Overweging 20 juni – Bert van der Meer
“…een tijd waarin je, als je je kenbaar maakt als gelovige, te boek staat als iemand met een
beperkte blik op de wereld, vol oordelen van goed en fout. Of erger nog …”
Opening
Aan God, de Enige en Eeuwige,
die Zijn woord in ons heeft gelegd.
Aan de ene Mens,
de man van Nazareth,
onze tochtgenoot ten leven.
Aan de Geest die ons bijeenbrengt,
ons bezielt en inspireert,
dragen wij dit uur op.
Dat we elkaar mogen ontmoeten,
bemoedigen en verrijken
op ons pad naar waarlijk leven.
Amen.
Lied
H.Oosterhuis/A.Oomen
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat je zonder angst zult leven
wat je leest.
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zovelen,
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn.
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Als je mens wordt zoals Jezus.
Liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.
Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven,
liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven,
mag je zijn.
Vrouw, waar is je broer?
mens, waar is je zusje?
‘t Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar.
Lijden, sterven, liefde leren,
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.
Welkom en inleiding
Wat fijn dat we weer in de Duif kunnen zijn voor de viering van onze dienst! Wat heerlijk dat
ik de ruimte kan ervaren, dat we naar Irina kunnen luisteren die op de piano speelt, dat we
in deze heerlijke ruimte zijn. Dat ik jullie kan aankijken, je nabijheid voel, nóg meer dan op
Zoom ervaar dat we bij elkaar zijn.
En welkom aan jij die deze viering via Zoom beleeft! We hebben in het afgelopen jaar geleerd
hoe we elkaar nabij kunnen zijn via Zoom en ik ben blij dat ik daar onderdeel van was. Dat
we, ondanks de pandemie, toch elkaar zijn blijven ontmoeten en inspireren. En dat blijven
we doen, ook via Zoom.
Erwin, Henk en ik hebben gisteren de apparatuur getest waarmee we de viering in beeld en
geluid kunnen overbrengen.
Vandaag is het thema Undercover Christen en daar kun je een vraagteken achter zetten. De
vraag waar ik vandaag aandacht aan besteed is of wij wel echt doen waar we in geloven, of
dat we dat eigenlijk liever verbergen. Of we ons geloof omzetten in daden. Of we de blijde
boodschap die ons inspireert overbrengen aan onze omgeving, of dat een beetje geheim
houden, undercover dus.
Dat klinkt misschien als een zware boodschap, maar zo is het niet bedoeld. Daarom heeft
Liesbeth op mijn verzoek ook een grappig plaatje op de voorkant gezet, geïnspireerd op het
thema ‘undercover’ dus.
We leven in de tijd ná Pinksteren, dus in de lezingen is er alle aandacht voor het verkondigen
van de boodschap buiten de grenzen van de wereld zoals de leerlingen die kenden.
De vorige keer dat ik voorging, met Hemelvaart, werd daar al een voorproefje op genomen,
en we lezen nu ook uit de brief van Paulus aan de Efeziërs en een stuk uit het evangelie
volgens Johannes.
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Verder luisteren we straks naar “Boek, jij bent geleefd” dat gaat over de Bijbel als getuigenis
en als richtsnoer. We luisteren naar het lied “Om het geheim”, dat jullie niet allemaal zullen
kennen, omdat het niet op het repertoire staat van ons koor. Dat geheim past natuurlijk héél
mooi bij het thema ‘undercover’ en het lied heeft een prachtige melodie en arrangement. Ik
heb het bij een vorig koor gezongen. Jullie horen straks een uitvoering van het Nationaal
Jongerenkoor uit 2008.
En we delen vandaag ook brood en wijn, voor het eerst sinds bijna een jaar. Ik zal dat niet
uitdelen, want we leven nog steeds in een pandemie. Je kunt straks een stukje brood pakken
en in een glaasje dopen. Het brood is door de schone handen gegaan van Liesbeth, zij is
gevaccineerd. En ze was al gedoopt. Schoon, hygiënisch, gedoopt en gevaccineerd. Ik weet
niet of je nog dichter bij God kunt komen dan dat "
%.
$
#
Als je thuis bent, leg zo direct even een stukje brood of een cracker klaar en een glaasje wijn
of water, zodat je straks met ons kunt meedoen. Daar heb je straks tijdens het lied wel even
de tijd voor.
