Overweging 13 juni – IngeborgSchenkels
“…een algehele tendens van schuchterheid is. Dus heb ik ons en elkaar uitgenodigd om iets
te vertellen over jouw persoonlijke verbinding met God, het goddelijke, of iets op je
levensweg…”
Opening ‘For Light’
Het licht kan niet in de dingen kijken.
Dit is waar de duisternis voor is:
zorgend voor de binnenkant,
voedt het de ontluikende groei
op plaatsen waar de dood op zijn eigen
manier
weer transformeert in nieuw leven.
Laat je ogen je niet vermoeien
door de schittering van deze neonverlichte tijden,
door de glimmende oppervlakkigheden,
aantrekkelijk gemaakt door een niet te
stillen honger.
Moge onze gedachten het ware licht
vormen,
zoekend naar passende woorden,
waarbij de lagen van de waarheid worden
vastgehouden
door het gewicht van de schaduwen.
Opdat we ons vertrouwen nooit zullen schenken
aan zielen die vol van zijn van leeg licht,
waarbij valse verlangens worden aangewakkerd
door eenzijdige waarheden.
Moge onze ogen in de ziel van het hart kijken met de vriendelijkheid en eerbied
als die van kaarslicht.
Moge de zoektocht van onze geest
even doortastend zijn
als de ongrijpbare hoeken en gaten
waar het mysterie zich schuilhoudt,
als een flikkering in het vluchtige licht.
Moge het maanlicht een raam vinden
wanneer we ons opgesloten voelen
in het duistere huis van ons lijden.
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Moge de schelle middagzon
onze schaduw verdrijven
wanneer we onecht en verloren zijn geraakt.
Moge het liefelijke licht van de morgenstond
onze voeten verlichten
alsof we lopen over water.
Moge de schemering op onze oude dag
haar licht laten schijnen op de schatten
die verborgen liggen in de velden van onze herinneringen.
En als we klaar zijn om God te vinden,
moge we dan eerst gekleed gaan in de nacht
en ons laten meevoeren door de ziel van de ochtendstond,
de zaligheid van het licht voelend
dat zich langzaam door ons verspreidt,
met de kleuren en de stilte
van een nieuw ontdekte wereld.
Lied: Laat die wind my neem
Stellenbosch University Choir
Blind, zijn mijn ogen dan blind?
Blind, is my oë dan blind?
Wat ik in mezelf hoop, kon ik nergens vinden
Dit wat ek hoop in myself, kon ek nêrens vind
Lees, in een hart dat breekt
Lees, in 'n hart wat breek
Is dit wat ik laat zien, wat ik echt wil zijn?
Is dit wat ek wys, wat ek werklik wil wees?
Breek mijn hart open, laat het regenen
Breek my hart oop, laat dit reën
Soms moet je doodgaan om echt te leven
Soms moet mens eers sterf om werklik te kan leef
Werp dan mijn angst over de zee, laat de wind me nemen
Strooi my vrees dan oor die see, laat die wind my neem
Laat de wind me nemen
Laat die wind my neem
Soms wil ik gewoon lopen
Soms wil ek net loop
Waar de velden groen zijn in mij, het licht vol hoop
Waar die velde in my groen is, die lig vol hoop
Maar in de droogte
Maar in die droogte
onder ogen zien
In die oë te kyk
Oh, leer me de kunst van bij de tijd staan
O, leer my die kuns om te staan deur tyd
Breek mijn hart open, laat het regenen
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Breek my hart oop, laat dit reën
Soms moet je doodgaan om echt te leven
Soms moet mens eers sterf om werklik te kan leef
Verspreid dan mijn angst over de zee, laat de wind me nemen
Strooi my vrees dan oor die see, laat die wind my neem
Laat de wind me nemen
Laat die wind my neem
Een deel van mij zal kijken
Deel van my sal kyk
En wat ik zie en vergeet, vergaat in de tijd
En dit wat ek sien en vergeet, dit vergaan in tyd
En dan komt de stilte
En dan kom die stilte
Wat mij de hele tijd volgt
Wat my deurgaans volg
Dat wat me tegenhoudt, zal ik moeten achterlaten
Dit wat my terughou, sal ek moet agterlos
Breek mijn hart open, laat het regenen
Breek my hart oop, laat dit reën
Soms moet je doodgaan om echt te leven
Soms moet mens eers sterf om werklik te kan leef
Strooi mijn as over de zee, laat de wind me nemen take
Strooi my as dan oor die see, laat die wind my neem
Laat de wind me nemen
Laat die wind my neem Bron: LyricFind
Welkom en inleiding
Eerste lezing: Genesis 2:7
Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij
de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou
noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde
dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste.T oen liet God, de HEER, de mens in een
diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die
plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER,
een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijke aan
mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man
gebouwd’. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht
aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
De mens en de vrouw waren beiden naakt, maar zij schaamden zich niet.
