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Overweging 6 juni – Helma en Maranca Schenkeveld 
 
“…“zo moet het, zo hóórt het, en niet anders!” Totdat blijkt dat als je dat loslaat, er ruimte 
komt voor nieuwe ideëen. Dan kun je nieuwe gaven …” 
 
Openingsgebed  
 
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de 
Ene en Eeuwige die vele namen kent:  
God, Jahwe, Allah, de Enige, de 
Barmhartige, Schepper van groei en 
leven, van Liefde en Licht.  
  
Wij voeden onszelf   
met woorden, met muziek, met 
stilte, met de liefdevolle energie, 
van samenzijn met elkaar.   
  
Wij geven de Geest vandaag alle 
kans om ons zielsdiep aan te 
raken en te vervullen met kracht 
en liefde.  
 
Lied: Groter dan mijn hart van Huub 
Oosterhuis 
https://youtu.be/t4R-EdjhX-Y 
 
Welkom en inleiding  
Hiervan zijn geen teksten beschikbaar 
 
Gebed om inzicht  
Dat wij niet zomaar horen  
wat wij wíllen horen,  
maar dat wij horen en verstaan  
wat wij nog niet weten  
of niet willen weten.  
 
Dat wij niet alleen kijken naar elkaar,   
maar ook kijken bij onszelf, naar binnen.   
Waar wij op de bodem van onze ziel,   
kracht, liefde en wijsheid vinden,   
die ons de weg wijzen voor ons dagelijks handelen.  
 
Dat wij angst, irritatie en boosheid  
gaan herkennen en erkennen,  
als teken dat we geraakt en gekwetst zijn.  
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Dat we ook deze gekwetste kant  
durven voelen en omarmen,  
en transformeren,  
om daarna weer te kunnen handelen vanuit Liefde.  
 
Lied: Ode to humanity van Empty hands music 
https://youtu.be/sTBFGX54mpE 
 
Vertaling:  
Vanaf de dag dat we werden geboren 
En mama ons omhelsde met warmte 
En we groeiden omdat we wisten 
we hadden al uw steun 
van familie tot vrienden 
Uw liefde was een medicijn 
Bleef ons de kracht geven 
Om op te staan als we zouden zondigen 
En de kennis die we hebben opgedaan 
Door elke fout heen 
Maar je ging nooit achteruit 
Hierdoor heb je me geleerd wat geloof is 
Ieder van jullie 
Door jezelf te zijn, doe je dat 
Vind een manier om liefde te verspreiden door waarheid  
Door jou en mij 
En door jou ben ik gegroeid 
Door jou kon ik vliegen 
Dankzij jou ben ik er doorheen gekomen zonder residu 
Dankzij jou hebben we allemaal een huis om naar toe te komen 
Je bent een zegen voor ons allemaal 
Dus blijf gewoon jezelf zijn 
 
Voor mijn mensen, ja 
Je bent mijn ziel, je bent mijn wortels 
Je bent mijn familie, mijn leven en mijn waarheid 
Voor mijn mensen, ja 
Je bent iedereen, elk wezen, 
Elk leven, elk moment, alles 
Voor mijn mensen, ja 
Je bent mijn god, je bent mijn ziel 
Degene die me ertoe aanzet te helpen groeien 
Voor mijn mensen, ja 
Ik buig me voor je hart van goud 
 
Allereerst dank ik het universum 
Het oneindige alles 
God, Jaweh, Allah, 
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Welke naam je ook geeft 
Dan dank ik de voorouders, 
Ja, de voorgangers 
De wijsheid en de kennis 
Die ze doorgeven, zegent ons  
Schreeuw naar Marcus Garvey 
MLK, Malcolm, Gandhi 
Bob Marley, Michael Jackson, Tupac 
Ze herinneren me eraan 
De kracht van de pen 
De muziek en de stem 
Alles wat ze hebben gedaan 
Laat me weten dat ik de keuze heb 
Nu voor mijn mensen, mam, pop, 
Zus, broer, beste vriend 
Kennis, minnaar, collega 
Zelfs als ik je niet ken 
Al het goede dat je doet 
Helpt me er doorheen te komen 
Serviceruimte 
Bedankt voor het delen van al het goede nieuws 
 
Refrein: aan mijn mensen, ja…. 
 