En dan is het vandaag ook nog Vaderdag, een moment om stil te staan bij wat onze vaders
ons hebben gegeven, wat ze voor ons betekend hebben of nog doen. En als je zelf als een
vader bent voor je eigen kinderen, pleegkinderen, werknemers of leerlingen, hoe dankbaar
wij kunnen zijn voor de rol die je hebt in deze wereld. Wat een rijkdom vandaag aan thema’s!
Ik wens ons een goede viering.
1e Lezing - Efeziërs 2,11-22
Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en
onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn –
bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het
burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften
die daarbij hoorden.
U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg
was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die
met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen
heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft
gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede
en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de
vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan
hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de
Vader.
Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen,
en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen
voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen
opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
Om het geheim
J. Verhoeven | Telderman
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep.
Naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
zoeken wij Jou die licht in ’t duister schiep.
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Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep.
Naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
zoeken wij Jou die licht in ’t duister schiep.
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,
die ons al kende voor het eerste licht,
in Jouw hand kunnen we de toekomst lezen
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.
Tegen de angst en tegen het vergeten
tegen de nacht en tegen het gemis.
Is het er vreemd maar onvervreemdbaar weten:
Jij zult er zijn, die licht in duister is.
2e Lezing - Johannes 4,27-42
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een
vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met
haar?’ De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar:
‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de
mensen de stad uit, naar hem toe.
Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ Maar hij zei: ‘Ik heb
voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze
tegen elkaar. Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en
zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg
jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn
loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk
feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik
stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven
doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’
In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw:
‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef
hij nog twee dagen.
Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij
geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we
weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’
Overweging
Wat heerlijk om hier weer bij jullie te zijn. Dat we weer in de Duif kunnen zijn, elkaar
kunnen aankijken. Dat restaurants weer open zijn. Dat je weer meer mensen thuis mag
uitnodigen. Wij hadden vorige week met mijn collega’s een bijeenkomst, voor het eerst sinds
september. We werken door het hele land, van Zwolle tot Maastricht en van Amsterdam tot
Dordrecht. We zien elkaar normaal een keer of zes per jaar. Tussendoor hadden we elkaar
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eigenlijk alleen via Zoom gezien en jullie weten dat dat anders is. Vorige week voelde
daardoor geweldig. Zo heerlijk om mensen weer helemaal te spreken, in plaats van mensen
die bij de borstkas van het beeld zijn afgesneden.
En met elkaar aan tafel zitten. Nog wel kleine groepjes, op afstand, maar toch. Met elkaar
aan tafel en bij elkaar zijn. Ik wist niet dat ik dat zó had gemist.
En vandaag zijn we hier, in de Duif.
Ik begon net om aan te geven dat als je ergens enthousiast over bent, je er als vanzelf over
praat. Niet ongevraagd, maar zodra het kan, als er een aanleiding toe is. Ik stelde die vraag
in de liturgievergadering. Praat je over je geloof, over het feit dat je naar de Duif gaat, dat je
voorganger bent. En als je dat doet, wat vertel je dan?
Het antwoord was in veel gevallen dat we het er vaak niet over hebben. En, laat ik eerlijk
zijn, ik heb het ook niet vaak over mijn geloof als ik bij een klant ben, of onder collega’s, als
ik in de bus naar Amsterdam rij, of als ik een wedstrijd aan het hardlopen ben. Wat dat
betreft ben ik ook vaak een “undercover christen”. Ik vroeg me af of dat komt omdat ik er
niet enthousiast over ben, maar dat is niet het geval.
Ik vroeg ook “hoe laat je het dan naar buiten komen, in je daden?”
Daar waren mensen duidelijker in. Door open te staan voor anderen. Door geen oordeel te
hebben over andere mensen. Door je medemensen te behoeden en doen leven.
Is dat dan genoeg?
Laten we eerst even kijken naar de lezingen van vandaag.
In de brief aan de Christenen van Efeze beschrijft Paulus dat het zowel aan Joden als aan
niet-Joden is (zij worden aangeduid als heidenen en onbesnedenen) is om Jezus te volgen.
En dat het onderscheid er ook niet meer toe doet; zij zijn geen vreemdelingen of gasten,
iedereen is burger, net als de heiligen en huistgenoten van God, gebouwd op het fundament
van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
In die tijd was dat best een revolutionaire boodschap. Je hand uitstrekken naar mensen
buiten je gemeenschap is één ding, je ermee verenigen gaat een stuk verder. En dat is
precies dat Paulus deed.
Dan de lezing uit Johannes. De leerlingen treffen Jezus terwijl hij in gesprek is met een
Samaritaanse vrouw. Een niet-joods iemand en bovendien een vrouw.
