Overweging 27 juni – Marc van de Giessen
“…die alle energie uit me trekken. Ook mensen in privésfeer kunnen soms mij
leegtrekken, hoor. Geen opzet maar hun negativiteit …”
Openingsgebed – Naar Aurelius
Augustinus
Fluister het in mij, Helende Geest;
Ik zal het goede denken.
Spoor me aan, Goede Geest:
Ik zal het goede doen
Verlok me, Heilige Geest
Ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, Geest van Liefde;
Ik zal het goede vast houden
Bescherm me, Geest van de Standvastige;
Ik zal het goede nooit verliezen
Lied gezongen door Francis Huizinga
Wat altijd is geweest, het waaien van de
geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het
in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot
onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.
Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij eilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
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aan alles wat wij deden. Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar een taal van
hoop en vrede.
Gebed om ruimte te maken
Jij wacht op ons totdat wij bij onszelf
ruimte maken voor Jou
Kom in ons midden,
doorlicht met Jouw woord ons bestaan.
Sta ons bij en begeleid ons,
op dit ogenblik, in dit leven
op weg naar gerechtigheid en vrede. Amen
Welkom en inleiding

Van harte welkom, lieve Duiven. Het voelt weer bijzonder om in de kerk te zijn en
mondkapjes niet meer verplicht. Welkom in het bijzonder op zoom. Fijn dat je
ingeschakeld bent. Welkom als je hier voor het eerst bent, welkom als je zo nu en
dan bent en welkom als je hier niet weg te denken bent.
We zijn voorzichtig maar we zijn opgelucht dat het monster van Covid19 deels getemd
is. Mondkapjes zijn niet meer verplicht en we kunnen elkaar weer meer aanraken.
Geraakt is de titel. Op de uitnodiging en op de boekjes staat een mooi plaatje.
Liesbeth heeft het weer voor elkaar om een mooi plaatje te zoeken die tot onze
verbeelding spreekt.
W staan vandaag stil bij de opwekking van het dochtertje van Jairus en de vloeiende
vrouw. Jezus zegt; wie heeft mij aangeraakt?
Ergo, aangeraakt als thema. Door wie laat jij je raken? Tijd om stil te worden en
ruimte te maken voor de stilte en voor Die Ene.
Mede namens Liesbeth, Fijne viering gewenst
Eerste lezing over waardering
Voordat hij overleed, zei een vader tegen zijn zoon: “Hier heb je mijn horloge, die mijn vader
op zijn beurt aan mij gaf. Het is bijna 200 jaar oud. Maar voordat ik het aan je geef, wil ik dat
je naar de juwelier gaat. Vertel ze dat ik het wil verkopen, en kijk hoeveel ze ervoor bieden.”
De zoon ging naar de juwelier, kwam terug bij zijn vader, en zei: “Ze boden €150 omdat het
zo oud is.”
De vader zei: “Ga naar het pandjeshuis, en vraag hoeveel zij ervoor willen geven.“ De zoon
ging naar het pandjeshuis en kwam weer terug: “Zij boden slecht €10 omdat het zo versleten
is.”
De vader vroeg zijn zoon om naar het museum te gaan en hen het horloge te laten zien. Hij
ging naar het museum, kwam terug en riep vol blijdschap: “De curator kon zijn ogen niet
geloven en bood €100.000, om dit zeldzame stuk toe te kunnen voegen aan hun antieke
collectie.”
De vader zei: “Ik wilde je laten zien dat de juiste plek en de juiste mensen, jou de juiste
waarde zullen geven. Zorg dat je niet jezelf verliest op de verkeerde plek, en word niet boos
als je niet gewaardeerd wordt.
Diegenen die jouw waarde zien, zullen jouw waarde erkennen. Maar, blijf niet op een plek
waar niemand jouw échte waarde inziet.

pag. 2
© 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.

Lied gezongen door Trijntje Oosterhuis
Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen,
met een ander, gaat verloren.
Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.
Tweede Lezing Marcus 5; 21-43
Jezus had haast. Hij liep met een man mee wiens dochtertje ernstig ziek was. De man heette
Jaïrus en had Hem gevraagd of Hij het meisje beter kon maken. Het was zo druk dat ze niet
goed tussen al die mensen door konden lopen. Het schoot maar niet op.
Plotseling voelde Jezus dat iemand aan zijn kleren trok. Hij stopte met lopen en keek om
zich heen. Petrus die ook bij Hem was riep een beetje boos: “Kom Jezus, we moeten
doorlopen, we hebben geen tijd te verliezen.” Maar Jezus zei: ”Nee, Petrus! Ik voel dat
iemand Mij nodig heeft die heel erg ziek is maar die door Mij aan te raken nu genezen is. Ik
voelde een sterke kracht uit Mij weggaan. Wie heeft Mij aangeraakt?”
Jezus keek rond en zag een vrouw die een rode kleur kreeg van schaamte. Ze knielde voor
Hem en zei: ”Ik was het, Heer. Ik ben zo lang ziek geweest. Geen dokter kan mij helpen. Ik
verlies al twaalf jaar heel veel bloed en het stopt niet. Ik wilde U aanraken om beter te
worden. Ik geloofde dat U mij zou helpen. En ik voel nu dat het bloeden gestopt is. Ik ben zo
blij, want ik zal beter worden.” Jezus zei tegen de vrouw: ”Uw vertrouwen is groot, God heeft
u beter gemaakt. Ga nu maar gauw naar huis.”
Toen ze bij het huis van Jaïrus aankwamen, liep er net iemand naar buiten. "Jullie zijn te
laat, het meisje is gestorven." De vader begon te huilen, maar Jezus zei: ”Geloof Me maar, uw
dochtertje is niet dood, ze slaapt.” In het huis van de man, pakte Jezus de hand van het
meisje. Zachtjes zei Hij: "Meisje, sta op." Ze deed haar ogen open en sprong uit haar bed. Ze
leefde en was helemaal gezond.
Ze zei: ”Ik heb honger!”. Iedereen begon te lachen van blijdschap en verbazing.
Overweging