Tweede lezing: uit: Geest & drift H.Korteweg
In dit scheppingsverhaal worden de hemel, de aarde en al haar bewoners geschapen door
God. God is de naam die gegeven wordt aan de almachtige geest die aan het begin staat
van al wat leeft. Die - zou je kunnen zeggen de essentie van leven is. Wat leven is, is voor
geen mens te bevatten. Het is zelfs niet te beschrijven. Het leven zou pas te bevatten zijn als
we ons erbuiten zouden plaatsen, maar dat kunnen we niet. Met al onze vermogens die we
hebben om onze levens te leiden komen we niet bij de kern, onze oorsprong.
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Dat geldt niet alleen voor de vraag: ‘Hoe ben ik ooit ontstaan, wat was ik daarvoor, en hoe
heeft de schepping plaatsgevonden?’ - het geldt ook voor het zijn op dit moment.
De vraag; ‘wie ben ik eigenlijk in de kern, en hoe wordt op dit moment de kern die ik ben, tot
deze persoon die hier nu zit?’, gaat het denken voorbij.
Je valt met de kern samen, en dan ben je onbenoembaar, en denk je niet meer.
Of je denkt erover en dan ontgaat de kern je. Als je samenvalt met wie je bent ervaar je een
grootheid zonder grenzen.
Dan kom je van binnenuit in aanraking met het grootste dat je je kunt voorstellen. De
allergrootste macht waar we weet van hebben, het scheppend beginsel waaruit we
voortkomen, noemen we God. God is in onszelf en in alles wat leeft de scheppende kern, die
niet te bevatten is.
Lied: Into my Arms Nick Gave In mijn armen
Ik geloof niet in een interventionistische God
Maar ik weet, liefste, dat jij dat wel doet
Maar als ik zou geloven, zou ik knielen en Hem vragen
Niet in te grijpen als het op jou aankwam
Oh, om geen haar op je hoofd aan te raken
Je te laten zijn zoals je bent
Als hij voelde dat hij je moest leiden
Dan moet dat rechtstreeks in mijn armen zijn
Refrein:
In mijn armen, o Heer
In mijn armen, o Heer
In mijn armen, o Heer
In mijn armen
En ik geloof niet in het bestaan van engelen
Maar als ik naar jou kijk, vraag ik me af of dat waar is
Maar als ik zou geloven, zou ik ze bij elkaar roepen
En ze vragen om over je te waken
En een kaarsje voor jou te branden
Om je pad helder en duidelijk te maken
En wandelen, zoals Christus, in genade en liefde
En je in mijn armen te leiden
Refrein:
In mijn armen, o Heer
In mijn armen
Maar ik geloof in liefde
En ik weet dat jij dat ook doet
En ik geloof in een soort pad
Dat we samen kunnen belopen, ik en jij
Dus houd je kaarsen brandend
Maak haar reis helder en puur
Dat ze zal blijven terugkeren
Voor altijd en altijd
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Overweging
In het boek “ Geest en Drift” van Hanneke Korteweg las ik het volgende citaat:
“Geen systeem heeft in het Westen de oer-vraag van de mens; wie ben ik, en waar kom ik
vandaan? zo verhuld als het systeem van de Christelijke kerk. De kerk noemt zich een
gemeenschap van godsdienstigen, maar het is zeker geen gemeenschap die in alle vrijheid
God dienen. Het is een machtssysteem dat voor een groot deel wortelt in angst en gebrek aan
vertrouwen. Het lijkt wel alsof de christelijke kerken het bedwingen van het spontane leven
belangrijker vinden dan wat dan ook. Alsof God niet leeft in het spontane”.
