Dagthema: Een goed verstaander
Overweging 23 mei– Jan Meijer
“…juist onder deze omstandigheden kunnen we Pinkstermomenten met elkaar creëren
Als bron voor een beweging zoals …”
Openingsgebed
Aan het begin van deze viering
Denken we aan de belofte die Jezus deed:
Waar mensen in mijn naam bijeen zijn,
daar ben ik in hun midden.
Wij zijn hier met elkaar
om de nabijheid te zoeken
van de eeuwige bron van zijn
en de nabijheid van elkaar.
Mogen wij ook deze ochtend
de Onnoembare ervaren.
Lied
H.Oosterhuis / B.Huijbers
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden,
en zal zichzelf opnieuw verstaan,
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.
Welkom en Inleiding
Van harte welkom bij deze Zoomviering.
Een viering die we vol trots met elkaar kunnen vieren.
Dankzij onze gezamenlijke inspanningen.
Ondanks de belemmering van het elkaar niet fysiek te mogen begroeten.
We omhelzen elkaar via Zoom.
En doen dat in de overtuiging dat iedereen welkom is.
Een warm welkom, ongeacht wie of wat je ook bent en ongeacht je geloof of overtuiging.
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Iedereen is welkom bij onze permanente zoektocht naar verbinding met elkaar in onze
gemeenschap de Duif.
Eén van de vele kerkelijke gemeenschappen die er dankzij de begeestering van Pinksteren(
ruim 2000 jaar geleden) nog steeds in de wereld zijn.
Een hartelijk welkom aan iedereen die ons vandaag wil volgen in deze Zoomviering over die
begeestering met Pinksteren.
De eerste tekstlezing in Genesis gaat over de bouw van de Toren van Babel.
Ongetwijfeld begonnen geestdriftige plannen.
Een begeestering die tijdens de bouw door allerlei oorzaken verloren is geraakt.
Elkaar niet meer konden begrijpen door het wegvallen van de onderlinge verbinding.
Bouwers die letterlijk en figuurlijk uit elkaar zijn geraakt en ervan wegliepen.
De tweede tekstlezing uit Handelingen gaat over het ontvangen van de heilige geest. Een
begeestering die ver reikt.
En die ook nog na ruim 2000 jaar werkt en kan werken.
Door verbinding te houden en open te blijven staan voor elkaar.
Over de kracht van de liefde lezen we in Johannes.
We luisteren en kijken tussen de eerste en de tweede tekstlezing naar het gefilmde lied van
Shivani Ray feat.
Dat gaat over de kracht van het verspreiden van liefde als blijvende verbinding en blijvende
begeestering tussen mensen.
In deze viering willen we terugkomen bij de bron.
De bron van onze natuurlijke energie.
De bron van de liefde die we God noemen.
De God van de begeestering, de passie, het enthousiasme .
Terugkomen bij het vinden van verbinding en de passie om steeds weer te willen blijven
bouwen.
Met de geest van Pinksteren als baken voor een nieuw begin. Begeestering niet alleen toen.
Maar ook heel actueel.
Juist in deze tijd.
Voor ieder mens en iedere organisatie in de wereld.
Of in Amsterdam zoals de stichting Burennetwerk.
De stichting die we door Pax en de Paxduif vandaag in de schijnwerpers mogen zetten.
En daarom een speciaal welkom aan Sandra Bos.
De directeur van de stichting die bij onze viering aanwezig wilde zijn.
Straks zal zij toelichten wat de stichting allemaal doet om buren met elkaar te verbinden.
Wij ( Helma en ik) wensen ons een mooie viering.
In dit gebed vragen we om nieuwe kansen, een nieuwe start, een open houding en ruimte in
onze geest.
Het luidt als volgt:
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Gebed
Voor alle keren dat we onze deur gesloten hielden,
geen aandacht hadden, vragen wij:
geef ons een nieuwe kans,
Voor alle keren dat we iemand uitsluiten,
buiten onze kring plaatsen, vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen, geef ons een nieuwe kans,
Voor alle keren dat onze woorden onherbergzaam zijn,
hard, minachtend en veroordelend, vragen wij:
geef ons een nieuwe kans,
Voor alle keren dat de vreemdeling in ons midden
gewond wordt door muren
van wantrouwen en vooroordelen, vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
Gij, groter dan ons hart,
geef ons een nieuwe ruimte.
Vernieuw ons hart.
doe ons opengaan voor elkaar.
Maak ruimte in onze geest.
Amen.
Lied
Huub Oosterhuis/Antoine Oomen
Alles wacht op u vol hoop.
Alle levenden vragen u om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.
Eerste Lezing: Genesis 1, 1-9
Heel lang geleden sprak iedereen op aarde dezelfde taal. De mensen trokken toen van de
ene plaats naar de andere. Zo kwamen ze op een keer in het oosten, in Babylonië. Ze gingen
daar wonen in een dal. Toen zeiden de mensen tegen elkaar: “Laten we van klei stenen
bakken.” Zo maakten ze bakstenen om meer te bouwen aan een toren die tot in de hemel
komt. Dan worden we heel beroemd. En als we in die stad blijven, raken we niet over de hele
aarde verspreid.
Toen kwam de Heer naar de aarde. Hij kwam kijken naar de stad en de toren die de mensen
aan het bouwen waren. Hij zei: “De mensen zijn nu één volk en ze spreken allemaal dezelfde
taal. Wat ze hier doen is nog allemaal het begin. Straks kunnen ze alles doen wat ze
bedenken. Laat ik naar ze toegaan. Ik zal ervoor zorgen dat ze elkaar niet meer kunnen
verstaan. Toen verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde. Ze stopten met de bouw
van de stad. Die stad wordt Babel genoemd. Daar zorgde de Heer ervoor dat de mensen
elkaar niet meer konden verstaan . En dat ze overal op aarde gingen wonen.
Tweede lezing : Handelingen 2: 1-13
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis . Opeens
kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien.
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Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets wat op vuur leek. Dat vuur
verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige geest
in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in alle talen.
Op dat moment waren er in Jerusalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren
gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er
allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in hun
eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zeiden: “De mensen die daar praten, komen
allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal?
Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het
oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, zuiden en westen. Sommigen komen uit
de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van
Arabië. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch
horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen
die God doet.”
De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Ze vroegen aan elkaar: ”Wat betekent dit toch allemaal.”
Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: “Die mensen zijn gewoon dronken.”
Lied Spreading Love