Jezus heeft de vrouw om water gevraagd. De vrouw antwoordde hem in verbazing: “Hoe kunt
u, als Jood, mij om water vragen. Ik ben een Samaritaanse en Samaritanen en Joden gaan
niet met elkaar om.” Jezus weet haar echter om te turnen door haar te vertellen dat hij
water kan geven dat eeuwig leven geeft en er voor zorgt dat je nooit meer dorst zult hebben.
En dat er een tijd komt dat God niet aanbeden hoeft te worden op de berg (wat de
Samaritaanse vertelt) en niet in de tempel (waar de Joden het doen) maar “dat wie de Vader
echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid.
Wat Jezus daar zegt is dat de tijd gekomen is dat Joden en Samaritanen samen God kunnen
aanbidden. Dat is voor de vrouw aanleiding om haar mensen over Jezus te vertellen. Jezus
blijft nog twee dagen en inspireert velen om hem te volgen; dat lazen wij in de lezing.
Ook hier is er dus sprake van diezelfde revolutionaire boodschap: het gaat er niet om wat je
achtergrond is, in welke traditie je groot bent geworden, welke wetten je volgt, maar dat je
God aanbidt in geest en waarheid.
Uit de lezingen komt dus het beeld dat het er niet om gaat welke wetten je volgt (zoals de
Farizeëen benadrukken) maar juist dat je openstaat voor anderen. En dat het brengen van
die Blijde Boodschap er een van vreugde is.
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Wij leven in een tijd waarin je, als je je kenbaar maakt als gelovige, te boek staat als iemand
met een beperkte blik op de wereld, vol oordelen van goed en fout. Of erger nog, je wordt
geassocieerd met de kerk van Rome en geassocieerd met kinderverkrachters. Het voelt soms
als onbegonnen werk als je dat allemaal eerst moet aangeven. Ik kan me dus goed
voorstellen hoe veel moslims zich voelden als ze worden gevraagd zich te verantwoorden
voor de ellende van het Kalifaat en de terroristische aanslagen in Frankrijk en België.
Dat is alleen niet de boodschap van Jezus. Jezus heeft niet gevraagd om een kerk te stichten,
en als hij nu geleefd zou hebben, zou hij geen lid zijn van een kerk, maar zelf een beweging
starten.
De boodschap van Jezus is dat we de hel uit de wereld kunnen krijgen als we een
maatschappij vormen waarin we de menselijke tekortkomingen en zwakheden erkennen en
bevechten. En zijn die er in onze maatschappij? Zeker! Hebzucht, jaloezie, afgeven op of
veroordelen van anderen, egoïsme en je alléén binnen onze eigen bubble bewegen, om er
een aantal te noemen.
Door zelf een antwoord te hebben op die zwakheden komt de hemel op aarde dichterbij. Dat
is wél de belofte van Jezus. We doen dat door te groeien in verbondenheid, in compassie met
elkaar, elkaar de helpende hand reiken, los van afkomst, geloof, geaardheid en geslacht. Dat
is niet altijd makkelijk, want als je je comfort zoekt, ga je alleen om met gelijkgestemden,
want die begrijp je. Ga je niet een nieuwe relatie aan, want daarin kun je ook worden
teleurgesteld. Vind je het heel lastig om te kiezen, want misschien kies je wel verkeerd…
Dat doorbreken vraagt dus iets van ons. Daarvoor moeten we hier, als we bij elkaar, ons
vuurtje flink opstoken, zodat we gesterkt en geïnspireerd hier vandaan gaan, de wereld in.
We leven in een moeilijke tijd waarin veel wantrouwen heerst en we de natuur misbruiken.
We leven ook in een tijd die boordevol kansen ligt en mogelijkheden om terug te kijken. Zo
kun je naar het museum van Naturalis toe om de laatste, opgezette, quagga te zien, een
ondersoort van de zebra die eind 19e eeuw is uitgestorven. En de botten van een reuzenalk,
een vogel die op een pinguin leek, maar dan op het noordelijk halfrond. Natuurlijk is het
jammer dat ze zijn uitgestorven, maar het is schitterend dat we ze kunnen reconstrueren,
dat ze voor ons tot leven kunnen komen.
En al is soms niet makkelijk, maar het is het waard. Want het gaat niet om wie we zijn, maar
om wie we worden mogen. We zongen eerder “tegen de angst en tegen het vergeten | tegen
de nacht en tegen het gemis | is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten | jij zult er zijn,
die licht in duister is.
