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Dagthema: Van niets in overvloed 
 
Overweging 14 maart – Diana Vernooij 
 
“…2 vissen, 5 broden – en een massa mensen. “Wat hebben we eraan?” zeggen de leerlingen. 
“Het is genoeg” zegt Jezus.“Je geeft niets aan de armen, je deelt met hen”, zei …” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstekst van de Boeddha — SN 1.32  
 
Waar de vrek bang voor is, 
en wat hem weerhoudt te delen,  
ontstaat juist omdát hij niet in staat is te delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altijd Welkom – Kinga Ban met Corien Baan 
https://www.bing.com/videos/search?q=kinga+ban+altijd+welkom&docid=6080474972910397
49&mid=CFEA8604E7580FDEBBAECFEA8604E7580FDEBBAE&view=detail&FORM=VIRE  
 
De deur staat voor je open, 
kom je even binnen lopen 
om te eten en te praten, 
al je onrust los te laten. 
Want je bent toch niet vergeten 
dat je altijd hier mag eten. 
Zie je de gedekte tafel, 
op de plek waar ik ontrafel 
wat er binnen in je hart leeft, 
wat jou moed en wat jou kracht geeft. 
En ik zal geen oordeel geven 
maar in liefde met je leven. 
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Deel met mij in de overvloed, 
er is genoeg. 
Voel je vrij jezelf te zijn. 
Je bent en blijft altijd welkom. 
Ik schenk nog eens je glas bij 
nu wij bij elkaar zijn. 
 
Laat ons proosten op de liefde 
en onbezorgd genieten. 
Als wij afscheid moeten nemen, 
weet dan dit: 
Het is voor even. 
Altijd welkom. 
 
Welkom en inleiding 
Goedemorgen lieve mensen, fijn jullie te zien zo op mijn scherm en heel hartelijk welkom in 
onze Thuis-Duif. Bij jou thuis, bij mij thuis vieren we onze Duifviering. Welkom als je nieuw 
bent in deze omgeving, welkom als je vaak aanschuift.  

Op weg naar Pasen in de 40 dagen die dat vraagt zijn we precies halverwege, er zijn 2 
zondagen geweest en er zijn er nog 2 te gaan voor we bij de Paasweek aanbelanden waar we 
het sterven en de opstandig van Jezus gedenken.   

Het thema van deze 40 dagen is: Binnenstebuiten. Op weg naar Pasen keren we ons besef of 
juist ons ontkennen van de dood binnenstebuiten, om nieuw leven te ontdekken, in het 
voetspoor van die man van Nazareth. Want nu, in Coronatijd, keren we ons naar binnen en 
reflecteren op waar we ons bevinden. Omdat we elkaar zo weinig in levende lijve zien, doen 
we ons best om ons op nieuwe manieren met anderen te verbinden. Want wij zijn het die het 
Goddelijke naar buiten kunnen brengen, de wereld in. Hier vanmorgen in deze viering maar 
eigenlijk iedere dag opnieuw! 

Vandaag is het thema – Van niets in overvloed. Want daar hebben we soms meer dan genoeg 
van, van dat niets. Er lijkt niets om te delen, niets om te vieren, en dat gezoom online zijn we 
toch ook soms wel erg zat – maar nee: wij, wij gaan overvloed uit een heel klein beetje 
scheppen vandaag.  

De Boeddha zei dit: “Dwazen juichen grootmoedigheid nooit toe, maar iemand met wijsheid 
verheugt zich bij het geven en zal gelukkig zijn.” Als je van dat wat je hebt, hoe weinig ook, 
weet te geven, kom je van niets in overvloed.  

We gaan luisteren zo, naar liederen en kijken naar filmpjes. Maranca en ik hebben deze 
viering samen voorbereid. Daar waar de tekst in het Engels is, hebben we een vertaling in het 
Nederlands gemaakt in het gisteren meegestuurde boekje. Ik hoop dat jullie dat boekje bij 
de hand hebben, of kijk er anders later in voor de vertaling, als je dat nodig hebt. Erwin 
heeft de Engelse teksten in de filmpjes opgeroepen – dus je kunt die meelezen van het 
scherm. 
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We hebben één lied toegevoegd om nog een beetje 8 maart te vieren – internationale 
vrouwendag. Anouk zint een lied om al de vrouwen te eren die ons iets hebben nagelaten, 
die wereldverbeteraars die ergens in geloofden en ons inspireren om uit te reiken naar wat 
je wilt in het leven. Maranca en ik wensen ons alleen een prachtige gulle viering. 