Als ik mijn ogen sluit 
Dan zie ik altijd 
Geleerde zielen die met mij wandelen 
Ze leerden mij te lachen 
Ze leerden mij lief te hebben 
Ze gaan knuffelen 
Als puntje bij paaltje komt 
Keer de wang toe 
Vergeef, loop weg 
Morgen is er weer een dag 
Het leven is kort 
Helpende handen, zeggen ze 
Zijn heiliger dan degenen die bidden. 
 
1e lezing: Verhalen van wijsheid: Geluk  (Uit: de Gerarduskalender) 
Een koning lag doodziek in bed. De artsen zeiden dat slechts één ding hem beter kon maken 
en dat was een hemd van een gelukkig mens. Knechten liepen het hele land door op zoek 
naar een gelukkig mens, maar alle mensen hadden zorgen en ellende. Ze hadden de hoop 
bijna opgegeven toen ze een herder troffen die heel gelukkig was. “Geef ons je hemd”, 
zeiden de knechten. “Ik heb geen hemd”, zei de herder. De enige gelukkige mens had géén 
hemd, dat gaf de koning stof tot nadenken.  
Hij verdeelde al zijn bezittingen onder het volk, en vanaf dat moment was hij weer gezond 
en gelukkig. 
 



 

 
   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.  
 

 

2e lezing: Het land van vader Jacob  C. LETERME, 99 verhalen met een knipoog 
Vader Jacob was oud geworden. Daarom wilde hij zijn land verdelen onder zijn kinderen. 
Zijn dochter gaf hij een stuk vruchtbare aarde, zijn oudste zoon een heuvel met leem, de 
tweede zoon een strook met klei langs de rivier en de derde zoon het zand langs de zee. - Dat 
is niet eerlijk! protesteerden de jongens, alle goede grond is voor onze zus! - Ga toch maar 
eens kijken naar die grond, zei hun vader. Als je volgend jaar nog ontevreden bent, zullen 
we ruilen! De dochter ging direct aan de slag met zaadjes en plantjes. - Met die leem valt 
niets te doen! zuchtte de oudste zoon. Misschien kan ik er stenen en tegels van maken. Hij 
bouwde een oven en verkocht het materiaal aan wie een huis bouwde. De tweede zoon nam 
wat van de klei in zijn handen. - Wat kan ik daar nu mee doen? Hij begon wat klei te kneden 
tot hij een kom had. Hij liet de kom drogen en bakken, zodat die hard werd. Toen wist hij wat 
hij met die klei zou doen. En de jongste zoon .... die wandelde langs het strand. Wat kan ik 
nu met zand doen? dacht hij. Dan zag hij in de verte een paar kinderen die met zand een fort 
bouwden. Kinderen in de stad hebben geen zand om mee te spelen, dacht hij. Hij zeefde het 
zand, deed het in zakken, huurde een wagen en verkocht het in de stad. Een jaar later 
kwamen de kinderen terug bijeen bij hun vader. De dochter had een mand vol fruit en 
groenten mee, De oudste zoon had bakstenen mee, de tweede zoon een prachtige kom en de 
jongste een zak zand om mee te spelen. - Wie wil zijn grond ruilen? vroeg hun vader. Maar 
daar had niemand nog zin in. Ze hadden allemaal te veel plannen met de grond die ze nu 
hadden. - Ik wist het, ik wist het, lachte vader Jacob.  
 