Het gebeurt me vaak dat ik meer plannen dan tijd heb. Noem het redderssyndroom
of misschien zelfoverschatting, maar soms komt er meer op ons pad dan we in tijd
waar kunnen maken.
Zo kreeg ik een telefoontje of ik bij een zieke langs wilde gaan. En ik was in dit geval
een liturgie aan het maken. Tsja, dan gaat het verzoek van iemand die in nood is
voor. En zo ben ik vaak tot in de late uurtjes bezig omdat ik andere zaken voorrang
geeft. Ik weet ‘’de tijd’’ niet altijd op waarde te schatten.
En de dingen die ik leuk vind, die doe ik graag. Hoewel ik ook cliënten heb die alle
energie uit me trekken. Ook mensen in privésfeer kunnen soms mij leegtrekken,
hoor. Geen opzet maar hun negativiteit, somberheid of onvrede raakt me en kruipt
onder mijn huid. En na zo’n gesprek voel ik me leeggezogen. Ineens voel ik me leeg.
Jezus druk
Het doet me op een of andere manier goed dat Jezus het ook druk heeft. Hij wordt
overvraagd. Hij is onderweg naar het huis van Jairus maar er komt geen beweging in.
Hij heeft het te druk. Petrus gelijk geïrriteerd, maar ja, hij verwijt Jezus dan ook het
Messiascomplex te hebben.
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En Jezus loopt door een menigte en voelde de energie uit hem trekken. Wie heeft mij
aangeraakt? Ik ben het zei de vrouw. En Jezus zei; je geloof heeft je gered. We lezen
overigens niet dat Jezus zijn krachten verliest, sterker nog, hij wekt het dochtertje
van Jairus op. Blijkbaar heeft Jezus een aantal goede mensen om zich heen.
Op waarde schatten
Het verhaaltje van de vader die zijn zoon het familiehorloge liet taxeren. Prachtig.
Dit verhaal gaat in eerste instantie over de waarde van een horloge. Een pandjesbaas
waardeert het horloge minder dan de curator.
Even later blijkt het een levensles. Als je je waarde wilt weten, ga naar de juiste
persoon. Naar de juiste instantie.
Met het gevaar dat ik moralistisch over kom. Laat je eigenwaarde niet afhangen van
likes op Insta of Facebook. Laat je eigenwaarde niet afhangen of je mooie
merkkleding kan kopen, laat je eigenwaarde niet afhangen welke sociaal
maatschappelijke status je hebt.
Laat je eigenwaarde afhangen van de mensen die het waard zijn en het goede in je
zien. Denk eens na. Heb je negatieve betweterige of afwijzende mensen? Neem
afstand. Heb je in je omgeving mensen die je op waarde schatten? Mooi, houd ze vast.
De vraag die je jezelf moet stellen. Bij wie laat ik me raken? Of door wat laat ik me
raken?
Negatief
Wanneer stroomt de energie weg? Ik laat me vaak raken bij Hart van Nederland, of als
ik reacties lees van reaguurders op NU.NL. Roddels. Documentaires over racisme,
Islamofobie of homohaat. Ik word er heel verdrietig en down van.
Positief
Wanneer krijg ik energie? Bij een natuurwandeling. Samen met de hond lopen.
Klassieke muziek luisteren, was vorige week bij een concert. Ik heb mijn luikjes
opengezet en het was mooi. Een gesprek of koffietje met lieve vrienden, yoututbe
filmpjes waar gelachen wordt, mooi boek of gedichtenbundel. Bij de nonnen bidden,
de psalmen meebidden. Dan voel ik me zo opladen.
Aangeraakt
De vloeiende vrouw was ten einde raad. Ze wilde beter worden en raakte Jezus aan.
Ze geloofde dat hij haar kon genezen omdat hij een gave heeft.
En wij als Duif gemeenschap? Laten wij ons raken? En bij de juiste mensen? Laten we
ons raken door de verhalen door het gerucht van God? Is die Bijbel de reisgids voor
onze ziel?
Zijn wij de mensen die als de curator van het museum, de ander op waarde schatten?
Of kijken we als een juwelier? Zien we het goede of heilige van de ander? Het is onze
opdracht om als gemeenschap zo te zijn dat we de ander laten groeien. Groeien in de
beste versie van zichzelf, groeien in geloof dat het mogen beter zal zijn.
En dan komt de opdracht voor vandaag. Zie het goede in anderen. Laat het goede van
je zien. Want zo kan je je laten raken zonder dat alle kracht uit je wegstroomt.
Moge het zo zijn.
Pianomuziek door Irina
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Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem Eeuwige,
maar het liefste noem ik Haar Schepper.
Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest, die mij vóórleven wat leven betekent en wat
liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij.
Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest: mensen die samen zich oefenen in recht doen en
vrede stichten, in breken en delen.
Ik geloof in het goede, dat wij nu eens verbergen dan weer openbaren. En ik geloof dat het
goede het kwade zal overleven; dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood, maar aan het
leven en de liefde. Amen.
Voorbede
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
Tafelgebed
M:
God, jij die voor ons zo onbegrijpelijk bent
en soms zo ver weg.
Soms als een vreemde,
dan weer als een vriend of vriendin.
L:

Je hebt tot ons gesproken,
tot profeten, tot heiligen,
maar ook tot gewone mensen zoals wij.
Daardoor heb je kracht gegeven
om de goede weg te gaan.
Je hebt mensen van stotteraars
tot grote redenaars gemaakt;
van laffe kleine mensen
tot mensen vol geloof;
het geloof dat bergen kan verzetten.

M:

Het duidelijkst heb je tot ons gesproken
in Jezus Christus,
beeld van jouw goedheid, beeld van God.
Hij leefde onder de mensen.
Hij droomde van een volk
van nieuwe mensen, die,
één van geest en één van hart,
zouden zorgen voor elkaars geluk.

A:

Toen zijn vijanden hem naar het leven stonden
en hem zijn droom wilden ontnemen,
riep hij - op de avond voor zijn dood zijn vrienden bij zich aan tafel.
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Hij nam het brood in zijn handen,
sprak het dankgebed uit, brak het brood,
gaf het aan zijn vrienden en hij zei:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
gebroken voor jullie.”
Hij nam ook de beker met wijn,
dankte God opnieuw
en gaf hem aan zijn vrienden en zei:
“Drink van deze beker, want het is het bloed
van het nieuwe verbond tussen God en de mensen.
Het wordt vergoten tot vergeving van alle zonden.
Als jullie hiervan eet en drinkt, denk dan aan mij!”
M:

Zo leeft Jezus voort in ons midden.
Met dit grote gebaar
nam hij ons op in zijn liefde
en houdt hij ons bij elkaar.
Hij is een mens om nooit te vergeten,
een goddelijk mens van vlees en bloed.
Van zijn brood gaan wij straks eten,
wij drinken zijn wijn.
Vóór wij dat doen bidden wij:

L:

God, moge jouw Geest ons aanzetten
om in Jezus' voetstappen verder te gaan.
Hij is ons voorbeeld.
Maak ons krachtig om de droom
tot werkelijkheid te maken:
dat de eenzamen liefde mogen vinden;
dat onze zorgen, maar ook onze rijkdom,
ons leven niet verstikken;
dat wij, ieder op zijn of haar eigen plaats,
de ander mogen versterken en bevestigen.
De droom ook dat jij uiteindelijk
al onze dromen in vervulling zult doen gaan.
Dan zullen wij zingen en gelukkig zijn. Amen.

Nodiging voor breken en delen van brood en wijn
Slotgedachte
Vertel me, wat is gebedsgenezing?" vroeg de filosofieprofessor, op studiebezoek bij een
Rabbi. Terwijl de professor een discussie startte schonk de Rabbi een kopje thee in voor de
professor. Toen het kopje vol was en overstroomde bleef de Rabbi schenken. De professor
riep: “Hé stop, het kopje is vol!”
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De Rabbi schonk nog steeds door en zei rustig: "Met uw hoofd is het als met dit kopje. Het zit
al helemaal vol en heeft geen plaats voor nieuwe, verse geurige thee.
Ik kan u niets geven tenzij u zich opent en zich laat raken door wat er gezegd gaat worden’.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen en collecte
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.
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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.
Zegenbede
Moge de weg je zeggen: Volg me maar.
Moge de ster je zeggen: Richt je op mij.
Moge de grond je zeggen: Bezaai me.
Moge het water je zeggen: Drink me.
Moge het vuur je zeggen: Ik warm je.
Moge de boom je zeggen: Schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen: Pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt, geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is en je kou lijdt in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt, dan moge de Stem je zeggen:
Wees niet bang. Ik zal er zijn. Ik zal je raken doen helen. Moge het zo zijn.

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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