Overweging 30 mei– Marc van de Giessen
“…God te zeggen. Ontroering, verlangen, compassie, vertedering, verzet, bezieling,
schoonheid, goedheid. De menselijke ervaring als vindplaats van …”
Openingsgebed
Wij komen samen om ons te voeden aan
de bron waaruit het leven ontspruit.
Wij komen samen om de liefdevolle
energie te delen waaruit het leven wordt
gevoed.
Wij delen in de kracht en gloed van al wat
leeft. In de naam van de Eeuwige
ontvangen we nieuw licht in onze ogen.
Amen
Welkomstlied
Anouk- Lente

https://www.youtube.com/watch?v=18ZskHnqtvk

Welkom en inleiding

Wees welkom iedereen in de
Duifviering vanuit de plek die je
vandaag hebt uitgekozen. Fijn dat
jullie ingeschakeld zijn.
Tijdens de voorbereiding begon ik met
een idee en langzamerhand is het een
eigen weg gegaan. Gelukkig vond ik Natalie bereid om mee voor te gaan.
Hortence is van de week overgrootmoeder geworden. Henk en Yvon grootouders. Er
is veel vergaderd in bestuur, koor en voorgangers en vandaag zal het hoogste orgaan
in De Duif, de VA, een uitspraak doen over de toekomst van de Duif.
De zondag na Pinksteren is er sinds de middeleeuwen het feest van de
Drievuldigheid. Er zijn bibliotheken volgeschreven over de triniteit; God als 3
personen en in 1 wezen. Hoewel we per definitie woorden te kort komen om God
onder woorden te brengen; hebben we in de geschiedenis namen gegeven; de
Triniteit of Drie-Eenheid.
-

3 personen- 1 in wezen, leerde we.
De Nederlandse vlag heeft 3 kleuren en toch is het 1 vlag.

Voel je zoals altijd vrij om een Godsbeeld te omarmen dat bij je past. Ik wens jullie
een inspirerend uur toe waar je je hart kan verwarmen en van toekomst gaat
dromen. Ik wens ons een mooie viering.
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Ontsteken van kaars;
Wij ontsteken het licht voor elkaar, voor onszelf, voor de wereld, voor God. Zuivere vlam,
verdrijf met je licht de angsten van ons hart
Lied: wat ik gewild heb
https://www.youtube.com/watch?v=vAVvt9-uExM
Eerste lezing; Mens zijn tot in je wortels Gratianus Soon
Hoe meer menselijk een mens wordt, des te meer komt het religieuze naar boven. Als een
mens probeert werkelijk zijn eenzaamheid niet te ontvluchten, als hij werkelijk probeert
volledig voor de ander te zijn, als hij werkelijk geniet van het leven, dan spat God er gewoon
af. Als de mens probeert tot in de wortels mens te zijn, dan ziet hij, dan ervaart jij dat God in
het spel is.
Tweede lezing; Bevrijdend Godsgeloof
Huub Oosterhuis
De god van de bijbel, die van Mozes en Jezus is ‘stem’. Je kunt hem horen. Door heel de
bijbel heen wordt gezegd dat wij een stem hebben gehoord. Herken je dit? Ooit, op enig
moment in je leven, je was in de diepte of in de zevende hemel, in de woestijn of in een tuin,
in de nacht, in de storm, in de luwte, je was in jezelf, in een ander – we waren met velen,
onder één dak, rondom één tafel: ooit zouden wij een stem gehoord hebben, die riep uit
‘vuur’. Vuur is waar je niet ín kan, ondoordringbaar.
Een stem uit het onbereikbare, van de overkant, toch van vlakbij. Je hoorde je naam en je
verstond, je wist je geroepen. Waartoe? Dat komt later. Eerst komt die seconde dat je weet:
die daar geroepen wordt, ben ik. Alle ‘godheid’ van de wereld zwijgt, meedogenloos,
commandeert, hoont, beschuldigt of beveelt. Deze roept. Stem, tot jou gericht.
Lied:
Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal
Herschep ons hart, heradem ons verstand,
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
Verberg U niet.
Derde lezing is volgens Mattheüs: 28, 16-20
De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat
dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Overweging