Korte overweging van Maranca Schenkeveld 
Ze hadden allemaal te veel plannen met de grond die ze nu hadden..... Bestaande ideëen 
over wat je met grond doet, namelijk het verbouwen van graan, groente en vruchten, 
hadden ze losgelaten. Zo kwam er ruimte voor nieuwe ideëen. 
Op zondag 9 mei sprak Diana over het loslaten van overtuigingen. Dat heeft me getriggerd 
en ik heb er veel over nagedacht. Ik ben nu 63 en mogelijk op 2/3 van mijn leven. Dat wil 
zeggen: ik hoop dat het me gegeven is dat ik nog zo’n 1/3 te gaan heb. Ik stel me regelmatig 
de vraag: wat doe ik daarmee? Blijf ik sommige dingen, sommige ideeën najagen? Ondanks 
dat het bereiken ervan al zo lang niet gelukt is? Of ga ik proberen overtuigingen los te laten, 
vastgeroeste ideen los laten? 
In de 2e lezing lezen we daarover: het loslaten van vaste ideëen:  “zo moet het, zo hóórt het, 
en niet anders!” Totdat blijkt dat als je dat loslaat, er ruimte komt voor nieuwe ideëen. Dan 
kun je nieuwe gaven ontdekken of nieuwe manieren om je gaven in te zetten. En het mooie 
is: iedereen heeft gaven! De een heel bijzondere, zoals prachtige muziek kunnen maken of 
hele mooie schilderijen. Of super mooi kunnen dansen. Maar als je die niet hebt, dan zijn er 
in ieder geval de “gewone” gaven, die meer bescheiden lijken. En ik ben van mening dat 
geen enkele gave meer waard is dan een andere! Hoe klein of bescheiden de gave mag lijken, 
het gaat erom wàt je ermee doet! 
Dus wil ik op zoek gaan naar mijn gaven. Natuurlijk ken ik er best een paar: ik spreek 
meerdere talen vloeiend, ik kan goed organiseren.... maar er is vast méér! En die wil ik 
zoeken: onontdekte gaven òf nieuwe manieren om reeds bekende gaven in te zetten. Ik wil 
namelijk niet makkelijk achterover leunen en zeggen: dit is het en daar doe ik het wel mee. 
Nee, ik wil verder zoeken èn vinden!  
Marc heeft vorige week de weg reeds aangeduid: hij had het over vindplaatsen. Vindplaatsen 
waar we het religieuze kunnen vinden, het Goddelijke, het bijzondere. Dat kan in de natuur, 
in een stem die ons roept, in onszelf..... 
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En als ik dan vind wat ik hoop te vinden, dan wil ik zijn als de koning.  
De koning uit de 1e lezing, die zo ziek was en slechts genezen kon worden door het hemd van 
een gelukkig mens. En de enige gelukkige mens in zijn land was een herder, zo arm als een 
luis, zouden we zeggen. Hij bezat geen hemd, maar was wel een gelukkig mens! Dat zette de 
koning aan het denken. Hij liet zijn idee over rijkdom los, hij liet los de overtuiging dat veel 
bezit gelukkig maakt. Hij deelde zijn bezittingen onder zijn onderdanen. Daardoor werd hij 
genezen van zijn ziekte en werd hij weer gezond en gelukkig. Daarom, als ik slaag in mijn 
zoektocht naar andere, nog niet ontdekte gaven, dan wil ik zijn als de koning. Ik wil mijn 
gaven delen met anderen, er voor anderen zijn en samen proberen betere mensen te 
worden. 
Mijn zoektocht wordt dus degene waarbij ik ga onderzoeken wat ik nog méér kan, wat ik nog 
méér wil kunnen en waar ik me goed bij voel. Dat hoop ik te vinden, beetje bij beetje. Dan 
gaat de zoektocht verder: hoe kan ik het me eigen maken, hoe kan ik het inzetten ten 
behoeve van anderen om het daarmee te kunnen delen. 
Als dan mijn laatste dag komt, dan wil ik met opgeheven hoofd boven kunnen komen, omdat 
ik weet dat ik hard gewerkt heb om mijn gaven te zoeken, ze te vinden, ze in te zetten en ze 
te delen! 
Moge het zo zijn 
 
Lied: Dìgame van Trinity 
https://youtu.be/64lblAIaT48 
Vertaling:  
Zoveel tranen en zoveel pijn 
Als ik om me heen kijk 
Ze vragen me waar is je God en waar is zijn koninkrijk vandaag? 
Ik weet het niet, maar wat ik weet 
Is dat het een groot mysterie is dat ik graag wil zien 
 
ik vraag je 
ik vraag je 
Laat me het zien 
 
[Refrein] 
Vertel me 
Hoe kan het zijn 
Dat als je hier bent 
Ik je toch niet kan vinden en slechts naar je kan verlangen. 
Vertel me  
ik wil je ontmoeten 
En ik wil met jouw ogen zien 
Dat je genade en je liefde zijn geschreven in de gezichten van de mensen om me heen. 
 