King of My Heart – David Wesley 
https://www.youtube.com/watch?v=ikpwECzWT5Q&list=PLPQ2oShZCi0KQJKInOy0fedM7cBShr
LRL&index=3  
Vertaling: 
Laat de koning van mijn hart 
de berg zijn waarop ik loop 
de fontein waaruit ik drink. 
Oh, hij is mijn lied. 
 
Laat de koning van mijn hart 
de schaduw zijn waar ik me verstop 
Het losgeld voor mijn leven. 
Oh, hij is mijn lied, 
omdat je goed bent 
je bent goed, oh oh. 
 
En laat de Koning van mijn hart 
de wind zijn in mijn zeilen 
het anker in de golven 
Oh oh, hij is mijn lied. 
 
Laat de koning van mijn hart 
het vuur zijn in mijn aderen 
De echo van mijn dagen. 
 
Je gaat het nooit laten 
je laat me nooit in de steek 
En je gaat het nooit laten 
 
Je gaat het nooit laten 
Oh omdat je goed bent 
Je bent goed, oh oh 
 
1e lezing: Wat niet gegeven is, is verloren – De Boeddha, SN 1.41 
Als de wereld in brand staat 
door ouderdom en dood, 
dient men zijn rijkdom te redden door het weg te geven. 
 Wat gegeven is, is gered. 
 
Wat gegeven is draagt de vrucht van vreugde 
Wat niet gegeven is, niet: 
 Dieven stelen het, of heersers; 
 het wordt verbrand door het vuur en is verloren.  
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2e lezing: Johannes 6: 4-15 
 
Jezus ging naar de overkant van het Meer van Galilea. Een grote menigte mensen volgde 
hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg 
op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. 
 
Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan 
Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ Hij vroeg dat om 
Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus 
antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein 
stukje brood te geven.’ Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is 
hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan 
voor zo veel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze 
gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het 
dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo 
veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel 
nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden 
twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de 
profeet zijn die in de wereld zou komen.’  
 
Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden 
uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. 
 
Kan ik iets voor je doen – De Dijk  
https://g.co/kgs/gBw5CM 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Kan ik iets voor je zijn 
In dit wrange seizoen 
met zijn kruipend venijn. 
 
Kan ik iets voor je zijn 
met een blik een gebaar 
met een arm om je heen 
of een hand uit je haar. 
 
Kan ik iets voor je zijn 
in je grote gemis 
omdat wie je zo liefhad 
er nu niet meer is? 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Met een blik met een woord 
dat doet denken aan toen 
dat je even weer voort? 

 
Is er iets wat je wilt 
wat je stilte verstoort 
in het kaal en het kil 
wat je graag van me hoort 
 
Is er iets wat ik doen kan 
wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
wil ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Misschien een lied een gedicht 
dat je wanhoop benoemt 
en je last iets verlicht? 
Waar je droevig van wordt 
maar toch huilend om lacht 
dat je dagen verkort. 
dat je nachten verzacht. 
 
Is er iets wat ik doen kan 
wat troost in je verdriet? 
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Want straks moet je weer verder 
ook al wil je nog niet. 
Is er iets wat ik doen kan 
wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
zou ik graag voor je zijn 

 
Kan ik iets voor je zijn 
een soort arm om je heen? 
Zodat het iets minder schrijnt 
en je niet zo alleen? 

 
Overweging   
Geef mensen een geldbedrag en vraag hen er iets voor zichzelf van te kopen: ze zullen er blij 
mee zijn. Maar geef mensen een geldbedrag en vraag hen er iets voor iemand ánders van te 
kopen en het ook te geven: dat maakt hen veel gelukkiger. Mensen worden gelukkiger van 
geven dan van krijgen.  