Geloof doorgeven
Hoe geef je nu geloof door? Dat is de vraag van veel ouders en kerken. Je geeft
kinderen mee hoe ze evenwichtige liefdevollle volwassenen worden, dat ze respect
tonen naar anderen en de aarde. En toegegeven alles wat belangrijk is hebben
kinderen vaak opgepikt, maar geloof in God en kerkgang toevallig niet.
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Ik moest daar aan denken toen we deze week van het bestuur de financiele status
kregen. Afgelopen jaren is de trend minder kerkbezoek, vergrijzing, minder
financiele draagkracht.
En dan juist vandaag die lezing dat Jezus zijn leerlingen erop uitstuurt en zegt; geef
het geloof door, laat hen mijn geboden onderhouden en doop in de naam van de
Vader, Zoon en Heilige Geest. De vraag na zo’n tekst is dan; Hoe wijdt je mensen in
persoonlijk geloof? En (denk ik dan) op zo’n manier dat we de kerk open kunnen
houden.
Van betovering naar eigen ervaring
Er is een tijd geweest dat geloof in God onlosmakelijk verbonden was bij goed
burgerschap. Het was een collectief levensgevoel. Maar hoe meer de inzichten van de
natuurwetenschappen toenamen, des minder aan God werd toegedicht. De
ontkerkelijking, met een duur woord secularisatie genoemd, zette in en de wereld
werd onttoverd.
De gestolde geloofsformules dreven af van onze ervaring. In de jaren 60 maakte de
kerk de zogenaamde ‘’Antroplocentrische wende’’ mee. Deze radicale ommezwaai
betekende dat de kerk mensen moest inwijden in de religieuze ervaring door vragen
te stellen en open te staan voor hun ervaringen. Niet meer vanuit theologie of
bijbelse verhalen verkondigen, maar de menselijke ervaring als de vindplaats van
geloof zien.
En De Duif is bij uitstek een voorbeeld van deze geloofsoverdracht. De menselijke
ervaring als startpunt om iets over het leven of God te zeggen. Ontroering,
verlangen, compassie, vertedering, verzet, bezieling, schoonheid, goedheid.
De menselijke ervaring als vindplaats van geloof. En De Duif als plek waar
menswording wordt aangemoedigd. Omdat hoe vrijer je als mens wordt, des te beter
je religieuze antennes werken.
Van ervaring tot geloof
De eerste lezing bijvoorbeeld stelt; ‘’We zijn geroepen om mens te zijn tot in je
wortels’’ Pater Gratianus Soons, een bekende ongeschoeide karmeliet uit Haarlem
vertelt zijn geloof; hoe meer je mens bent, des te meer ben je bewust van het
mysterie. Ten volle mens zijn leidt automatisch naar de vraag van God.
Hoe wordt ons eigen ervaring eigenlijk een geloofservaring? Huub Oosterhuis wijdt
ons in -door het geloofslandschap te schetsen. Hij start met een geloofswaarheid.
God is een stem die je kan horen. Ken je die ervaring dat je weet wat je doen moet?
Dat is de stem van God.
Dus je hebt een levenservaring, ik noem er een paar. Je voelt verzet tegen onrecht,
je voelt liefde voor iemand, ontroering door muziek of een gedicht of je krijgt een
diepe realisatie tijdens een natuurwandeling. Het sterke verlangen naar een beter of
ander leven, je realiseert je dat je uitgeput op jezelf teruggeworpen bent.
Oosterhuis zegt; Weet je, die levenservaring. Dat was God in jou. Dat was Liefde die
aan het werk was in jou. Het is het Universum dat jou uitkiest om samen te werken.
Of jou maant je hart te volgen.
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Dus je eigen ervaring wordt in een geloofscontext geplaatst en zo wordt je
persoonlijke ervaring tot geloofservaring gemaakt. Dit is inwijding in geloof; God
gebeurt. Kijk maar.....die Stem, tot jou gericht.
Drie-Eenheid
Oosterhuis heeft jarenlang gestudeerd op de grote thema’s in het joods-christelijke
geloof. Dat is niet iedereen gegeven. Vandaar dat geloofsoverdracht afgelopen
eeuwen is versimpeld.
God is Drie in Een. God is de Schepper, Jezus de Verlosser en de Geest is de Voltooier.
Geloofsverhalen worden versimpeld tot hapklare brokken. Oordeel niet. Laat je
dopen. Bid voor het eten. Volg 10 geboden. Zondag moet je naar de kerk, geef 10%
van je inkomen aan de armen. Het versimpelde geloof is vaak duidelijk, moralistisch
en zwart-wit.
Hoe kan de Duif haar geloof doorgeven?
Terug naar vraag; Hoe geven wij geloof door aan onze kinderen en in onze
gemeenschap?
Door te oefenen in vindplaatsen van geloof; muziek, zang, het leven samen te delen,
