Dagthema: Een nieuwe ruimte
Overweging 18 april – Catrinus Mak
“…laat Pablo Neruda de lucht de ramen binnen waaien. Als ik me indenk hoe dat werkt, dank ik
vooral aan de profeet Elia in een …”
Openingstekst
Gelukkig dat het licht bestaat
dat het met me doet en raakt
en dat ik weet dat ik er vandaan kom
van dat licht.
of hoe dat heet
Aansteken van de kaars
Lied: Soms breekt uw licht.
https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU
Lied
H. Oosterhuis / B. Huijbers
Soms breekt uw licht
in mensen door, onstuitbaar,
zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind,
uw koninkrijk, uw licht.
Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd,
geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.
Gedenk ons die als hij
geboren zijn, eens en voorgoed,
die uit zijn mond
uw naam hebben gehoord,
die moeten leven
in de schaduw van de dood,
die moeten leven
in de schaduw van de dood
hem achterna.
Welkom en inleiding
Goede morgen, welkom in deze viering. Welkom trouwe deelnemers van de Duifgemeenschap
maar ook welkom voor hen, die hier voor het eerst mee kijken via zoom.

Het thema van vandaag is nieuwe ruimte Als iets ophoudt, kan er iets nieuws ontstaan. Dan komt
er nieuwe ruimte. In het laatste hoofdstuk van Johannes, zien we hoe Jezus met de leerlingen na
zijn dood weer tot een ontmoeting komt en hen de opdracht geeft hem te volgen.
In onze Duifgemeenschap doen we al een tijd vieringen zonder dat we in ons gebouw zitten en
zonder de maaltijdviering met brood en wijn.
In de viering van vandaag krijgen we impressies van nieuwe ruimten. Een gedicht van Pablo
Neruda, een dichter van Zuid Amerika, met een prachtig lente visioen van vrijheid; een fragment
uit Taizé, een nieuw vorm gegeven internationale vluchtelingen kerk en een vrolijk levenslied uit
onze tijd.
Bij de intenties wordt u dadelijk ook uitgenodigd een kaars of waxine lichtje aan te zetten.
Laten we nu eerst stil worden en bidden.

Openingsgebed en stilte
Laten we stil zijn om ons te openen voor de Eeuwige.
God van liefde, u die ons bij uitstek welkom heet.
Ondanks dat we soms niet zo goed weten wie of wat u bent,
ik bid dat u bij elk van ons thuis mag komen.
U die zegt: ik ben die ik ben, ook tegen ons
en ons accepteert, precies zoals we zijn
We zijn hier, met al onze broosheid, onze schoonheid,
onze helderheid en onze verwarring.
Dat wij opengaan in ons hart om uw liefde toe te laten,
om elkaars liefde toe te laten
en zegen daartoe deze viering.
Amen
Lied
Dieper dan de brandhaard
Dieper dan de brandhaard in het vuur is
dieper dan in de typhoon de stilte
was jij in mij die niet in mijzelf was
dieper dan de zielen in mijn lichaam.
Uitgehakt als stenen uit een rotswand
was ik, licht-loos, dicht als steen van binnen
vlakte, wind van lege woorden.
Maar nog was jij dichterbij me dan ik ik ben.
Dieper dan de stormhaard in de vuurzee
hoger dan een rotsgebergte zonlicht
hoger klank dan oren kunnen horen
hoger woord dan klanken kunnen dragen
hoger dan mijn steilste hoogte ben jij
dieper in mij dan mijn diepste zelf.

1e Lezing

Johannes 21:10-22

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij
lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei:
‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij
antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde
maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij
voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u
houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je
gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’
Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die
zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou
verraden. Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ Maar Jezus
antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’
Lied
Jesus le Christ – uit Taize
https://www.youtube.com/watch?v=91nrnQv_ieA
Jezus, innerlijk licht,
laat het duister in mij niet spreken.
Jezus, licht van binnen,
open mijn hart voor uw liefde, o Heer.
2e Lezing
Ode aan de lucht – Pablo Neruda
Laten we samen door de wereld dansen
Dan gaan we de appelbloesems afwaaien
Dan waaien we de ramen binnen
Dan fluiten we samen
Dan fluiten we wijsjes van gisteren en morgen
En dan komt de dag, dat wij lucht en water
Aarde en mens bevrijden
Dan zal het zijn, alles voor allen
Alles voor allen zoals jij bent.
Daarom, voorzichtig nu, kom mee
Kom mee naar de bergen hoog
Naar de volle zee
Kom mee naar waar de nieuwe lente te bloeien staat
En in een vlaag van wind en lied, delen we de bloemen uit
De geur en de lucht en de vrucht van morgen.

