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Dagthema: Over kracht, weerspannigheid en ongeloof 
 

Overweging 4 juli – Diana Vernooij 
 

“… dat volk dat Ezechiël roept? Ja, wij zijn dat volk. De belangen onder onze vanzelfsprekendheden 
zorgen voor onze weerspannigheid. Het is niet makkelijk onze blinde …” 
 

Eerste lezing uit Ezechiël 

Tweede lezing uit Marcus 

 
 
Openingstekst – 2 Korintiërs 4,7-9 
 
Maar wij zijn slechts een aarden pot voor de 
schat; het moet duidelijk zijn dat onze 
overweldigende kracht niet van onszelf 
komt, maar van God. We worden van alle 
kanten belaagd, maar raken niet in het 
nauw. We worden aan het twijfelen 
gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We 
worden vervolgd, maar worden niet in de 
steek gelaten. We worden geveld, maar gaan 
niet te gronde. 
 
Lied voor bijna iedereen    
H. Oosterhuis / T. Löwenthal 
 
Ergens komt een kind vandaan 
van ver, van buiten, zonder naam; 
het is nog niemand, spreekt geen woord, 
heeft van de dood nog niet gehoord, 
het huilt nog van geboortepijn 
en weet niet wie het ooit zal zijn. 
Dan roepen mensen jij, jij, jij,  
woon hier bij ons, woon hier bij mij, 
de wereld wordt een huis voor jou 
en liefde maakt een mens van jou. 
Dan geven wij elkaar een naam: 
 
iemand niemand    
kind van mensen    
ben jij voortaan. 
 
Ergens moet een mens toch heen, 
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hij gaat zijn eigen weg alleen, 
en zoekt of in de wildernis 
een bron van levend water is, 
en luistert of een woord bestaat 
waarin zijn toekomst opengaat. 
Dan roepen mensen jij, jij, jij, 
woon hier bij ons, woon hier bij mij, 
het water is een bron voor jou, 
de toekomst heeft een woord voor jou. 
Dan vindt een mens zijn eigen naam: 
 
iemand niemand   
dorst en water   
kind van mensen   
ben jij voortaan. 
 
Niemand weet waartoe hij leeft, 
waarom hij hart en handen heeft; 
er is geen daarom, eens voorgoed, 
maar enkel adem, vlees en bloed. 
Zo leeft een mens tot in de dood 
onooglijk klein, onzichtbaar groot. 
Dan roepen mensen jij, jij, jij  
wees hart en hand en mens voor mij  
wees waarom daarom groot of klein  
de mens die jij alleen moet zijn.  
Zo leeft een mens van naam tot naam: 
 
iemand niemand   
dorst en water  
vriend en vreemde  
kind van mensen  
ben jij voortaan. 
 
Niemand weet wat leven is, 
alleen dat het gegeven is,   
van vuilnisbelt tot gouden troon, 
van vluchteling en koningszoon. 
Wie leeft die maakt zijn eigen lied 
en wie niet leeft verstaat het niet. 
Laat ze maar roepen jij, jij, jij, 
wie leven wil die zingt zich vrij, 
wie leeft die maakt zijn eigen lied 
en wie niet leeft verstaat het niet. 
Zo zingen wij elkanders naam: 
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iemand niemand  
dorst en water   
vriend en vreemde  
dood en leven  
mensen mensen  
zijn wij voortaan. 
 
Welkom en inleiding 
Goedemorgen lieve mensen hier in de Duif,  
goedemorgen lieve mensen thuis en in de Duif.  
Live en op zoom: voor het eerst, zo af en toe of heel regelmatig – welkom bij de viering van 
vandaag met als thema:  
“Over kracht, weerspannigheid en ongeloof.” 
 
Fijn dat jullie er zijn, en fijn dat het weer gaat lukken om een viering te houden waarbij we 
graag iedereen thuis betrekken én iedereen in De Duif.  
 
De lotus, die op de voorkant van ons boekje en de uitnodiging staat, is een prachtige bloem 
op een stevige steel. Ze wortelt in de modder, in de drek op de bodem van het bestaan en 
geeft aan het oppervlak van het water een grote bloem als een waterlelie. Toen ik jaren 
geleden in Thailand tijdelijk non werd gewijd, kreeg ik een lotusbloem mee om te dragen de 
tempel in. De lotus is hét symbool van het pure in het boeddhisme. Geworteld in de rotzooi 
van het leven kunnen wij tot pure schoonheid worden.  
 