Als dit alles jouw creatie is  
Dan herken ik je plotseling in elke situatie  
En we lopen naar de tijd dat jouw liefde voor altijd zal regeren 
Ondertussen zie ik je gezicht hier 
In allen rondom mij die het van wanhoop uitschreeuwen. 
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3e lezing: uit De weg van eenvoud   Moeder Teresa  
‘Het belangrijkste dat een mens kan doen, is bidden, omdat we voor God gemaakt zijn en ons 
hart rusteloos blijft, totdat we bij Hem rust vinden. In ons gebed komen we in contact met 
God. 
 
Korte overweging  HelmaSchenkeveld 
Hiervan zijn geen teksten beschikbaar 
 
Muzikaal intermezzo door Irina Ursu – Antonova: Metamorphose  
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof dat ik op aarde ben  
om iets moois, iets goeds  
van mijn leven te maken.  
 
Ik geloof dat ik de verplichting heb  
iets moois van deze aarde te maken  
voor mijzelf, maar ook voor de ander.  
 
Ik geloof dat ik met volle teugen mag genieten  
van alles wat deze aarde te bieden heeft  
maar nooit ten koste van een ander.  
 
Ik geloof dat ik naar de geest van Christus moet leven  
en mijn medemens de hand moet reiken  
door naast hem te leven  
en haar begrip en liefde te tonen.  
 
Ik geloof dat ik, door zó te leven  
mijn leven zin geef.  
En dan is het leven waard geleefd te worden. 
Amen 
 
Voorbeden en intenties 
 
Lied: Awake van Beckah Shae  
https://youtu.be/SPAWurVRBxE 
 
Vertaling: 
Sta op, sta op 
Voel je het vuur 
Dat steeds hoger gaat 
Hoger, hoger 
Sta op, sta op 
Duisternis kan niet standhouden 
Omdat het licht feller wordt 
Helderder, helderder 
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En als we de trompet horen klinken 
En de vier winden waaien 
Dan zullen wij degenen zijn die gevonden worden  
Klaar om te gaan  
En in een oogwenk 
Zullen wij omhoog gaan 
Elk hart klopt in de tijd 
Met Adonai 
 
Wordt wakker, wordt wakker 
Slapende reus 
Open je ogen, het is tijd 
Om op te staan en te stralen 
Wordt wakker, wordt wakker 
Slapende reus 
Open je ogen, het is tijd 
Droge botten komen tot leven 
 
Herleven, herleven 
Adem de levensadem in 
Laat het je vullen met kracht 
Kracht, kracht 
Herleven, herleven 
Luister naar zijn stem, wees wijs 
Klaar voor het laatste uur 
Uur, uur 
 
Oh, heilig, heilig 
Heilig, heilig is degene 
Die was en is 
En zal komen 
Heilig, heilig 
 
Het rijk der hemelen  Liselore Gerritsen  
Onze Vader die in de hemel zijt, 
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is, 
een koninkrijk dat mijn huis is, 
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven 
waar dan ook. 
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood, 
waar de wind in de bomen en het vuur in huis 
vergeving van alle schuld is, 
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde 
dat zonder mij braak zou liggen, 
een plek die mij niet in verzoeking leidt, 
die mij verlost van angst. 
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Mededelingen en donaties 
 
Slotlied: Om liefde gaan wij een leven  Huub Oosterhuis / Herman Rouw 
Om liefde gaan wij een leven, 
zeilen wij over de zee, 
vliegen wij langs de hemel, 
om liefde gaan wij een leven 
met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen 
wat zwoeg je dapper voort ? 
Om wat ik uit de verte 
van liefde heb gehoord. 
 
Om liefde gaan wij een leven, 
graven diep in de nacht, 
kruipen wij onder de hemel 
om liefde gaan wij een leven 
om weten en stille kracht. 
Mensje, één van de velen 
waar snelt je voetstap heen ? 
Waar is te vinden dat ene, 
daar snellen mijn voeten heen. 
 
Om iemand gaan wij een leven, 
wagen wij dood na dood, 
zwerven de verste wegen 
om jou, op hoop van zegen, 
mijn liefde, mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, 
bergen van hemelsblauw, 
om alles ga ik dit leven 
om alles of niets met jou. 
 
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 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 


