Dagthema: Geloof niet alles wat je denkt
Overweging 11 april – Marc van de Giessen
“…die niet doorontwikkeld als volwassen persoon. Je eerste ervaringen bepalen je venster op
het leven. Wat een wonder. Een belangrijk inzicht …”
Openingstekst
Verborgen licht, stilte die ons zoekt,
Die ons hart opent en ruimte maakt.
Wees in ons kracht, hoop en warmte,
En wijs ons de weg
door uw Geest die ons levend maakt.
Amen.
Lied; Als op de dag van de oogst
Jesaja 9,1-5

Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen op gaat het licht. (2 x)
Zij zullen lachen en juichen,
lachen en juichen,
als op de dag van de oogst.
Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen op gaat het licht.
Opening en inleiding
Ontsteken van kaars;
Wij ontsteken het licht voor elkaar, voor onszef, voor de wereld, voor God.
Moge het licht in ons onstoken worden- Licht als God in ons.
Lied
Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.
Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt:
Jezus, kind uit Nazareth.
Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons dat wij U doen.
Licht ons op dat wij U zien.
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Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind,
brood voor ieder kind van mensen,
vrede en een nieuwe wereld en de dood zal niet meer zijn.
Lezing van de soefi’s
Een vrouw reisde de hele wereld af op zoek naar de ware God. Ze onderzocht religies en
gemeenschappen om vast te stellen wanneer ze de volmaakte openbaring van God in het
leven had ontdekt.
Op een van haar reizen stopte ze bij een klooster en vroeg aan een van de kloosterlingen.
Kunt u me vertellen of uw God wonderen doet?
De kloosterling antwoordde; Weet u, het hangt er maar vanaf wat u een wonder noemt.
Sommige mensen denken dat het een wonder is, wanneer God doet wat mensen vragen.
Maar in deze kloostergemeenschap geloven we dat het een wonder is wanneer mensen de
wil van God doen.
Lezing uit Johannes
Tomas, een van de twaalf, ook Dídymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde:
“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van
de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik zeker niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien
hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” In het bijzijn van zijn
leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn
opgetekend, Maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus
is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.
Overweging
Ongelovige Tomas
De zondag na Pasen is traditioneel de zondag van ongelovige Tomas. We hebben meestal wel
sympatie voor die Tomas omdat we een beetje op hem lijken. Eerst zien en dan geloven.
Vandaag worden we aangemoedigd om te geloven zonder bewijs.
Maar het verhaal van Tomas kent meerdere lagen. Tomas’ goede vriend en idool is dood.
Verraden door iemand van binnenuit de vriendengroep. Verblind door verdriet hoort Tomas
dat Jezus uit de doden is opgewekt. Ja, dat kan je onmogelijk geloven.
Als je zo intens verdrietig bent. Kan je dan uberhaupt luisteren naar zo’n wonderlijk verhaal?
Met deze vraag ging ik van de week stoeien.
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Het grote depri boek
Ik kreeg het antwoord in mijn schoot geworpen. Deze week ontving ik via BOL.com het Grote
Depri werkboek. Het grote werkboek voor mensen die lijden aan angst, burnout en
depressie. Een bijzonder mooi werkboek waar opdrachten in staan. Oefeningen en wijsheden
die je moet inprenten.
Waarom? Sommige gedachten zijn gewoon niet waar; ‘’Het komt nooit meer goed. Ik ben
slecht, lelijk, dom, moe en aanstellerig. Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn maar ik voel
me van binnen zwart, heb continu fanatasien dat mijn omgeving beter af is als ik dood ben’’.
Dit zijn de gesprekken die ik dagelijks voer met mensen die angstig of somber zijn. Ik schrik
niet meer van deze nare gedachten. Ik ken de meest zwarte gedachten van mijn patienten.
En hoewel hun overtuiging diep verankerd is, ga ik er toch op in.