Vandaag gaan we lezen over de rotzooi van het leven, de weerspannigheid van een volk 
tegen de geboden van God, we gaan lezen over het ongeloof en de minachting van de eigen 
mensen voor die man Jezus die bijzondere wonderen teweeg kon brengen.  
En we zijn gestart met de herinnering aan onze kracht: “wij zijn slechts een aarden pot voor 
de schat; onze overweldigende kracht komt niet van onszelf, maar van God.” We kunnen het, 
de kracht is in ons om open te bloeien, onze verstarring los te laten en de hele wereld te 
omvatten, als een lotus uit de drek van weerspannigheid en ongeloof onze kracht tot bloei te 
brengen.  
 
Vandaag is de derde keer dit jaar dat we een zoomviering en liveviering combineren. Er is 
nieuwe apparatuur gekocht, geluid en beeld moeten nog weer beter zijn. Maar zoals altijd – 
het is nogal wat geschakel, dus graag uw geduld. Waarschijnlijk krijgen de zoomers af en toe 
bij het overschakelen van camerastandpunt een seconde een testbeeld te zien – niet 
schrikken – het komt goed.  
 
Het is voor ons voorgangers een mooie zoektocht naar een goede samenwerking tussen zoom 
en kerk. In zoom waren we gewoon geworden om het hart van onze viering te laten bestaan 
uit het samen delen van onze intenties. Dat zullen we ook nu doen, van thuis uit en vanuit 
de kerk. In de kerk delen we ook weer brood en wijn. Als u thuis mee wil doen, u heeft vast 
wel brood in huis, breek een stukje af – dat is voldoende, voor straks tijdens breken en 
delen.  
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Deze viering zullen we twee muziekstukken met filmbeelden laten horen en zien. De 
thuisduiven krijgen het mooiste beeld, de kerkduiven krijgen straks de laptop die hier bij mij 
staat omgedraaid, in de hoop dat jullie iets kunnen opvangen van de beelden.  
Maar de muziek alleen al is ook prachtig.  
Liesbeth en ik wensen ons allen een goede viering.  
 
Gebed om luisterbereidheid 
Om luisterbereidheid bidden wij 
in dit uur rond de Schrift. 
 
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 uit oude en bekende verhalen 
nieuwe schatten van bevrijding delven.  
Daarom bidden wij: 
Levende God,  
maak ons benieuwd, zo schamper als wij zijn; 
maak ons vrolijk, zo aangeslagen als wij zijn; 
maak ons betrokken, zo eenzelvig als wij zijn; 
 
En bovenal: 
maak ons opstandig, zo ingegraven als wij zijn; 
maak ons vindbaar voor toekomst,  
zo verloren als wij zijn aan de bestaande orde 
van ieder-voor-zich en God voor ons allen. 
 
Om luisterbereidheid bidden wij 
in dit uur rond de Schrift. 
 
– Chef’Special – Afraid of the Dark - War Child 
Vertaling 
Er zit een monster onder mijn bed 
We liggen te kletsen 
O, ik wil zo graag zijn vriendje zijn 
Maar ik wil niet meer op diezelfde plek belanden 
 
Het gaat al beter, gaat al beter met me 
Ben door zwaar weer, zwaar weer gegaan 
Ga nooit meer, nooit meer terug 
Het gaat al beter met me, maar ik 
 
Ik ben nog bang in het donker 
Ondanks de hemеl vol sterren 
Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik bеn op de vlucht 
Kun je een lichtje aanlaten? 
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Ik ben nog bang in het donker 
Ondanks de hemel vol sterren 
Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik ben op de vlucht 
Kun je een lichtje aanlaten? 
 
Een lichtje aanlaten 
Een ander liedje zingen 
Slaapwandel met me mee tot de ochtend 
Charmeer me totdat mijn hart 
Alleen nog maar liefde voelt voor het donker 
En ik wou dat ik diep sliep 
En droomde van mijn meesterwerk 
Demonen komen met me dansen 
O, geloof me maar 
 
Er zit een monster onder mijn bed 
En dat wordt groter als ik vergeet 
 
Dat ik nog bang ben in het donker 
Ondanks de hemel vol sterren 
Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik ben op de vlucht 
Kun je een lichtje aanlaten? 
 