Moge het zo zijn
Pianospel
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in een wereld vol liefde,
een wereld van God, een God die altijd dicht bij je is.
Ik geloof dat Jezus is gekomen uit liefde voor de mens zonder onderscheid naar kleur, geaardheid, rang of stand.
Ik geloof in zijn opdracht:
heb je naaste lief en probeer dat waar te maken.
Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt.
En ik weet zeker, dat God naar ons glimlacht
en zijn licht over ieder van ons laat schijnen. Amen.
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Mededelingen en Collecte
Lied
H.Oosterhuis/A.Oomen
Jij bent de God die mij gegeven is,
de beker die voor mij ingeschonken staat.
Mijn levenslot rust in jouw hand,
goed land is mij ten deel gevallen.
Jij bent het lot dat mij beschoren is,
mijn schaduw, de engel die mij troost mij kwelt laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw,
ik kan geen mensen drinken.
Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt?
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht,
een dorstend hert- en ik een lege bron
dorstend naar stromen regen.
Tafelgebed
Wij breken en wij delen,
wij breken samen brood
en reiken aan elkaar de beker.
Dit eeuwenoud gebaar
herhalen wij vandaag.
Met breken en delen
vieren we gemeenschap
en belijden we gelijkheid,
solidariteit en mededogen.
Een volk begon de uittocht
bevrijdde zich van slavernij,
het trok door de woestijn.
Jezus van Nazareth uit Palestina,
zijn leven was geven, breken en delen.
Hij nam het brood en de beker
en gaf ons zijn erfenis.
Zo willen wij ook leven
samen met iedereen die we op ons pad vinden
de mensen voor wie wij kiezen
en de mensen die ons vreemd zijn.
Daarom herhalen wij vanmorgen
dit oud gebaar
van breken en van delen.
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Voorbeden
Vandaag wil ik bidden voor alle vaders in deze wereld. Dat ze verantwoordelijkheid nemen
en zachtmoedig zijn. Dat ze hun kracht gebruiken om te bouwen aan de wereld van morgen,
vol kansen voor iedereen, respect voor dieren, respect voor de aarde.
Voor ons wil ik bidden. Dat we oog hebben voor diegenen die ziek zijn, eenzaam. Dat we oog
voor ze hebben, hen een kaartje sturen of bezoeken.
Voor onze maatschappij wil ik bidden. Dat we de kracht krijgen om in te zien dat we veel
meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Dat de weg naar vooruitgang voert door de
vallei van vertrouwen in elkaar, in harmonie met de aarde met haar prachtige natuur en
schitterende beesten.
Aan die wereld wil ik zeggen: als we de wereldwijde pandemie kunnen overwinnen, dan
kunnen we toch ook ons hart openstellen voor elkaar, minder gaan consumeren en anders
onze energie opwekken. Daar wil ik in geloven. Amen.
Nodiging breken en delen
Hoe undercover Christen je ook bent, hoe angstvallig je je geloof ook geheim houdt, in deze
viering is er één moment dat ik je vraag om op te staan en deel te nemen en dat is nu. Als je
je verbonden voelt met wat we hier doen, dan ben je genodigd aan de tafel van het leven. Bij
ons in de Duif staat de tafel open voor iedereen. Je neemt een stukje brood en doopt dat in
een glaasje. Het brood is zo breekbaar als het leven zelf en de wijn verbindt ons. Kom dan,
want alles is gereed.
ONZE VADER
(uit het Nieuw Zeelands Liedboek)
Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,
drager van pijn, gever van leven,
bron van alles wat is en zal zijn,
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is,
laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.
Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld,
laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is,
laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen
en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde.
Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben,
vergeef ons als we elkaar verwonden,
sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking,
bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is,
Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en altijd.
Amen.
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Slotlied: Van de een en de ander
Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje,
zag ik jou. (2x)

H.Oosterhuis/A.Oomen

Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?
Voordat de zee mij riep,
haar spiegel, tij en tegentij,
de poolster, de windstilte,
riep jij mij.
Ik kocht een fluit, ik floot
een sluier om je heen van vuur,
een lichaam meer,
tegen de lange duur.
Als ik ooit komen zou
waar bronnen zijn, bauxiet,
een paar gewiekster woorden dan dit:
ben jij daar?
Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?
Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje,
zag ik jou.
Zegen
De Eeuwige zij voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter je, om je in de armen te sluiten
en om je te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdriet hebt.
De Eeuwige zij rondom je als een beschermende muur,
wanneer anderen over je heen vallen.
De Eeuwige zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene God jou vandaag, morgen, alle dagen van je leven
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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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