Het hield me bezig, zelf heb ik een andere perceptie van de kerk en met name van de Duif,
als gemeenschap, als kerk, en vooral van God. Toch lijkt het voorgaande nog springlevend in
de beleving van veel mensen.
Ik merk het als ik erover spreek met anderen hoe diep de wortels van de christelijke kerk
reiken, en als dogmatisch en beperkend worden beschouwd. Het beeld wat geschetst is van
Jezus is vervolgens ook niet erg rooskleurig. De afbeeldingen van Jezus nodigen niet uit tot
een hecht contact, laat staan tot het vinden van de Jezus in jezelf.
Veelal kom ik op mijn zoektocht momenten tegen van bezinning, contact met het goddelijke
in mijzelf en anderen, soms lijkt dit in tegenspraak met het christendom.
Ik was benieuwd hoe dit voor anderen was en stelde de vraag in de liturgie vergadering.
Er kwamen boeiende en verschillende antwoorden op.
Bert refereerde aan een Quote uit het boek van Paul Verhoeven : “ Als jezus in deze tijd had
geleefd zou hij zeker niet naar de kerk gaan.”
En ik snap het uit de manier waarop de Christelijke kerk met haar grote voorbeeld jezus
Christus is omgesprongen. Aan de essentie van Jezus en zijn boodschap is voorbijgegaan. Het
is onvoorstelbaar dat iemand met zo’n lichtkracht, van wie zulke prachtige teksten zijn
opgetekend in de evangeliën, zo wordt ontkend in zijn ware gedaante, door wetten en regels
opgelegd uit een systeem om de mensen te beïnvloeden.
Daar hebben de Christelijke schriftgeleerden en farizeeërs een grote rol in gespeeld.
Zo groot is de invloed van de kerk op onze manier van denken, of we nu gelovig zijn of niet,
dat er nagenoeg geen spontane, diepgaande belangstelling voor Jezus is.
Er wordt door een groot publiek heilige boeken ontdekt en met aandacht gelezen,
Boeddhisme, Taoïsme, hindoeïsme, allerlei spirituele scholen die aantonen dat het dualisme
overwonnen kan worden. Mensen nemen de tijd en de moeite om te mediteren, meditatie
heeft een enorme vlucht genomen in deze tijd van de pandemie, wereldwijd.
Het begrip ‘ bidden’ is echter eerder negatief beladen.
Zo gemakkelijk als je kunt vertellen dat je mediteert, en beschrijven hoe dat precies gaat, zo
moeilijk is het om er voor uit te komen dat je bidt.
Terug naar de Duif;
Hebben wij als Duif gemeenschap niet ook een geloof gemaakt wat niet spontaan in ons
opwelt ? Zijn we niet ook in een conformiteit gestapt, volgens een vast stramien een viering
voorbereiden, en uitwerken? Kunnen en durven we van dat pad af te wijken?
Natuurlijk komt de wekelijkse viering voort uit een kiem van inspiratie en zijn we uit de
kerkelijke hiërarchie gestapt door onze eigen voorgangers te kiezen die ieder op haar of zijn
eigen wijze uitdrukking geeft aan verbondenheid met God. Hoe mooi is dat?
Een nieuwe vorm van leraarschap, niet een leider met volgelingen, maar allemaal leraren,
doeners, zoekers en uitvinders.
Doordat jullie er zijn wordt ik uitgedaagd om naar binnen te gaan en te kijken wat
uitgesproken mag worden ook als ik het nog niet zo precies weet.
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Dat is voor mij iedere keer opnieuw een uitdaging om mij uiteen te zetten met de dingen die
in mij leven en deze met jullie uit te wisselen.
En vragen te stellen, buiten de lijntjes te durven kleuren, dat herken ik in ieder van ons.