Geld, spullen, eten maar ook aandacht, tijd: we kunnen het bij ons houden maar we kunnen 
er ook van geven aan anderen. Zelfs onze macht kunnen we weggeven. Ja, woensdag als we 
onze volks-vertegenwoordigers gaan kiezen – geven we hen een mandaat om het land te 
besturen. Een eerlijke verdeling van de welvaart vraagt van ons dat we afstand nemen van 
onze privileges, bezit en macht.  

Het is een kunst om los te laten en weg te schenken wat je missen kunt, dat wat een land 
bestuurbaar maakt. Het is niet makkelijk. Want sommige dingen lijken te verminderen als je 
het weg geeft. Een vrek kan alleen dat maar zien: “Wat ik heb, heb ik, en als ik het weggeef 
ben ik het kwijt“. Het lijkt een ijzeren logica maar toch: het slaat nergens op. Het getuigt van 
pure geestelijke armoede als je niet in staat bent te geven van je rijkdom. Waar je bang voor 
bent – de armoede, daar bijt je je in vast en kom je nooit van los als je niet kunt geven, als je 
wat je bezit niet kunt loslaten.   

2 vissen, 5 broden – en een massa mensen. “Wat hebben we eraan?” zeggen de leerlingen. 
“Het is genoeg” zegt Jezus.“Je geeft niets aan de armen, je deelt met hen”, zei de Dalai Lama. 
Je voelt het verschil tussen die twee dingen, maar wat is het? Wat is delen anders dan geven? 
Weggeven is afstand doen. Als je iets weggeeft, dan hád je het – want nu is het bij jou weg en 
is het van de ander. En délen is ook geven – ja, maar er gebeurt wat anders: je raakt het niet 
kwijt. Als je  deelt met een ander, raak je niets kwijt. Je bezit het samen.  

We zeggen: gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Ik denk dus 
dat het verder gaat dan dat: als je iets delen kunt, beschouw je wat je deelt niet echt als jouw 
bezit – het is jou toegevallen, deze rijkdom, deze mogelijkheid die je delen kunt. Je kunt er 
samen van genieten. Door te delen vermeerder je.  

2 vissen en 5 broden zijn genoeg om allen te voeden.  

Het delen van voedsel en geld is niet voor niets in iedere religie een belangrijke oefening. Bij 
de Islamieten is geven een heilige plicht. Het Jodendom leert dat je alleen mee kunt nemen 
naar het hiernamaals wat je in je leven hebt weggegeven. In het Christendom leren we de 
naastenliefde, die om vrijgevigheid vraagt.  

In het Boeddhisme is vrijgevigheid de eerste van de 10 hoofddeugden, waarmee je het leven 
waardevol maakt en ook nog eens je eigen spirituele groei doormaakt. Meer dus dan een 
plicht ontwikkel je met vrijgevigheid in jezelf tegenkrachten tegen je hunkering en je 
begeerte naar méér.  
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Delen met anderen van wat je hebt, maakt je hart ruim en je geest soepel. Het is dé manier 
om het lijden bij de ander én ook je eigen innerlijk lijden tegen te gaan.  

Hoe lastig geven van je rijkdom al is, het is soms nog lastiger om te ontvangen. We voelen 
ons toch al gauw ongemakkelijk als er een ongelijke balans is tussen wat de ander aan ons 
geeft en wat wij zelf kunnen geven. Onze verjaardagscadeaus houden elkaar in evenwicht – 
ze zijn ongeveer van gelijke waarde. En als dat niet zo is, staan we in het krijt. Kunnen we 
wel ontvangen als we niets van waarde terug kunnen geven?  

En een nog lastiger vraag: kun jij sowieso ontvangen wat je gegeven wordt, kun je ontvangen 
wat er met jou gedeeld wordt? Hoe moeilijk is dat niet: ontvangen. Het kan ons grote moeite 
kosten om te ontvangen: de volle aandacht bijvoorbeeld die iemand je schenkt, of een flinke 
hoeveelheid van haar tijd of zijn zorgzaamheid voor ons probleem. Hoe vaak hebben we dan 
niet een houding van: “Het is niet nodig hoor, ik wil je niet lastig vallen – ik red me wel”.  

Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat we helemaal niet kunnen ontvangen wat ons geschonken 
wordt, we laten het aan ons gebeuren. We verontschuldigen ons of voelen ons opgelaten of 
gewoon: we ondergaan het. Maar net als er een verschil is tussen geven en delen is er ook 
een verschil tussen aannemen en ontvangen.  

Als je een cadeau aanneemt, dan pak je het aan en al naar gelang je culturele traditie pak je 
het cadeau uit of juist niet en je bedankt beleefd en gaat over op de orde van de dag. 
Iedereen glimlacht en dat is het. Maar als je daarentegen een cadeau ontvángt, dan laat je 
echt zien wat het met je doet.  

Wat is ontvangen dan? Als je ontvangt zie je niet alleen het cadeau maar je ziet vooral de 
ander. Je kijkt de ander aan, je ziet de moeite die het de ander heeft gekost, of juist diens 
spontane gulheid of originaliteit, of misschien zie je een wat voorzichtige vrijgevigheid. 
Iemand deelt altijd zichzelf mee in wat hij deelt. En jij deelt ook jezelf mee aan de ander, je 
laat zien wat het jou doet, als je iets werkelijk ontvangt, echt binnen laten komen dat 
iemand jou dit heeft gegeven.  

En weet je: je neemt aan wat je gegeven wordt. Maar als iemand iets met je wil délen moet jij 
het ontvangen – anders kan er niet gedeeld worden. Er moet iets wederzijds gebeuren. Jouw 
ontvangst, jouw open armen en jouw vreugde tegelijk maakt dat de gever ervaart dat zij 
deelt met jou. Delen is rijkdom vermeerderen. Als je deelt stroomt er iets liefdevols en is er 
gelijkwaardigheid tussen gever en ontvanger. Zelfs in je ziekbed als je niets kunt, kun je nog 
je zorg delen en ontvangen, door je lichaam te láten verzorgen en te voelen wat het je doet. 
En door dat te uiten is er gelijkwaardigheid.  

Er ontstaat iets tussen mensen die elkaar aankijken bij het geven en ontvangen door hoe ze 
zich uiten. En als je dan als gever ook de dank kunt ontvangen, in plaats van hem weg te 
wuiven – “Nee hoor, het was niks” – als je dat nou niet doet maar bij de ander bent en haar 
dank ontvangt en elkaar aankijkt, dan heb je écht contact. Dan stroomt er levensenergie en 
liefde. Dat is de vervulling van het leven. Echt delen is dus wederzijds ontvangen en 
bijzonder genoeg: delen leidt altijd tot nog veel meer delen, je krijgt er geen genoeg van.  

Dit is de ware betekenis van het verhaal van de 5 broden en 2 vissen. De gever wist ook wel 
dat 5 broden en 2 vissen niet genoeg was om een menigte mensen te voeden, maar het 
geschenk werd aanvaard en het werd gedeeld én ontvangen én weer gedeeld.  
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En zo vermenigvuldigde het geschenk zich eindeloos tot iedereen gevoed was en er 12 
maanden met brokken overbleven. Mogen wij de rijkdom van het delen ervaren en het lef 
hebben om te ontvangen en contact te maken met de bron van leven. Amen  

Muziekstuk door Irina Ursu - Antonova 
 
Gebed om kracht – Maranca Schenkeveld  
 
Geven en delen: zo eenvoudig en toch ook weer niet 
Laten we daarom bidden om kracht: 
 
Geef ons kracht om ons brood te delen 
Geef ons kracht om ons geld te delen 
Geef ons inzicht wanneer we tijd en aandacht kunnen geven,  
of een luisterend oor, aan iemand die het nodig heeft 
Geef ons kracht om ons HART te delen 
Want geven en delen doen we met ons hart 
Geef ons inzicht zodat we de ander zien die ons nodig heeft. 
  
Geef ons kracht om ons hart open te stellen 
voor degenen die met ons willen delen. 
Geef ons kracht zodat we onze dankbaarheid  
en respect kunnen tonen  
en daarmee het geschenk waardig.  
 
Geef ons het inzicht dat we als ontvanger  
op onze beurt de gever kunnen zijn  
van dankbaarheid en respect jegens de gever. 
Geef ons daarom kracht en inzicht 
dat we zonder gêne zowel gever als ontvanger mogen zijn 
En zo samen werken aan een betere wereld. 
Amen. 
 