Shivani Ray feat

https://youtu.be/YtvCnW5AqLU

Voel je niet dat de liefde overal in de lucht is en onder je voeten.
In elk levend wezen is en in het lied dat ik nu zing.
Er zijn kinderen op straat, die niets te eten hebben en toch liefde in hun harten voelen
Als wezens van boven.
Liefde is overal waar je gaat. Het enige wat nodig is, is het openen van je ziel.
Voel de liefde in je groeien en grijp elke gegeven kans. Voel het in de lucht.
Het verspreidt zich overal.
Refrein:
Voel je de liefde van binnen, het verspreid zich wereldwijd bij elke stap vooruit die je zet.
Er is plezier, er is pijn bij elk wezen, waar je ook bent. Maar voel de liefde de je deelt en die we
samen delen. Laat de liefde overal groeien.
Laten we dit magische gevoel bij ons dragen,
deel het uit van ‘s morgens vroeg tot s ’avonds laat
Laat het de harten raken van zielen die verdrietig zijn.
Opdat we opstaan en omdat we ze willen meenemen.
Liefde is heel speciaal en kan niet worden vervangen, ook niet door diamanten en rijkdom.
Wees als een vlinder, voel de liefde als je eenmaal vliegt. Of je groot of klein bent.
Je zult de liefde van binnen voelen, in plaats van haat, de verstokte fout.
Er is vandaag alleen ruimte voor liefde, Dus vergeet alle pijn
Refrein:
Voel je de liefde van binnen, het verspreid zich wereldwijd bij elke stap vooruit die je zet.
Er is plezier, er is pijn bij elk wezen waar je ook bent. Maar voel de liefde de je deelt en die we
samen delen. Laat de liefde overal groeien.
We verspreiden liefde, ieder vanuit zichzelf. Ongeacht je ras,
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kleur of hoe groot of klein je ook bent.
Alles wat ik weet is, dat als ik in je ogen kijk, ik zeker weet dat alles wat ik wil is liefde overal.
Ik hou van je, met heel mijn hart, zeg ik je.
Wie weet wanneer het zou gebeuren als we nu niet beginnen.
Ik vertrouw er op dat door onze liefde een vonk ontstaat. Het begin van een vlam die het
duister verjaagt. Stel je voor dat donker in licht verandert. Gewoon omdat onze harten
loskomen van de donkere omklemming. Dus raak de ander met alle vreugde en helderheid.
En dat is het verhaal van hoe er een eind komt aan deze crisis.
Refrein:
Voel je de liefde van binnen, het verspreid zich wereldwijd bij elke stap vooruit die je zet.
Er is plezier, er is pijn bij elk wezen waar je ook bent. Maar voel de liefde de je deelt en die we
samen delen. Laat de liefde overal groeien.
Derde lezing: Johannes 14, 15-17
Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels.
En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest.
Die zal voor altijd bij jullie zijn.
Door hem zullen jullie de waarheid kennen.
De mensen van deze wereld horen niet bij mij.
Zij kunnen de heilige geest niet krijgen.
Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet.
Maar jullie kennen hem wel.
Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn.
Overweging
Het voordeel van goede verstaanders is dat ze maar een half woord nodig hebben.
En die hebben we in de Duif.
Daarom mag ik het kort houden en met de deur in huis vallen.
Tijdens de boeiende voorbereiding van deze viering van afgelopen maandag stelde ik de
vraag over de geest en passie.
Passie voor plannen die geëindigd waren als bij de Toren van Babel.
Hierbij bleek dat we allemaal wel op enig moment in ons leven een Toren van Babel hadden
achtergelaten.
Een ideaal waaraan we niet begonnen of dat we niet konden afmaken.
Een ideaal dat fantastisch leek en door allerlei gebeurtenissen of invloeden van buitenaf
toch niet haalbaar bleek voor onszelf.
Met vanzelfsprekend het verdriet, spijt, onzekerheid over het niet kunnen doen of kunnen
afmaken zoals het voor ogen stond.
Zo een afloop brengt het moeten verwerken van allerlei emoties met zich mee.
Tijdens of na het verwerken ervan werd gevoeld en ontdekt dat de passie, geestdrift en de wil
om opnieuw te beginnen en weer te gaan bouwen, niet verloren was gegaan.
Een gevoel van passie zoals bij Pinksteren.
Onder en na moeilijke omstandigheden. Zoals toen:
Met de Romeinen als bezetter.
Het overlijden en vertrek van Jezus.
Het kritische oog en dreiging van de Joodse en Romeinse Godsdienst.
Gemangeld door de gebeurtenissen en het tijdsbeeld.
pag. 5
© 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.