Ik ben nog bang in het donker 
Ondanks de hemel vol sterren 
Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik ben op de vlucht 
Kun je een lichtje aanlaten? 
Een lichtje aanlaten 
Een lichtje aanlaten 
 
Ik ben nog bang in het donker 
Ondanks de hemel vol sterren 
Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik ben op de vlucht 
Kun je een lichtje aanlaten? 
 
Ik ben nog bang in het donker 
Ondanks de hemel vol sterren 
Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik ben op de vlucht 
Kun je een lichtje aanlaten? 
 
Een lichtje aanlaten 
Het gaat al beter met me 
Ben door zwaar weer gegaan 
O, kun je een lichtje aanlaten? 
Een lichtje aanlaten 
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Eerste lezing – Ezechiël 2,1-7  
Ik hoorde een stem die tegen mij zei: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.’  
Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan, en er 
werd opnieuw tegen mij gesproken: ‘Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat 
weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten 
ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk, dat zo halsstarrig 
en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: “Dit zegt God, de EEUWIGE ...” En 
of ze nu horen willen of niet – het is immers een opstandig volk –, ze zullen weten dat er een 
profeet in hun midden is geweest.  
Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft voor hen niet bang 
te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je 
hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe 
opstandig ze ook zijn. Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb, of ze nu horen willen of 
niet, hoe opstandig ze ook zijn. Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet 
opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef.’ 
 
Tweede lezing – Marcus 6,1-6  
Jezus vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat 
was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren 
stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die 
hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! Hij is toch die 
timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Josef en Judas en Simon? En 
wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: 
‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en 
huisgenoten.’ Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de 
handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. 
 
Vrij Me  Wende Snijders 
Vrij me voorbij de angst 
Dat jij me zal verlaten. 
Liegen duurt het langst: 
Jij zal mij niet verlaten! 
 
Vrij me vrij van zorgen 
Vrij me vrij van mij. 
Geloof in mij tot morgen 
En vrij dan weer met mij. 
 
Vrij me naar de dans 
Wees het lied dat mij omarmt. 
Grijp mij stevig als de kans 
Waarvan nooit een eerste kwam. 
 
Vrij me verder dan geluk 
Die lethargie waarin men vlucht 
Hou je kaarten maar op zak: 
Er is toch geen weg terug. 
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Vrij me buiten zinnen 
Ik geloof alleen wie zwijgt. 
Er valt hier niets te winnen 
Verspil met mij jouw tijd. 
 
Vrij me het verlies in 
Want ik wil alles kwijt. 
Wat ik bezat werd ballast 
Wat ik verlang dat maakt me rijk. 
 
Vrij me naar het land 
Dat je met jouw liefde warmt, 
Strooi mij uit ginds op een dag 
En wees ontroostbaar dan. 
 
Vrij me vrij van zorgen 
Vrij me vrij van mij. 
Geloof in mij tot morgen 
En vrij dan weer met mij. 
 
Overweging 
“Vrij me het verlies in 
Want ik wil alles kwijt. 
Wat ik bezat werd ballast 
Wat ik verlang dat maakt me rijk.” 
 
In dit prachtige lied van Wende herken ik het leven. Het gaat over verlangen naar vrijen en 
een vrijpartij, die losmaakt, die bevrijdt, die een ‘samen’ maakt waar een ‘ik’ was, die 
onbegrensd doet voelen. Verder dan geluk en buiten zinnen - een goede vrijpartij voelt als 
een hemelse verbinding – je lijfelijkheid komt los van jou als persoon – vrij van je 
vernauwde zelf, vrij van je ikkigheid.  
 
Eerst nog vragen we het van een ander: jij moet mij vrij maken, vrij me vrij van zorgen, 
geloof in mij, verlaat me niet. Maar al snel gaat het om het verlangen alle ballast kwijt te 
raken, alle bezit, alles wat benauwt, en waar we ons zo aan vastklampen.  
 