Bijbelse verhalen, rituelen, dromen, natuur- te verbinden met een religieuze
werkelijkheid. Zo wordt onze menselijke ervaring een religieuze ervaring.
Het is dus de primaire taak van ons geloofsgemeenschap om God te laten gebeuren.
Inwijding dus. In de derde lezing van vandaag staat; maakt alle mensen tot mijn
leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en
leert hun te onderhouden alles wat Ik je geleerd heb. En realiseer je, Ik ben met u
alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Kort door de bocht; Jezus gaf een Masterplan hoe hij de wereld wilde zien. Een wereld waar
brood, recht en liefde is voor ieder mens. Dat is daarmee de missie en toetssteen van de
Oecumenische basisgemeente De Duif.
Hij gaf geen opdracht om een kerkgebouw of vergaderruimte te hebben. Hij vraagt; wat zou
je willen bijdragen om die wereld waar brood,recht en liefde is voor ieder mens? Wellicht is
dat een fijne gedachte om de VA mee in te gaan. Focus op ons geloof. En laten we in ons
binnenste bewustzijn van de toezegging dat Jezus bij ons zal zijn wat we ook besluiten.
Moge het zo zijn.
Pianomuziek
Alternatief geloofsbelijdenis
https://www.youtube.com/watch?v=kRwvuvTKaKg
voorbeeld van het gewone leven als opstapje naar spiritualiteithttps://www.youtube.com/watch?v=M8TrYfVQKvY
Voorbede en intenties
Onze Vader
H.Oosterhuis/T.Löwenthal
Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons.
Uw koninkrijk kome op aarde,
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Uw wil geschiede.
Een wereld, met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd,
leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.
Slotgedachte Godsbeeld
Toen aan de beroemde theoloog Edward Schillebeeckx werd gevraagd naar zijn Godsbeeld
vertelde hij het volgende verhaal;
Een jongetje kwam, toen het al donker was, te laat thuis van zijn spel in de tuin. Zijn vader
mopperde, maar het jongetje vertelde dat hij een olifant had gezien in het schemerdonker
tussen de bomen. ‘’Onzin’’, zei de vader, ‘’In ons land wonen geen olifanten en ze leven zeker
niet in onze tuin. Je komt slaaptekort, naar boven dus, ik kom je dadelijk onder stoppen.
Toen hij het later deed, vroeg hij aan het ventje of hij al gebeden had en God ook had verteld
over de olifant. ‘Ja’, zei het jongetje. ‘En...wat zei God?’ vroeg de vader. God zei, zo vertelde het
jongetje, dat Hij de olifant ook gezien had....
Met zo’n Godsbeeld ben ik opgegroeid, zei de, de barmhartige en meelevende God van
Mozes, groot in liefde en trouw. Dat Godsbeeld hebben kinderen soms, voordat het harde
leven begint en je treft het aan bij oude en door leven wijs geworden mensen. Daartussen
blijft het behelpen...een wolk, een mysterie...
Activiteiten en informatie
Slotlied; Gij die weet
Gij die weet wat in mensen omgaat Aan hoop en twijfel,
Domheid, drift, plezier, onzekerheid.
Gij die ons denken peilt
En ieder woord naar waarheid schat
En wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.
Gij toetst ons hart
En Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.
En niemand, of hij heeft een naam bij U.
En niemand valt of hij valt in uw handen
En niemand leeft of leeft naar U toe.
Maar nooit heeft iemand U gezien.
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In dit heelal
Zij Gij onhoorbaar. En diep in de aarde
Klinkt uw stem niet. En ook uit de hoogte niet.
En niemand die de dood is ingegaan
Keerde ooit terug, om ons van U te groeten.
Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet.
Wij gaan de wereld door met dichte ogen.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
Een oud verhaal, dat ons is doorverteld,
Over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth, een jodenman.
In hem zou uw genade zijn verschenen,
Uw mildheid en uw trouw.
In hem zou, voorgoed, Aan het licht gekomen zijn
Hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos,
Dienaar van mensen.
Zegenbede
Wij houden Jou hoog als wij elkaar minnen,
jouw naam gaat rond in trouw aan elkaar.
Jij komt tevoorschijn als wij elkaar bergen,
in dit geheim word Jij openbaar.
Zo zegene jou de Ene, de Barmhartige God,
Vader, Zoon en Helende Geest.
Amen

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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