Een vergelijk maken pakt nooit goed uit zoals is gebleken.
Maar we hebben nu ook passie en geestdrift nodig om opnieuw te beginnen en weer te gaan
bouwen.
Na te zijn gemangeld door de gebeurtenissen en het tijdsbeeld.
Door Corona die onze tijd en inspanningen bezet heeft gehouden.
Het overlijden van onze dierbaren.
Naast het al bestaande tijdsbeeld dat we de aarde aan het verwaarlozen zijn.
Letterlijk de grond onder onze voeten.
Bij de Toren van Babel kon nog weggelopen worden.
Maar wij kunnen niet weglopen.
En juist onder deze omstandigheden kunnen we Pinkstermomenten met elkaar creëren
Als bron voor een beweging zoals die voor het Christendom.
Begonnen met een klein groepje enthousiaste mensen waar we aan denken met Pinksteren.
Het ontstaan( de bron) van een wereldwijde beweging.
Organisaties zoals Pax zetten zich zowel lokaal als voor de wereld in.
Wij als eenling kunnen dat lokaal doen voor onze buren en als kerkgemeenschap voor
elkaar.
Met het zicht op de toekomst en dat gemeenschap zijn straks ook weer letterlijk in de Duif
kan.
Ik merk de geestdrift bij het koor dat weer staat te popelen,
Om weer met elkaar te gaan zingen.
Ik merk dat aan het bestuur met hun plannen voor de toekomst.
Ik merk dat aan de voorgangers en Erwin.
Wij willen ook straks in de kerk onze verre vrienden blijven bereiken.
Dan hebben we als Duif al een grotere groep actief dan waarover in Handelingen wordt
geschreven.
Het weer ontdekken van geestdrift en passie kan bij de vergaderingen waarover ik straks in
mededelingen spreek.
Noteer dat en zorg dat je erbij bent.
Een goed verstaander heeft geen grote oren nodig zoals op de foto aan het begin en ook geen
half woord.
Een goed verstaander heeft weer zicht nodig op de Duif die we kunnen zien in de opname
van Bo in onze Duif.
Een goed verstaander heeft het enthousiasme in de geest van Pinksteren nodig en de wil om
weer te gaan bouwen om dichter bij elkaar te komen. Letterlijk en figuurlijk.
Moge dat zo zijn en zo worden.
Pianospel Bo de Myttenaere

Geloofsbelijdenis
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Ik geloof in een wereld vol liefde,
in een God die altijd dicht bij je is.
Ik geloof in de liefde van Jezus voor zijn naaste
zonder onderscheid naar kleur, geaardheid, rang of stand.
Ik geloof in zijn opdracht:
Heb lief je naaste, de wereld en al wat leeft
maak die liefde waar in het dagelijkse leven.
Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder wil helpen. Met het geloof als oneindige
energiebron
Waarmee we elkaar liefdevol behoeden en doen leven. Amen
Delen van Intenties en gebeden
Uitreiking van de Paxduif aan Burennetwerk
https://vimeo.com/216564034
Onze Vader Gebed voor iedereen
Sioux Indianen, Verenigde Staten
Grootvader, Grote Geest,
U was er altijd en voor u was er niets.
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.
De sterren aan de hemel, ze behoren u,
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.
U bent ouder dan alle gebrek,
Ouder dan alle pijn,
Ouder dan welk gebed.
Grootvader, Eeuwige,
Vul ons met licht.
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,
Geef ons ogen, zodat we zien,
Geef ons oren, zodat we horen.
Leer ons hoe te gaan over de aarde
En al het geschapene als familie te zien.
Help ons, want zonder u zijn we niets.
Amen
Mededelingen
Slotlied
MENS OP AARDE
Dat ik aarde zou bewonen,
niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil,
niet kortstondig als een bloem,

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

niet op vinnen onder water,
niet gejaagd en niet de jager,
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niet op hoeven, niet met klauwen,
maar op voeten twee.
Om de verte te belopen,
om de horizon te halen
en met handen die wat kunnen:
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;
met een neus vol levensadem,
met een buik vol van begeren,
met een hoofd niet in de wolken,
wel geheven naar de zon.
Om te overzien die aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.
Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mens, een kind van mensen,
één van velen, één met allen,
groot en nietig, weerloos vrij
om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.
Zegenbede
Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op weg naar bevrijding.
Dat de goede geest in je leeft en bij je blijft.
Alle dagen.
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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 QRcode 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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