Ik zeg regelmatig; ‘’geloof niet alles wat je denkt’’. Ik vind dat een prachtig tegeltjes
waarheid. Nu werk ik met zieke mensen maar eerlijk gezegd hebben veel meer mensen last
van nare negatieve gedachten. Ook ik betrap mezelf wel eens in tijdens van hoge stress op de
gedachte dat ik niet goed genoeg ben.
Webinar
Afgelopen donderdag was ik uitgenodigd voor een webinar. Een internationale club
professionals die een methode omarmen die jezelf goed leert kennen. Ik was niet alleen, ik
zat met 80 genodigden uit Amerika en Europa. De vraag; Met welke IK reageer jij op stress?
Tijdens de bijeenkomst vertelde iemand dat onze jonge kinderervaringen bepalend zijn hoe
wij de wereld interpreteren. Elke stressvolle levenservaring als kind bepaalt hoe wij nu naar
de wereld kijken. En hoewel we geen kind meer zijn, ons grondpatroon is verankerd in ons
onderbewuste.
Heb je als kind geleerd, ik ben machteloos, ongezien, vechten heeft geen zin, ik moet sterk
zijn, je kan mensen niet vertrouwen, of juist uiteindelijk komt het goed. Deze diepe
overtuigingen zijn niet rationeel. Ze zijn niet beredeneerd. Ze worden opgeroepen zodra je
als volwassene geconfronteerd wordt met veel stress.
Je eigen biografie, je eigen levensverhaal, bepaalt het venster op je leven. En ook al ben je
geen kind meer, je grondtoon, je basisemotie is afkomstig uit je kinderjaren.
Brief aan innerlijk kind
Mij werd gevraagd om een brief te schrijven aan mijn innerlijk kind. Ik had eerst weerstand
maar dacht; kom, baat het niet dan schaadt het niet.
Weet jij het nog? Werd jouw kindervertrouwen beschaamd? Kan jij het nog voor je halen hoe
je als kind reageerde op teleurstelling, toen je hart brak, toen iemand stierf? Toen je gepest
werd? Hoe verdrietig en machteloos je voelde, radeloos, boos, verontwaardigd?
De brief die ik schreef was prachtig. Het vloeide in een keer uit mijn pen. Ik had blijkbaar
snel contact met het kind van 8. Heb geduld, het komt goed. Je voelt je anders, maar jou tijd
komt echt. Houd je sterk en als het niet lukt- vraag dan hulp, je hoeft het niet alleen te
doen. Je bent zo goed van vertrouwen maar wees bewust dat dit kan misbruikt worden.
Het is een aardige oefening omdat je op het spoor komt van je reactie op stress. Als kind heb
je een copingmechanisme aangeleerd en die niet doorontwikkeld als volwassen persoon. Je
eerste ervaringen bepalen je venster op het leven. Wat een wonder. Een belangrijk inzicht
kreeg ik cadeau.
Wonder volgens de Soefie
Op zoek in mijn boekenkast naar geloof en ongeloof kwam ik het Soefi verhaal tegen. Is het
een wonder als God doet wat wij willen? Ja, zou ik antwoorden. Kijk maar in Lourdes waar de
rolstoelen en wandelstokken liggen. Een gebedsverhoring is een wonder.
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Maar spiritueel gezien is God misschien niet een Sinterklaas die gebeden verhoord en
wonderen verricht. Het wonder in onze wereld is niet zozeer in God, maar het wonder
voltrekt zich in mensen. Die zich openstellen voor het Goede, die hun ego opzij kunnen
zetten om bij te dragen aan een betere wereld. De mens die zijn wantrouwen opzij kan
zetten en durft te vertrouwen.
Dit Soefie verhaal keert de wereld om door het wonder niet bij God te laten gebeuren maar
bij de mens. Als we iets van God willen begrijpen zullen we dus naar de mensen moeten
kijken.