Wat is het toch dat we zo hardnekkig vasthouden aan ons gelijk. Van de week sprak ik mijn 
verbazing uit tegen een collega, over de hardnekkigheid van valse oordelen over ons werk. 
Ze zei tegen mij: “Je weet het toch: het gelijk is niet iets dat je hébt maar iets dat je kríjgt”. Ze 
bedoelde: het gaat om macht. Je kunt wel vinden dat je gelijk hebt, maar als je je gelijk  niet 
krijgt – dan heb je niks.  
Het is een algemeen menselijke neiging om te grijpen naar de macht, naar bevestiging van 
ons gelijk, in plaats van te onderzoeken en te onderkennen hoe de wereld echt in elkaar zit.  
En als we dan ons gelijk krijgen, de macht hebben, dan wordt onze wereld vanzelfsprekend 
en zien we het onrecht niet meer. Ik wil liever vanzelfsprekend aannemen dat ik mijn bezit 
eerlijk verdiend heb, dan beseffen dat mijn welvaart, onze welvaart nog steeds steunt op 
uitbuiting in de arme zuidelijke landen.  
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Ezechiël wordt erop uitgestuurd. Hij wil niet, maar God moedigt hem aan, eist het van hem. 
“Jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als 
brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen.” Ezechiël roept hard naar 
degenen die de vanzelfsprekendheden niet meer zien, die de macht en het bezit hebben en 
niet willen loslaten.  
Hij zwijgt niet meer. Hij roept: “Keti Koti, Zwarte Piet”, hij roept: “Dierenleedindustrie”. 
Ezechiël, zij roept: “Migrantenmoord”, ze roept: “Klimaatdestructie”, en hun roept om 
“Gendervrijheid”. 
 
Zo gaat het met het ontmaskeren van de vanzelfsprekende machtsverhoudingen. Er is een 
groep die de vanzelfsprekend¬heden niet meer ziet maar er wel belang bij heeft, en er is een 
groep die er veel last van heeft, die eronder lijdt. De groep die de vanzelfsprekendheden niet 
meer ziet reageert op de profeten die de waarheid roepen als een schorpioen, als een horzel, 
want er zijn belangen in het geding: geld, bezit, voorrang, gemak, status, en vooral: 
onschuld en valse hoop.  
 
Je ziet het ook bij mensen die eenmaal een fout besluit genomen hebben, tegen beter weten 
in. Ze neigen naar koppigheid. Kijk in je eigen leven. Een vrouw die niet weggaat bij de man 
die haar dagelijks slaat, de moeder die geen nee kan zeggen haar verslaafde zoon: ze blijven 
de verkeerde dingen doen uit valse hoop, omdat ze niet willen toegeven dat ze zoveel 
energie, zoveel jaar verspild hebben. Ze hebben er belang bij dat het niet waar is, dat uit 
deze situatie stappen niet goed zou zijn – want ze hebben al zoveel geïnvesteerd. Achteraf, 
als ze na lange tijd toch een keer ‘nee’ zeggen, weten ze: dat had ik jaren eerder moeten 
doen.   
 
Weerspannig zijn degenen die door blijven gaan op het verkeerde pad. Het wordt steeds 
moeilijker om echt te kijken naar wat je drijft, echt te waarderen hoe de wereld er uitziet 
buiten de jouw bekende positie, jouw angst en belangen om, en een ander pad in te slaan.  
 
Zijn wij dat volk dat Ezechiël roept? Ja, wij zijn dat volk. De belangen onder onze 
vanzelfsprekendheden zorgen voor onze weerspannigheid. Het is niet makkelijk onze blinde 
vlekken te zien. Maar je weet: als je verstart en ergens fel op reageert – dan zit dáár je blinde 
vlek.  
 
In het boeddhisme kennen we de uitdrukking verre vijand en nabije vijand van een deugd. 
Een verre vijand is het tegenovergestelde van een deugd, en de nabij vijand is de geniepige 
ondermijnende kracht die erop lijkt. De verre vijand van vrijheid is weerspannigheid, 
hardnekkig vasthouden aan je overtuigingen, dat waar Ezechiël tegen tekeer gaat. De nabije 
vijand is vrijblijvendheid, onverschilligheid, ongeloof.   
 