Lied
De lucht zit vol dagen – Gerard van Maasakkers
https://www.youtube.com/watch?v=8EeCPk2-7to
Ik ben het zat
Ik heb te lang getreuzeld
veel te lang
veel te weinig gedaan
altijd maar: "ja maar'
altijd: "ach, laat maar".
'T Is duidelijk,
dit moet zijn gedaan
want de lucht zit nog vol dagen
dagen van nou, dagen van later
en dagen,
die gisteren kunnen dragen.
Ja, de lucht zit nog vol dagen
ik zat te lang
om een antwoord verlegen
zonder dat ik wist
wat de vraag ook weer was
Kan het niet harder?
Kan het niet mooier?
Kan het niet vlugger?
Kan ik er vanaf?
Want de lucht zit nog vol dagen
dagen van nou
dagen van later
en dagen
die gisteren kunnen dragen.
Ja, de lucht zit nog vol dagen.

En dan de mensen:
je hebt ze in soorten:
de één leeft z'n leven
altijd in de zon
maar bij een ander
wil het niet vlotten
die geeft het op.
Voordat 'ik' begon
en ik ken mensen
die bergen verzetten
die geven niet op nee
ze gaan nog een keer
soms tegen beter weten in
altijd proberen ze ’t weer.
Want de lucht zit nog vol dagen
dagen van nou
dagen van later
en dagen,
die gisteren kunnen dragen.
Ja, de lucht die zit nog vol dagen.
Mooie dagen van
nou en van later
en dagen
die gisteren kunnen dragen.
Ja, de lucht zit nog vol dagen

Overweging
Lieve mensen, gemeente van Christus,
Het laatste hoofdstuk van de evangelist Johannes is een speciaal hoofdstuk. Om het geheel
goed te begrijpen, moet je het hele hoofdstuk bekijken. De leerlingen verkeren in een
nieuwe situatie, dat Jezus niet meer onder hen is. Wat moesten zij nu? Jezus was gekruisigd,
begraven en verdwenen. Het graf was leeg. Ze gingen maar weer doen wat ze hadden gedaan
voordat Jezus in hun leven was gekomen: Vissen. Ze gaan vissen en vangen de hele nacht
niets. Maar dan roept er iemand van de kant: gooi de netten over de andere boeg. En dan
vangen ze heel veel vis, zonder dat het net scheurt. Jezus vraagt hen te komen ontbijten en
wat van de vis mee te brengen. U zult het niet direct in de gaten hebben, maar Jezus vraagt
de leerlingen om vis mee te brengen, dat symbool staat voor leven uit de dood. Dus de
leerlingen krijgen dan in zekere zin al te horen dat ze de ruimte hebben om de taak van
Jezus over te nemen. Dat teken werd ook gebruikt door de eerste Christenen.
En na het ontbijt vraagt Jezus eigenlijk aan Petrus om hem niet voor de tweede keer te
verloochenen.