Toch is het ook opmerkelijk als de vraag in de liturgie komt ; hoe makkelijk is het voor jou
om te spreken over jouw verbinding met God, er een algehele tendens van schuchterheid is.
Dus heb ik ons en elkaar uitgenodigd om iets te vertellen over jouw persoonlijke verbinding
met God, het goddelijke, of iets op je levensweg wat je tegen alle verwachting in een nieuw
inzicht heeft gegeven. Daarover delen zodat het ons bij elkaar brengt, iets van het licht in
elkaar herkennen. Dat is voor mij de betekenis van God.
God is voor mij in mensen. Zoals het sanskriet woord “ Namaste” , als begroeting zo mooi
uitdrukt: “mijn licht buigt voor het licht in jou.” ‘ Of ik zie de God in jou. ‘
Voor mij persoonlijk zijn er verschillende momenten geweest in mijn leven waarop ik mij
uitzonderlijk verbonden heb gevoel met ‘dat wat groter is dan ik’ , God.
Dit waren vanzelfsprekend voor mij de geboorte van mijn kinderen, dit waren allen voor mij
ervaringen van onnoembare betekenis, waarin ik mij zeer verbonden heb gevoeld met God
en alle mensen om mij heen.
Een hele andere ervaring was het moment dat ik op het toppunt was van mijn carrière.
Enorm gepassioneerd samenwerkte met anderen om de visie op huiselijk geweld op een
andere nieuwe manier te benaderen, ik gaf er lezingen en workshops over in het buitenland,
toen ik tijdens mijn werk een herseninfarct kreeg en mijn leven zich van het ene op het
andere moment 360o omdraaide. Ik was ontzet, dit overkwam mij niet.
Het duurde een poosje tot ik mij het belang realiseerde om maatjes met het infarct te
worden ipv ermee te strijden en het te ontkennen. Het ene na het andere wonder ontvouwde
zich. Ik deelde meer van mezelf mee, juist van mijn onmacht, hulpeloosheid, en
kwetsbaarheid, en liet me dragen en ondersteunen door mijn omgeving.
Ik leerde mijn dankbaarheid tot in mijn tenen te voelen en te uiten, en werd naast de
krachtige vrouw, ook een gevoelige vrouw waardoor ik mij meer 1 geheel ging voelen.
Mijn bewijsdrang werd overgave, en mijn prestatiegerichtheid acceptatie van wat was.
Zienderogen begon ik te herstellen en tegen de verwachting in beter te functioneren.
Ik werd me bewust van dat wat groter is dan ik, waar ik geen controle over heb maar waar ik
mij voor kan openen, waar ik in mag vertrouwen, het heeft mijn perceptie van het leven en
wat er mogelijk is blijvend veranderd.
Het gaat er om wat zich afspeelt binnen de grenzen van je eigen huid, waar niemand kan
kijken. Je bent als je zo leeft altijd de eerste mens die het doet zoals jij. Geheel vrij. Er ligt
buiten je niets vast over wat al dan niet in de geest van Christus is. Dat is niet vast te leggen.
In de evangeliën is te zien, dat ieder antwoord iedere daad van jezus volstrekt origineel is.
Levende waarheid die ieder moment ontstaat. Alles wordt mogelijk. Het enige criterium is of
je wilt meegeven. Als je vasthoudt, en je niet kunt overgeven, als je wilt weten vanwaar de
wind komt en waarheen die voert, sluit je de liefde buiten. Je scheidt je af van de mensen
om je heen. Dan wordt ieder contact hetzelfde er komt niets nieuws vrij. Als je het leven
werkelijk door je heen durft te laten gaan, en jezelf durft mee te delen wat er waarachtig in
je leeft, Brengt het je samen met de mensen om je heen. Ieder contact brengt iets nieuws
voort. Dit is voor mij werkelijke verlossing. Moge het zo zijn.
Pianomuziek van Irina
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Geloofsbelijdenis
Ik geloof in Gods kracht als inspiratiebron
van mijn leven en mijn bestaan,
waardoor goed en kwaad, zin en onzin,
tot werkelijkheid en waarheid leiden.