Jezus trekt naar de stad van zijn jeugd. Hij ontmoet er ongeloof bij zijn meest naasten, zijn 
familie en bekenden. Zijn kracht wordt niet erkend en hij kan weinig doen.  
Mijn moeder zei het al: “je moet wel met de genade mee¬werken“. Zonder medewerking kan 
niemand iets bewerk¬stelligen. Zelfs Jezus brengt er niets van terecht onder zoveel cynisme. 
Hij doet het enige juiste: hij schudt het stof van zijn voeten en vertrekt. 
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Wij mensen willen het meest voor de hand liggende niet zien. Hoe kan je altijd zo slome 
buurman bijzondere gaven hebben, hoe kan dat kind uit de achterbuurt een briljant 
musicus worden? Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Want zeg nou zelf: wat heeft hij dat 
ik niet heb? Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg.  
 
Wat is dat, dat je je gaat afmeten aan anderen en het lastig vindt te verdragen als iemand 
boven jou en je gelijken uitstijgt? Waarom benadrukken mensen liever “dat gaat nooit 
lukken”? Toen Barack Obama zich kandidaat wilde gaan stellen voor het presidentschap van 
de VS kreeg hij talloze waarschuwingen en vooral deze: “Je gaat doodgeschoten worden, het 
gaat je nooit lukken president te worden”. Waar komt die angstvalligheid, dat cynisme, toch 
vandaan?  
 
Is de veilige weg dan zo verleidelijk? Wie dienen we als we niet onze grootsheid leven? 
Dekken we ons in tegen mislukking door er alvast maar niet in te geloven? Of is het een 
gebrek aan voorstellingsvermogen?  
 
Erger nog dan koppig vasthouden aan het verkeerde wordt een mens ontmoedigd door 
onachtzaamheid, miskenning en klein houden. Je hebt lef nodig om te durven geloven in 
wat je wilt doen en hoe je op je best bent. Als ze terugkijken op hun leven hebben mensen 
meer spijt van de dingen die ze níet ondernomen hebben dan van de dingen die ze zijn 
aangegaan, zelfs als die slecht afliepen. 
 
Het lied van Wende, de boodschap van Paulus in de brief aan de Korintiërs, ze geven aan: er 
is een kracht die wij kunnen ervaren in ons, en deze overweldigende kracht wordt ons 
geschonken, gratis en voor niets.  
Je kunt in het lied van Wende het vrijen vervangen door intens contact maken met iemand, 
door samen dansen, samen muziek maken, door te zíjn en meer te zijn dan twee ikjes. Iets in 
dat lijf van ons geeft ons de mogelijkheid om de hemel te raken, om groots, weids en 
krachtig te zijn, om in verbinding met het universum te zijn – om het universum zélf te zijn. 
Wij kunnen vrij zijn van zorgen, vrij van alles wat ons klein houdt.  
 
Het lied van Wende gaat natuurlijk helemaal niet over vrijen, het gaat over de lastige stap 
vol in het leven te zetten, zonder enige terughoudendheid, zonder ons af te meten aan 
anderen, vrij van zorgen en benauwdheid, alle last kwijt. Het gaat over verlangen naar 
verbinding met anderen, verlangen naar verbinding met de wereld, verlangen naar 
overgave, en het kunnen gaan zien van het lijden van anderen. Het gaat over het verlangen 
vrij te zijn, zo vrij dat we geen last hebben van de brandnetels en doornstruiken en de 
schorpioenen. En juist dat verlangen zelf al maakt ons rijk, het verlangen ís onze vrijheid.  
 
Deze zondag na Keti Koti, het verbreken van de ketenen in Suriname, het gedenken van de 
bevrijding van slavernij, op 1 juli 1863 – laten we onze weerspannigheid lossen, ons 
vanzelfsprekende wereldje openen en het lijden zien, het lijden van anderen, van de 
wereld, de dieren, het klimaat – van al die anderen die we niet begrijpen, of waar we moeite 
mee hebben. 
Laten we groots zijn samen.  
Amen 



 10 

 
Pianomuziek van Irina Antonova 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in god. 
Wij zijn niet alleen. 
Wij zijn geborgen. 
Wij zijn vrij. 
 