Dat Petrus hem verloochend had, u weet wel toen de haan drie keer kraaide, was niet zo
vreemd, omdat hij wel in de gaten had dat Jezus gearresteerd werd en dat het er niet best
voor hem uit zag. Vandaar ook opnieuw die vrees in dit stukje over hoe zijn leven zou
eindigen. Daarom vraagt Jezus heel indringend om hem te volgen, kome wat komt. En we
weten uit de verhalen over de leerlingen dat ze ook daadwerkelijk zijn gegaan.
De geschiedenis van de Duif kent volgers. De van oorsprong katholieke kerk, die zich niet liet
sluiten. En na twee weken het gebouw kraakte. Harris Brautigam, als priester, stond stil bij
wat er gebeurde. Hij zat in het verre buitenland, maar hij voelde dat het zo logisch was dat
de geloofsgemeenschap van de Duif verder moest, dat hij een bevriende aalmoezenier vroeg,
om aanwezig zijn bij de mensen die de kerk gekraakt hadden. Op die manier werd het een
godsdienstoefening. En krakers die een godsdienst uitoefenen, die ga je er niet uit zetten.
Dus daar hebben we het aan te danken dat we nu nog steeds een Duifgemeenschap kunnen
zijn. Jezus volgen betekende: aanwezig zijn onder de mensen. Die mensen, dat is Jezus.
We hebben een fragment gezien van de geloofsgemeenschap van Taizé.
De stichter Frère Roger volgde Jezus en hij is begonnen met het opvangen van vluchtelingen
in de 2e wereldoorlog in Frankrijk. En dat groeide later uit tot een internationale
geloofsgemeenschap, waar vooral veel jongeren komen. De kern van die
geloofsgemeenschap bestaat uit broeders, die voor de helft in Frankrijk zitten en voor de
andere helft in allerlei plekken in de wereld waar ze vooral solidariteit betuigen en mensen
met praktische dingen helpen. Bijvoorbeeld zorgen dat mensen in Afrika zeep gaan
gebruiken als desinfectie middel tegen ziekten.
Maar hoe zit dat met ons? Tegen wie van je vrienden zeg jij dat je Jezus volgt?
Alleen mensen van de EO zeggen dat toch?
Volgen we Jezus hier in de Duif? Missen wij het, dat we geen maaltijd viering hebben waarin
we brood en wijn delen? We spraken er maandag met elkaar over. En het bijzondere is dat we
een door de zoom vieringen en voorbereidingen, nieuwe vorm en inhoud geven aan het
delen. We zijn op een nieuwe manier betrokken bij elkaar. We delen onze inspiratie, dat wat
ons beweegt en verder brengt, we delen ook waar we onze zorgen hebben en we zien naar
elkaar om.
Ik denk dat het een groot geschenk is, dat dit opgebouwd is in deze Duifgemeenschap. Ik heb
het gemerkt, hoe de maandagavond bijeenkomst een stuk anders is als jaren geleden.
Graag voeg ik er nog iets aan toe, wat met de advent al in deze gemeenschap aan de orde is
geweest, namelijk staan in het licht. In de Qigong meditaties die ik een aantal keer per week
doe, probeer ik iedere keer weer letterlijk in dat licht te staan. Ja zul je zeggen, hoe moet je
dat nu zien of opvatten? Nou ik stel me dan soms voor dat de mens een diamant is, daar
schijnt het levenslicht op, maar dat licht heeft nog geen kleur. Maar doordat het door ons
heen gaat, krijgt het kleur, zoals een diamant ook straalt. Dus als je dat levenslicht binnen
kunt laten komen, dan kun je gaan stralen met jouw eigen kleur.
En hoe zit het dan met Jezus? Ik ben nu iets van een maand met deze viering bezig geweest
en een paar keer komt Jezus bij me langs. Op een moment dat ik me rot voelde. Ik had te
weinig afgesproken in het weekend en er ging van alles mis met dingen die ik zelf ondernam.
Ik had het echt niet naar mijn zin. Jezus kwam naast me en gelijk werd duidelijk wat mijn
pijn was. Het was een gevoel van verlatenheid, die ik als peuter en kind erg gevoeld heb. En
door Jezus die met een vriendelijk gezicht naast me kwam staan, herkende ik die oude pijn
van verlatenheid en verdween die. Ik voelde me gelijk een stuk lichter.
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Marc had het vorige week over de ervaringen uit je eerste levensjaren, die tekenend zijn voor
je gevoel en gedrag in de rest van je leven. Die patronen daar kun je je dus los van maken.
Meestal niet in één keer, maar wel door een aantal ervaringen en inzichten.
Het staan in het licht helpt daarbij.
Mis ik het breken en delen van brood en wijn? Nee, want op die manier voel ik me niet zo
verbonden met Jezus. Brood en wijn is wel een manier om Jezus dichtbij te brengen. Maar
als ik bedenk dat Jezus het licht der wereld is zul je begrijpen dat ik daar heel veel mee kan
delen. Dus breng het licht dichtbij, in je lichaam en geest. En daarom ga ik je uitnodigen om
