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Dagthema: Deze wereld omgekeerd 
 
Overweging 21 maart – Ingeborg Schenkels 
 
“…zegt de bezoeker, doe mij dan maar; vrede op aarde, een einde aan onrecht, geen honger 
en voor alle vluchtelingen een huis. O, wacht even, zegt de engel. U begrijpt me verkeerd. 
We verkopen hier geen vruchten, alleen maar zaden…” 
 
Openingsgebed  
“... Het moment dat je beseft dat je gefaald hebt 
is tegelijk het moment van verlossing van wat je 
hoog hebt proberen te houden. Wat een 
ontdekking. Als de grond onder je voeten weg 
is, kun je vliegen, ben je vrij. Waarin je je 
vastgebeten had is weg. Je hoeft niets meer 
hoog te houden, niets meer te bewijzen ... ”  
 
Lied: JIJ NOG NAAMLOZE  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.  
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.  
 
Welkom en inleiding  
 
Gebed om gelijkmoedigheid  
Maak mijn hart een oase van stilte,  
maak mijn lichaam een tempel van rust,  
maak mijn geest een onbeschreven blad  
maak mijn ziel een spiegel van licht.  
Maak mijn mond zonder onderdeel maak mijn ogen onthecht 
maak mijn oren tot horen bereid.  
Dat ik leer staan met lege handen.  
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Dat ik mag aanvaarden wat is, 
mag vertrouwen wat komt, 
mag loslaten wat was, 
op adem mag komen ieder moment.  
Alles begrijpend ben ik wijs, 
niets grijpend ben ik liefde, 
niets bezittend ben ik vrij, 
niets waar makend ben ik waar. 
Toon mij het gezicht van voor ik begon.  
Maak mij één met alles,  
één met allen, één met de bron  
 
Lied: Let My love be heard Stellenbosch choir  
https://youtu.be/72-X0yPc3Hs 
Angels, where you soar 
Up to God’s own light 
Take my own lost bird  
On your hearts tonight; 
And as grief once more Mounts to heaven and sings  
Let my love be heard Whispering in your wings  
Vertaling: 
Engelen Wanneer je stijgt  
tot Gods eigen licht 
neem dan mijn innerlijke verloren vogel 
mee in uw hart vanavond 
En dan als verdriet opstijgt naar de hemel 
hoor dan mijn lied en laat mijn liefde gehoord worden  
fluisterend in je vleugels  
 
Eerste lezing: Psalm 51 naar Huub Oosterhuis  
Schrob het vuil van me af 
mijn intriges mijn ongenaakbaar 
in mijn leugens volharden 
boen mij schoon. 
Ik heb als een beest geleefd – 
beesten zijn goed voor hun jongen 
maar ik heb ze een rampenjeugd bezorgd  
verward en onveilig. 
 
Ik heb gedaan  
wat van kwaad tot erger gaat. 
 
Ik ben niet in zonde verwekt 
rotte vrucht van de schoot van mijn moeder  
ik ben aangestoken door verrotting 
ik heb de zieke plekken opgezocht 
en mij laten besmetten. 
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Het is niet af te wassen, het is 
onder mijn huid gaan zitten 
in mijn hersenpan gekropen, 
opereer me. 
 
Ik heb het achteloos gedaan, 
blik op oneindig brutale glimlach 
alsof het niet het kwaad was dat het was  
alsof het van twee kwaden 
het minste was. 
 
Kent Gij in uw eeuwige ziel 
die tweespalt – zijt Gij 
zo diep afgedaald en mens geworden 
dat Gij ons daarin begrijpt? 
‘Bij U is vergeving’ 
staat geschreven. 
 
Er zijn verre vrienden 
enkele nabije, 
die me mijn kwaad voorbeeld 
niet nadragen. Zij zien mij  
lijden door eigen schuld,  
proberen het te verzachten.  
 
En mijn kinderen. 
Bij hen is vergeving.  
 
Wees mij genadig 
Gij die genade zijt. 
 
 
Ik zie de wereldbrand  
die ik gesticht heb 
 
het volstrekte 
dat ik heb geschonden.  
 
Was mij schoon 
en ik zal witter worden  
dan sneeuw. 
Geef mij een nieuw hart.  
Zend uw geest 
dat ik herschapen word.  
 
Als dat zou kunnen...  
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Tweede lezing  
Ik heb gisteren een compleet mens ontmoet. Het gebeurt me niet vaak, maar als het gebeurt 
zet het mijn leven in het volle licht. De prijs om echt ten volle en uit één stuk te leven is zo 
hoog dat er niet veel zijn die het licht of de moed hebben om die prijs te betalen. Het vraagt 
van je om af te zien van zekerheden en je met beide armen uit te strekken naar de risico’s 
van het menselijk bestaan. Het vraagt van je om deze wereld te omhelzen als een geliefde, 
zonder per se snel liefde terug te ontvangen. Het vraagt je om te aanvaarden dat het leven 
pijn doet.. Het vraagt van je om twijfel en duisternis voor lief te nemen als dat de weg is 
waarlangs je diepere kennis kunt verwerven.  
 