Ik geloof in de geest van God 
de geest van vrijheid, 
die ons verbindt tot het ene levende lichaam 
dat alles omvat. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
die God in ons leven heeft laten zien, 
die het rijk van de vrede verkondigde 
en uit liefde daarvoor zijn leven gaf. 
 
Ik geloof dat de Heilige Geest leeft in mij. 
Zij bevrijdt ons van schuld, 
van angst en dood. 
Zij helpt ons te leven. 
 
Ik geloof in de levende God 
die de wereld vernieuwt, 
en die ons herschept 
tot onvergankelijk leven. 
 
Collecte  
 
Nu we weer in de Duif zijn kunnen we weer de collecteschaal laten langsgaan. Ook al dragen 
veel mensen bij door een periodieke bankafschrijving, je kunt ons extra spekken met een gift 
in de schaal.  
Mensen thuis, jullie kunnen je gift overmaken op ons bankrekening-nummer, zie de link in 
je digitale boekje.  
Met jullie giften kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken zoals 
de huurkosten van de kerk. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.  
 

 
Het hart van de viering – delen met elkaar 
 
Gebed  
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Dit is het hart van de viering, als we delen met elkaar.  
 
We delen onze gebeden voor onszelf en de mensen dichtbij en veraf. We breken en delen 
brood en wijn in navolging van Jezus, zoals hij zo vaak met zijn vrienden deed – en een keer 
heel speciaal, toen hij vlak voor zijn verraad en sterven, hen vroeg hem te gedenken in dit 
gebaar. Wij gedenken de grootsheid van zijn leven met dit gebaar.  
 
We breken en delen het leven, en doen dat wat gemeenschappen al eeuwen doen: We delen 
ons geld, onze mogelijkheden en talenten. We delen onze verlangens, onze zorgen, we 
delen onze weerstand en ons smelten, we delen onze kracht.  
 
Om te beginnen delen we onze gebeden, de intenties die opgeschreven zijn vanmorgen in 
het groene boek achter in de kerk.  
 
Intenties uit het groene boek 
 
Gebed om liefdevolle vriendelijkheid: 
Mogen wij vrij zijn te midden van vijandigheid en haat 
Mogen wij vrij zijn te midden van geestelijk lijden 
Mogen wij vrij zijn te midden van lichamelijk lijden 
Mogen wij zorgen voor onszelf in vreugde en vrede 
 
Mogen alle mensen, ook degenen waar wij moeite mee hebben  
vrij zijn te midden van vijandigheid en haat 
Mogen allen vrij zijn te midden van geestelijk lijden 
Mogen allen vrij zijn te midden van lichamelijk lijden 
Mogen allen en dus ook degenen waar wij moeite mee hebben zorgen voor zichzelf in 
vreugde en vrede 
 
Hoe ver te gaan    H. Oosterhuis / A. Oomen 
Hoe ver te gaan?  En of er wegen zijn?  
Nooit meer gebaande. 
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend. 
 
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar, 
kreupelen, blinden. 
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft. 
 
 
De zon zal hen niet steken overdag.  
Bij nacht de maan niet. 
Zij stoten zich aan stenen, niemand draagt hen.  
 
Omdat zij willen leven als nog nooit 
angstig te moede, 
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
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Niet hier hun vaderland, en schaamteloos  
wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
 
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, 
zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
 
Hun stoet is zonder einde en getal. 
Tel maar de sterren. 
Zij weten van de stad met fundamenten. 
 
Actie en informatie 
 

- De overweging en binnenkort de hele viering is na te lezen of te kijken op de website 
van De Duif, www.deduif.net  
 

- Volgende week zondag 11 juli gaat Marc van de Giessen voor met het thema: Vrijheid 
ons gegeven. Dat is de eerste zondag in de zomerserie “Vindplaatsen van vrijheid: We 
hebben voor dat thema gekozen omdat we er zo naar verlangen: een zomer waar de 
beperkingen zijn opgeheven. We kunnen opnieuw beginnen en toch willen we ook 
níet terug naar het oude. We hebben nieuwe ruimte ervaren, de stilte ontdekt, 
vrijheid gevonden op andere plekken dan we verwachtten.  
Deze zomer delen we onze vindplaatsen van God, waar we het goddelijke hebben 
ervaren en waar we onze inspiratie vinden om voort te gaan, kome wat komt.” 
De Flyer van de zomerserie is op onze website te vinden.  
 