als je wil, bij het delen van intenties dadelijk een kaars of waxinelichtje aan te steken.
In de tweede lezing laat Pablo Neruda de lucht de ramen binnen waaien. Als ik me indenk
hoe dat werkt, dank ik vooral aan de profeet Elia in een grot, die zich afvraagt waar God is.
Niet in het geweld van de aardbevingen, niet in de storm en bliksem, maar in het zacht
suizen van de wind. Zoals je een raam open kunt doen van een vertrek, dat lang niet gelucht
is, zo open ik in gedachten geregeld mezelf en adem ik een zachte bries in om de Eeuwige
binnen te laten. En de veranderingen worden voelbaar. Ik denk dat Jezus heel erg die
kwaliteit had. De zachte kracht van de aandachtige vriendelijkheid. Oosterhuis beschrijft die
kwaliteit in het lied:
Die de sluier van mijn angst
Niet scheurde, maar optilde.
Die met enkel uw stem mij zo vermurwde
Dat ik wilde.
Tot slot, hoe zit het met de ruimte in onze samenleving? Daar hadden we het afgelopen
maandag ook over bij de voorbereiding. Waar het vertrouwen in de overheid
begrijpelijkerwijs steeds minder wordt. Waar de huizen steeds lastiger betaalbaar worden,
waar je zorgen hebt over milieu en biodiversiteit, waar de democratie steeds verder
uitgehold lijkt te worden. Ik denk dat we de ruimte steeds moeten zien, om het over een
andere boeg te gooien. Zoals een jaar geleden de zoom vieringen ontstonden, om een
antwoord te geven op de corona situatie.
Gister stond er in de krant een prachtig voorbeeld. Bewoners hadden op het Noordereiland
in Rotterdam een café opgekocht met elkaar. Er was daar al jaren een café, maar daar
kwamen alleen ruige types. Het was niet bepaald een café waar iedereen uit de buurt
welkom was. Maar omdat men een ontmoetingsplek wilde, hebben 182 bewoners geld bij
elkaar gelegd, om het te kopen. Zo prachtig om te lezen.
Vanuit de overtuiging, dat er volop ruimte is, de lucht vol dagen, de dag komt waar alles is
voor allen, het levenslicht van Jezus volop schijnt, mogen en kunnen we verder. Verder om
inhoud en vorm te geven aan wat bevrijdt, wat leven en vreugde geeft. Aan onszelf maar
zeker ook aan de vele gemeenschappen waar we deel van uit maken.
Zo moge het zijn, Amen.
Pianospel Irina
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de Eeuwige, die in ons woont,
die de herinnering aan het Verbond met ons levend houdt,
die ons elke dag tekenen geeft
van Zijn aanwezigheid in ons mensen.
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Ik geloof in de kracht van Gods Geest
die vorm geeft aan onze toekomst,
die niet blijft staan bij het verleden,
die ons rust geeft na spanning,
die ons het goede leert kennen in kwade tijden,
die ons inspireert als wij leeg en afgemat zijn.
Ik geloof door Jezus Messias in de menswording van het goddelijke,
in de mogelijkheid van tegenspraak,
in de genezing van lichamelijke en geestelijke kwetsuren,
in de omkering van onze werkelijkheid.
Ik geloof in de gemeenschap van mensen,
die bezield door geloof,
struikelend op zoek zijn naar het beste in zichzelf,
in elkaar en in de wereld.
Mensen die in de wereld in verbinding willen staan
met hun medemens dichtbij en veraf.
Ik geloof! Amen.
Samen delen van licht en intenties
Ontsteken van waxinelicht of kaars thuis
Gebed voor het licht der wereld
Gebedsintenties in het licht der wereld
Onze Vader – Armeense versie
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 en Donatie
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Lied Die mij droeg op adelaarsvleugels
Die mij droeg op adelaarsvleugels
Die mij geworpen hebt in de ruimte
En als ik krijsend viel, mij ondervangen
Met uw wieken en weer opgegooid
Totdat ik vliegen kon
Op eigen kracht
Oefening om nieuwe ruimte tastbaar te maken
Oefening en zegenbede
Je slaat je vleugels uit en je voelt de nieuwe ruimte
Je neemt het levenslicht mee naar binnen
En laat jou kleur terug de wereld in gaan
Je gaat hoger en slaat helemaal je vleugels uit
Je laat de wind jouw ramen binnen waaien
En je begeeft je in de geurende lucht van morgen
Je armen reiken naar de hemel
En je laat het licht of hoe dat heet naar binnen
Je strekt je armen uit naar voren
En je gaat verder om lucht en aarde te bevrijden
En je laat het rustig worden
Ik ga bidden voor de zegen
Laten we samen alles wat ons de beste versie van ons zelf en de wereld maakt omhoog
brengen
En de zegen van de Eeuwige voor vragen
Vader in den hemel, zegen ons met uw licht en liefde
Amen
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 Bankierenapp 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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