Lied: Deze wereld omgekeerd  Tekst: Huub Oosterhuis 
De wijze woorden en het groot vertoon,  
de goede sier van goede werken 
de ijdelheden op hun pauwentroon 
de luchtkastelen van de sterken 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven 
hij wiens kracht in onze zwakheid woont  
beschaamt de ogen van de sterken.  
 
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd 
dat lachen zullen zij die wenen 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft  
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 
die geen vader was zal vader zijn 
mensen zullen and’re mensen zijn 
de bierkaai wordt een stad van vrede.  
 
Wie denken durft dat deze droom het houdt  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven  
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt  
al komt de onderste steen boven 
die zal kreunen onder zorgen 
die zal vechten in ’t verborgen 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
hij zal zijn ogen niet geloven.  
 
Overweging  
In een Joods verhaal loopt iemand een winkel binnen. Wat verkoopt u hier eigenlijk, vraagt 
hij? De engel achter de toonbank zegt: alles wat u maar wilt. Werkelijk,... zegt de bezoeker, 
doe mij dan maar; vrede op aarde, een einde aan onrecht, geen honger en voor alle 
vluchtelingen een huis.  
O, wacht even, zegt de engel. U begrijpt me verkeerd. We verkopen hier geen vruchten, 
alleen maar zaden....  
Het leven, leven in al zijn facetten. Zaden tot bloei laten komen. Zaad dat in de grond valt en 
sterft en juist daardoor vrucht voortbrengt. Sterven is de meest intense vorm van loslaten. 
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Het is datgene loslaten waar je je zekerheid, je vastigheid in vindt. Waar je jezelf aan hebt 
gehecht, en misschien je identiteit in vindt. Je achtergrond, je status, je eigen gelijk, je 
belangen, je bezit.  
Maar ook wellicht, je slachtofferrol, je haantjesgedrag, je spaargeld. 
Aan al die zogenaamde zekerheden waar je je aan vastklampt, daaraan mag je sterven, 
daarvan mag je loskomen. En je dan toevertrouwen aan het onbekende. 
Juist door te sterven aan je oude bestaan komt er ruimte voor het nieuwe, een nieuwe 
manier van leven wat er anders uit ziet, waarvan je nog niet weet welke kant het uitgaat. 
Deze periode is bij uitstek een periode die gepaard gaat met loslaten. Loslaten van oude 
zekerheden, op maatschappelijk gebied, de fases waarin we ons bevinden met betrekking tot 
corona. Maar ook persoonlijke zekerheden. Dat is best moeilijk want we houden ons 
makkelijk vast aan onze eigen standpunten en overtuigingen. Om onszelf overeind te 
houden, om ons bestaansrecht te geven. Maar is dat zo?  
De afgelopen week werd de media vooral beheerst door de verkiezingen. Iedere avond een 
debat of meerdere, discussie en opinieprogramma’s. Stellingen en meningen werden vurig 
uitgewisseld, met overtuiging. 
Het gevaar is dat mensen overgenomen kunnen worden door hun standpunten, en op basis 
van informatie verwijdert raken van elkaar. De mens achter de stelling, de overtuiging, niet 
meer zien.  
Als we vastzitten in voorgeprogrammeerde hokjes, ontmoeten we elkaar niet, zien elkaar 
niet. Het zijn de hokjes, de standpunten de ego’s die met elkaar in gevecht gaan. Daar zagen 
we veel voorbeelden van.  
Het is mogelijk elkaar weer te ont-moeten als we bereid zijn uit oordelen en standpunten te 
stappen. Want alle standpunten zijn vergankelijk, alles wat je dacht wat waar was 10 jaar 
geleden is achterhaald. Daarom is het van belang om je niet te vernauwen tot een dogma, 
niet in 1 standpunt te blijven hangen.  
Maar het grote perspectief te blijven zien. Het gaat eigenlijk helemaal niet om al die 
meningen, want ten diepste willen we allemaal hetzelfde. Een verbinding met elkaar, 
gehoord en gezien worden. 
Soms verlang ik ernaar, naar buiten te gaan en samen te gaan als lotgenoten, als 
reisgenoten. Boven de dualiteit uit te stappen. Het wel en niet. 
Er is een mooie uitspraak van Rumi: 
‘Beyond ideas of right and wrong there is a field I meet you there.’ Voorbij ideeën van goed 
en kwaad daar is een veld waar ik je ontmoet. Voorbij oordeel, schuld en boete.  
En als er fouten zijn gemaakt, deze te erkennen, ze niet weg te moffelen, het aan te kijken, 
pijnlijk en heftig, met moeite misschien. Of met humor en een glimlach dat helpt meestal 
meteen.  
“ Maar zoals in psalm 51 beschreven staat : “ boen mij schoon, schrob het vuil van mij af, ik 
heb gedaan. Was mij schoon en ik zal witter worden dan sneeuw. 
Ik erken, Ik zie, er is altijd een nieuw begin.  
In mijn diepste wezen ben ik onschuldig. 
Geef mij een nieuw hart, ik maak verbinding met het licht, dat wat groter is dan mij, dat ik 
herschapen wordt. Dat ik een nieuw begin mag maken ieder moment. 
Dat is wat daar beschreven staat: de rauwheid van het leven, de tweespalt, de fouten die 
gemaakt zijn, van de pijn die geleden is, en die geheeld kan worden. 
Er is ruimte, er is altijd ruimte voor vergeving. Vergeving van anderen, vergeving van jezelf. 
Als ik bereid ben los te laten, mijn groot vertoon, goede sier, en mijn ijdelheid en kan zien 
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voor wat het is, ...een luchtkasteel, dan is er ruimte voor wat er werkelijk is, wat erachter 
schuilt. 
Echte kracht is niet te vinden in groot vertoon, maar juist in kwetsbaarheid. 
Vanuit kwetsbaarheid kun je zien, kun je toelaten wat en wie je werkelijk bent. 
Wie de ander is. 
Mogelijk zijn er ervaringen uit het verleden die knagen, die dwars zitten die je wroeging 
geven. Je voelt je schuldig, je schaamt je, of geeft jezelf op je kop. 
Misschien is het leven anders gelopen dan je had verwacht, je voelt je teleurgesteld , in de 
steek gelaten, ontgoocheld. Toch is iedere ervaring er opnieuw om rijker van te worden, te 
leren, opnieuw te zien. Juist door los te laten van je oude overtuigingen, ontstaat er ruimte 
voor een nieuw bestaan.  
Want altijd weer is er dat visioen van een nieuw goed land, waar recht wordt gedaan, waar 
vrede is. Dat land wat in onszelf is, en soms moet je daarvoor 40 jaar door de woestijn. En als 
je daardoor tot nieuwe inzichten komt en je je bestemming vindt is het niet meer vechten 
tegen de bierkaai, maar een stad vol vrede. Amen  
 