It’s a new day – Anouk 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1092455307847906&id=100012503418075  
 
Vertaling:  
Van moeder op zoon 
van vader op dochter. 
We beklimmen het trappenhuis, 
daar gaat het leven om. 
Deze reis biedt 
kamers zonder tapijten 
Ga maar door en reik uit naar wat je wilt in het leven 
 
Want het is een nieuwe dag, 
het is een nieuwe dag, 
het is een nieuwe dag voor ons. 
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Naar nieuwe bestemmingen waar de wind komt en gaat, 
ongerepte gebieden waar de mens geen invloed heeft. 
We worden nog steeds wakker van prachtige muziek, 
en een leven zonder doel is helemaal geen leven. 
 
Want het is een nieuwe dag, 
het is een nieuwe dag, 
het is een nieuwe dag voor ons. 
Ja, het is een nieuwe dag.  
Het is een nieuwe dag, schat, 
het is een nieuwe dag voor ons allemaal. 
 
Van moeder op zoon 
Van vader op dochter 
Laten we doorgaan en reiken naar wat je wilt in het leven 
 
Deze vrouwen, feministen en vrouwelijke wereldverbeteraars: laat Anouk zien.  
Zij vochten voor waar ze in geloofden: 
 
- Mother Teresa 
- Serena Williams 
- Emma González 
- Coco Chanel 
- Princess Diana 
- Wangari Maathai 
- Sally Ride 
- Audrey Hepburn 
- Sojourner Truth 
- Frida Kahlo 
- Oprah Winfrey  
- Florence Nightingale 
- Malala Yousafzai 
- Margaret Thatcher 

- Jeanne d’Arc 
- Amelia Earheart 
- Wilma Rudolph 
- Marie Curie 
- Rosa Parks 
- Mona Lisa 
- Marina Abramović 
- Jacinda Ardern 
- Nefertiti 
- Michelle Obama 
- Tarana Burke 
- Naomi Parker 
- Meghan Markle 
- Alexandria Ocasio-Cortez 

 
Samen delen 
 
Intenties en voorbeden 
 
De vrede van de wilde dingen – Wendell Berry  
https://www.youtube.com/watch?v=-ewB0WL3bNw&feature=youtu.be 
Vertaling: 
Als wanhoop over de wereld in mij groeit 
en ik ontwaak in de nacht bij het minste geluid, 
uit angst voor wat mijn leven of dat van mijn kinderen zal zijn,  
sta ik op en leg me neer waar de woerd rust in zijn schoonheid op het water en de 
zilverreiger voert. 
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Ik daal neer in de vrede van de wilde dingen, 
die hun leven niet belasten door op rouw vooruit te lopen. 
Ik kom in de aanwezigheid van de stille wateren 
en ik voel de dagblinde sterren boven me, 
die wachten met hun schijnen. 
 
Voor een poosje verblijf ik  
in de genade van de wereld  
en ben vrij.  
 
Het gebed om liefdevolle vriendelijkheid 
Mogen alle levende wezens gelukkig zijn.  
Mogen ze leven in veiligheid en vreugde.  
Mogen alle levende wezens,  
of ze nu zwak of sterk, man of vrouw,  
dier of mens, groot of klein zijn,  
of we ze al dan niet kunnen zien,  
of ze veraf of dichtbij zijn,  
of ze geboren zijn of nog geboren moeten worden,  
mogen ze gelukkig zijn.  
 
Laat niemand een ander bedreigen of enig schepsel –  
tot welke staat het ook behoort - verachten,  
laat niemand door boosheid of haat  
een ander schade willen berokkenen. 
Zoals een moeder waakt over haar kind, bereid haar leven te wagen om haar enige kind te 
beschermen,  
Laten we zo met een onbegrensd hart  
alle levende wezens beschermen en heel de wereld kleuren  
met onbelemmerde liefdevolle vriendelijkheid. 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Die mij droeg op adelaarsvleugels    H. Oosterhuis / Th. Löwenthal 
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte, 
en als ik krijsend viel, mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid, 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 
 
 
Slotwoord en zegen 
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Nagesprek in zoomgroepjes  
 
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 
 
 
 
 
 