- Deze hele zomer zullen we zowel in het kerkgebouw van de Duif als op zoom 
vieringen blijven verzorgen.  
Als je een voorbede wilt doen vanaf zoom kan dat – meld je aan, liefst van te voren 
per mail, maar vooraf aan de viering kan ook.  
 

- Elke 1e en 3e maandag van de maand houden we voorbereiding op zoom van 8 tot 
kwart over 9. We gaan dan 2 vieringen voorbereiden, omdat eens per maand 4 
vieringen te veel was van het goede. Liesbeth stuurt de link door. Iedereen kan 
meedoen, het zijn steeds weer mooie gesprekken! Zet zelf je koffie en schuif aan.  
 

- Nog een vriendelijk verzoek of er nog mensen mee willen doen in het rooster van 
klaarzetten voor een viering, graag melden bij Liesbeth. En vandaag graag na de 
viering een paar mensen om te helpen met het opruimen van de kerk.  

 
Slotlied: Mens op aarde  H. Oosterhuis / T. Löwenthal                          
 
Dat ik aarde zou bewonen  
niet op vleugels als een arend,  
niet in schemer als een nachtuil,  
niet kortstondig als een bloem,  
niet op vinnen onder water,  
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niet gejaagd en niet de jager,  
niet op hoeven, niet met klauwen,  
maar op voeten twee.  
 
Om de verte te belopen,  
om de horizon te halen  
en wat handen die wat kunnen:  
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;  
 
met een neus vol levensadem,  
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
  
om te overzien die aarde,  
haar te hoeden als een kudde,  
haar te dienen als een akker  
en te noemen bij haar naam.  
 
Dat ik ben, niet meer of minder,  
dan een mens, een kind van mensen,  
één van velen, één met allen,  
groot en nietig, weerloos vrij  
 
om te zijn elkaar tot zegen,  
om te gaan een weg van dagen,  
liefdesweg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
 
Zegebede 
En voor ik de zegen uitspreek lees ik het gedicht van Marianne Williamson voor,  
zoals Nelson Mandela dat uitsprak bij zijn inauguratie als president van Zuid-Afrika: 
 
Onze diepste angst, 
is niet dat we onmachtig zouden zijn. 
Onze diepste angst betreft juist 
onze niet te meten kracht. 
Niet de duisternis, maar het licht in ons 
is wat we het meeste vrezen. 
 
We vragen onszelf af: 
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, 
begaafd, geweldig te achten. 
Maar waarom zou je dat niet zijn. 
Je bent een kind van God. 
Je dient de wereld niet 
door jezelf klein te houden. 
Er wordt geen licht verspreid, 
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als de mensen om je heen, 
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. 
 
We zijn bestemd om te stralen, 
zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is 
te openbaren. 
Die glorie is niet slechts in enkelen, 
maar in ieder mens aanwezig. 
En als we ons licht laten schijnen, 
schept dat voor de ander 
de mogelijkheid hetzelfde te doen. 
 
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, 
zal alleen al onze nabijheid 
anderen bevrijden. 
 
Tot zover het gebed.  
Laten we deze boodschap meenemen in ons hart, als we op pad gaan, de nieuwe week in, 
met de zegen van de Eeuwige:  
 
Moge de Krachtige en Tedere bij ons zijn  
Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven,  
 
Moge zij ons zachtheid schenken,  
En het lef om tevoorschijn te komen  
Met anderen te delen wie we echt zijn  
en te ontvangen wie de ander echt is. 
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat ons verbindt, 
zo kwetsbaar als het is. 
 
Moge ons diepste wezen,  
God in ons leven,   
ons daarbij altijd zeer nabij zijn.   
Amen  
 

 

Collecte 
In de Duif dragen veel mensen bij door een periodieke bankafschrijving. Je kunt ook een bijdrage in de 
collecteschaal doen of een gift overmaken op ons bankrekeningnummer  
NL20 RABO 0173 6297 92. Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten 
maken zoals de huurkosten van de kerk. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.  
Met de volgende link kun je direct je bijdrage overmaken: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw   
Hartelijk dank !!! 
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