 
Pianomuziek: Irina Ursu - Antonova 
 
Gebed Allen samen  
vast van je zorgen maken, vier vertrouwen 
vast van gemopper, vier waardering 
vast van negativisme, vier het positieve 
vast van niet aflatende druk, vier onverwachte vrede vast van vijandigheid, vier tederheid  
vast van bitterheid, vier vergeving 
vast van ik-gerichtheid, vier ontferming voor anderen  
vast van de schaduwen van zorg, vier het zonlicht van stil vertrouwen  
vast van zinloos geklets, vier betekenisvolle stilte  
vast van veroordelen, vier Gods aanwezigheid in de ander 
vast van verschillen, vier de eenheid van het leven 
vast van ogenschijnlijke duisternis, vier de realiteit van het licht vast van ziekmakende 
gedachten, vier Gods helende kracht 
vast van vervuilende woorden, vier woorden die reinigen 
vast van ontevredenheid, vier dankbaarheid 
vast van ontmoediging vier de hoop 
vast van meningen die infecteren, vier waarheden die ons oprichten  
vast van ingezonkenheid, vier enthousiasme 
vast van onverschilligheid, vier gerechtigheid 
vast van achterdocht, vier genade 
vast van problemen die overweldigen, 
en vier jouw eenvoudig nederig wandelen met God.  
 
Intenties  
Delen van intenties met Annemiek  
  
Lied  
Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze.  
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Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen. 
Nooit andere goddelozer mensen dan wij.  
Maar er was daglicht, alle dagen,  
wat ook gebeurde, alsof wij liepen 
over een onzichtbaar weefsel, boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde.  
Nooit werd iemand weggetild uit de tijd. 
Maar soms even wordt lijden opgeschort 
of dragen mensen het samen.  
Zo zouden wij moeten leven.  
 
Onze Vader  
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.  
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.  
 
Mededelingen 
 
Slotlied:  Gezongen door Lenny Kuhr  H.Oosterhuis / A.Oomen  
https://youtu.be/hptIyJ6Vd7o 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,  
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.  
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.  
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen.  
 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,  
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.  
Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen.  
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De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen.  
En wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.  
 
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 
 
 
 
 
 