Ik geloof dat Jezus, naast anderen,
mij heeft willen laten zien wat mogelijk is,
namelijk het bestaan van een liefdevolle wereld,
waarin mensen leven met respect voor elkaar.
Ik geloof dat ik door de geestkracht
van bijzondere mensen, de kans krijg
mee te delen en mee te werken aan een hoopvol
en zinvol bestaan voor ieder mens.
Ik geloof dat het mogelijk is een einde te maken
aan geweld en machteloosheid,
dat mijn godsgeloof niet verdeelt maar bevrijdt,
een samenkomst van de wegen is, die mensen gaan.
Ik geloof in het bestaan van een nieuwe aarde,
waarin ons menselijk bestaan gerechtig
en de mens liefdevol en met open handen zal zijn,
waarin vrijheid en vrij zijn gemeengoed is.
En zo zij het.
Lied: Blijf
Gezongen en gecomponeerd door Wende Snijders
Uitnodiging voor het delen van ‘De verwondering’
Verhalen over Verwondering vanuit de gemeenschap.
Lied: Maybe I'm Amazed
Mc.Cartney gezongen door: Carleen Anderson
Vertaling:
Misschien ben ik verbaasd over de manier
waarop je altijd van me houdt
Mischien ben ik bang voor de manier
waarop ik van je houd
Mischien ben ik verbaasd over de manier
waarop je me uit de tijd trekt
En aan het lijntje houdt
Misschien ben ik verbaasd over de manier
waardoor ik je echt nodig heb
Misschien ben ik een meisje
en misschien ben ik een eenzaam meisje
Die in het midden van iets is
dat ze niet echt begrijpt
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Misschien ben ik een meisje
en misschien ben jij de enige man
Die me ooit zou kunnen helpen
Liefje waarom zul je mij niet helpen het te begrijpen?
Misschien ben ik een meisje
en misschien ben ik een eenzaam meisje
Die in het midden van iets is
dat ze niet echt begrijpt
Misschien ben ik een meisje
en misschien ben jij de enige man
Die me ooit zou kunnen helpen
Liefje waarom zul je mij niet helpen het te begrijpen?
Misschien ben ik verbaasd over de manier
waarop je altijd bij me bent
Misschien ben ik bang voor de manier
dat ik je verlaat
Misschien ben ik verbaasd over de manier
waarop je me helpt dit lied te zingen
Verbeter me als ik het fout heb
Misschien ben ik verbaasd over de manier
waarop ik je echt nodig heb
Gebed
Moeder aarde
Moeder Aarde ontvang mijn wortels.
Mogen ze groeien in Uw kracht.
Laat mijn wortels de aarde voelen.
Mag de vruchtbaarheid opgaan in mijn wortels.
Moeder Aarde verlicht mijn ziel.
Opdat ik groei ter ere van U en mezelf.
Laat mij groeien door Uw energie.
Versterk mijn wortels door Uw kracht.
Moeder Aarde u geeft, leer mij geven.
Moeder Aarde u ontvangt, leer mij ontvangen.
Leer mij mijn angsten te overwinnen.
Leer mij liefde kennen.
Moeder Aarde ontvang mijn liefde.
Leer mij vertrouwen op Uw kracht.
Moeder Aarde laat uw licht mij beschermen.
Leer mij het licht lief te hebben.
Moeder Aarde leer mij mens te zijn.
Mededelingen en donatie
Slotlied
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Die mij droeg op adelaarsvleugels
Die mij hebt geworpen in de ruimte
En als ik krijsend viel mij opgevangen
Met Uw wieken en weer opgegooid
Totdat ik vliegen kon op eigen kracht
Op eigen kracht
Zegenbede
Moge er vandaag vrede zijn in jou,
Dat we erop mogen vertrouwen dat we precies zijn,
Waar we moeten zijn op dit moment.
Moge we de mogelijkheden die er zijn in onszelf en anderen niet vergeten
De gaven gebruiken die we hebben ontvangen
En de liefde die ons is gegeven doorgeven
Dat je blij mag zijn dat je bent wie je bent,
Geef je ziel de vrijheid om te zingen, te dansen, te prijzen en lief te hebben,
Het is in ieder van ons.
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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