
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.

Intenties en voorbeden, afgesloten met het lied God who see’s 2de deel
https://youtu.be/sz81dIfwf4Y
Vredesvlucht, Wie geef je aandacht?
Onze Vader
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 eeuwen lang.
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 alles, wat leeft.
Amen.

Activiteiten en informatie voor de komende periode
Lied
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.
Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.
Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.
Niet meer beklemd en verdeeld,
niet meer in woorden gevangen,
één en gekend en bevrijd,
eindelijk mens zal ik zijn.
Van licht en stem zult gij ons maken,
uw evenbeeld.

H. Oosterhuis/A.Oomen

Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij.

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.
Zegenbede

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
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