Weer Tomas
Dus Tomas zei; eerst zien dan geloven. Tomas’ reactie van ongeloof is misschien met zijn
levenservaring verbonden. Geef me bewijs want ik vertrouw niet op wat mensen zeggen.
“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van
de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik zeker niet geloven.”
En toen gebeurde het Jezus zei tegen Tomas; “Kom hier met uw vinger en bezie mijn
handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar
gelovig.” Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge
Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
We worden uitgenodigd om de wereld om te keren. Tomas zegt eerst zien, dan geloven. Jezus
zegt; geloof eerst en dan zie je het.
Duif
Dat lijkt de les van de lezingen van vandaag te zijn. Geloof niet alles wat je denkt. We hebben
in ons leven veel gedachten hoe het leven hoort te zijn. Veel wat je denkt (is niet in het hier
en nu doordacht maar) bepaald in je jonge jaren. Ga eens in gesprek met je innerlijk kind. Zo
stel je gedachten en gevoelens bij.
Dat is wat ik jullie vandaag mee wil geven. Als het leven tegen zit door ziekte, tegenslag of
dood. Er zijn gedachten en gevoelens die je doen afdrijven van je diepste kern. Dat kan niet
goed zijn. Gedachten en gevoelens die je angstig en somber maken, neem ze weg, wees geen
ongelovige Tomas hier.
Alle gedachten en gevoelens die je helpen om je ware of diepste ik te worden, prent ze in.
Dus; ‘’Het komt goed. Ik ben goed genoeg, geloof in het wonder dat je bent, het leven is de
moeite waard om geleefd te worden’’.
Zo (en niet anders) word jij zoals je bedoeld bent. Dat is het wonder!
Moge het zo zijn.
Pianospel River flows in you Yiruma gespeeld door Irina
Voorbede
Trouwe God
U bent ons licht, de bron van leven.
Bij U is ons leven veilig.
Bij U zoeken wij houvast nu het stil wordt om ons heen.
We zijn uit ons doen.
Er ligt een sluier over ons leven.
Wij brengen voor U
ons onbestemde gevoel over wat er boven ons hoofd hangt ……politiek die afleiding zoekt
tijdens de grote economische en gezondheidscrisis

pag. 4
© Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net
Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.
Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.

Wij brengen voor U
wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen……
Wij brengen voor U
Harrie, Ineke, Henk, Thea, Corrie, Eric
En alllen wie hopen op genezing,
en knokken voor een gezond bestaan……
Wij brengen voor U
wie in de zorg werken en alles geven wat zij hebben om mensen te helpen…..
Wij brengen voor U
wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte,
onzeker over hun baan of hun bedrijf……
Wij brengen voor U
de vluchtelingen op de Griekse eilanden, op kamp Moria, 60.000 mensen bij elkaar,
terwijl het virus ook daar is vastgesteld……
Wij brengen heel deze wereld voor U
ook situaties die niets met corona te maken hebben
maar wel zorg wekken……
Wij brengen onszelf voor U.
Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld.
Help ons er voor elkaar te zijn waar mogelijk.
Wees gegroet
Bidden wij op voorspraak van Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood, Amen.
Bidden we dan het gebed wat Jezus ons gegeven heeft;
Onze Vader
(Nederlands-Vlaamse vertaling)
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
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zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet
in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Mededelingen en donatie
Dagsluiting
Gerard Reve
Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.
Slotlied de steppe zal bloeien
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.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
Dode, dode, sta op,
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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
Ga vanaf nu in vrede,
Je dienst in de wereld tegemoet
En God zal met je meegaan
Als licht ub je ogen
En lamp voor je voet,
Als hand op je hoofd
En arm op je schouder,
Als baken bij ontij
En verte die wenkt
Als groet op je lippen
En hoop in je hart
Als stem die je uitdaagt
en woord dat je voor gaat
Zo zegene jou, de Ene, de Barmhartige,
God Vader, Zoon en Heilige Geest.
Moge het zo zijn.

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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