Dagthema: Vrijheid ons gegeven
Overweging 11 juli – Marc van de Giessen
“… Als we de teugels te strak houden dan persen we de levenslust eruit. Als we de teugels laten vieren kunnen
we onze ziel laten roeren…”
Eerste lezing van P. Cuilenburg
Tweede lezing uit Marcus
Lied van de vrijheid - Willy Somers
https://www.youtube.com/watch?v=UIGqi-YMi8M
Voel jij die vlinders?
Die nieuwe lente?
Haar lach verwent je
Met een zonnestraal
De barre winter
Leek nooit meer weg te gaan
Maar een nieuwe dag breekt aan
Want nu is het feest
Voor jou en mij
Een tijd vol zorgen is voorbij
We stonden stil
Het duurde zo lang
Nu gaan we door
Tot na zonsopgang
Dit is een nieuwe kans
Grijp ze en geniet
Kom laat ons allemaal dansen op het lied
Ik zal nooit meer klagen
Als het sommige dagen
Wat tegenzit
Nu swingt heel de Aarde
Op dezelfde beat
Nu zingt heel de Aarde
Hetzelfde lied
Dans op het liеd
Van de vrijheid
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Openingsgebed
Jij Liefdevolle,
Wees bij ons aanwezig.
Je laat je vinden op vele plaatsen,
in vele menselijke ervaringen.
Je schenkt je keer op keer aan ons,
je bent in ons en werkt door ons.
Vrijheid is ons gegeven,
Moge zij een vindplaats zijn
van compassie en
verantwoordelijkheid.
Amen.
Lied: Om vrijheid

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt,
wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijnwij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren. (2x)
Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is, maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.
Verlangen, pijn van onbekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water dan valt de nacht over het middaguur.
Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht, ongebroken valt het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nog angstig zijnwij zouden niet meer vluchten voor de pijn,
en voor de grootste liefde niet vervaren. (2x)
Welkom en inleiding
Gebed om inkeer
Soms vluchten we
vluchten we van onze medemens en van Jou, God
vluchten we van onszelf
vergeten we ons ware bestaan
Soms zoeken we licht
en vergeten we de ander in de duisternis
zoeken we liefde
laten we de ander verkommeren
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zoeken we tijdsbesteding
en rennen aan onszelf voorbij
Krachtige en tedere –
vergeef ons onze kleinmoedigheid
en steun ons,
opdat we kunnen leven
met open ogen en open armen. Amen.
Lied: Eerste en laatste
Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb,
wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd,
wat ongebruikt bleef,
al het beschamende
neem het van mij.
En dat ik dit was
en geen ander,
dit overschot van stof van de aarde:
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.
Eerste lezing: Vrij zijn – van P. Cuilenburg
Baằl-Shem sprak; Ooit reisde ik in een koets die door drie paarden werd getrokken, en geen van de drie
hinnikte. En ik begreep niet waarom.
Tot ik op een dag een boer tegenkwam die me toeriep de teugels te vieren. Op dat moment begonnen de
paarden te hinniken.
In een flits begreep de rabbijn van Shargoro de betekenis van de parabel; opdat de ziel geroerd zou kunnen
worden, moet zij vrij zijn; te veel verplichtingen kunnen haar verstikken.
Me Voila - de inzending van Frankrijk ESF 2021 door Barbera Pravi.
Luister naar mij
Écoutez moi
Moi c'que j'veux c'est écrire des histoires qui
Ik de half-zanger
arrivent jusqu'à vous
Moi la chanteuse à demi
Dat is alles
Praat over mij
C'est tout
Parlez de moi
Hier is het, hier is het, dit is wie ik ben
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Aan je liefdes, aan je vrienden
À vos amours, à vos amis
Hier ben ik, ook al ben ik blootgesteld, ik ben
Vertel ze over dit meisje met zwarte ogen en haar
bang, ja
gekke droom
Me voilà même si mise à nue j'ai peur, oui
Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son
rêve fou
Hier ben ik in het lawaai en in de stilte
Me voilà dans le bruit et dans le silence
Wat ik wil is verhalen schrijven die jou bereiken
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Kijk naar mij, of in ieder geval wat er van over is
Regardez moi, ou du moins ce qu'il en reste
Kijk naar mij, voordat ik mezelf haat
Regardez moi, avant que je me déteste
Wat moet ik je vertellen dat de lippen van een
ander je niet vertellen?
Quoi vous dire, que les lèvres d'une autre ne vous
diront pas

J'veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien
aimer mes contours
Hier is het, hier is het, dit is wie ik ben
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Hier ben ik, zelfs als ik naakt ben, is het voorbij
Me voilà même si mise à nue c'est fini
Hier ben ik in het lawaai en ook in de woede
Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi

Het is niet veel, maar ik heb alles wat ik heb, ik
heb het daar neergezet, dat is het
C'est peu de chose mais moi tout ce que j'ai je le
dépose là, voilà
Hier is het, hier is het, dit is wie ik ben
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Kijk eindelijk naar mij en mijn ogen en mijn
handen
Regardez moi enfin et mes yeux et mes mains
Alles wat ik heb is hier, het is mijn mond, het is
mijn schreeuw
Tout c'que j'ai est ici, c'est ma gueule c'est mon cri

Hier ben ik, zelfs als ik naakt ben, is het voorbij
Me voilà même si mise à nue c'est fini
Het is mijn mond, het is mijn schreeuw, hier ben
ik, jammer dan
C'est ma gueule c'est mon cri, me voilà tant pis

Hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik
Me voilà, me voilà, me voilà
Daar, daar, daar, daar
Voilà, voilà, voilà, voilà
alstublieft
Voilà

Hier is het, hier is het, hier is het hier
Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici
Ik, mijn droom, mijn afgunst, terwijl ik eraan
kapot ga terwijl ik erom lach
Moi mon rêve mon envie, comme j'en crève
comme j'en ris
Hier ben ik in het lawaai en in de stilte
Me voilà dans le bruit et dans le silence
Ga niet, ik smeek je om lang te blijven
Ne partez pas, j'vous en supplie restez longtemps
Het kan me misschien niet redden, nee
Ça m'sauvera peut-être pas, non
Maar om het zonder jou te doen, ik weet niet hoe
Mais faire sans vous j'sais pas comment
Houd van mij zoals van een vriend die voor altijd
weg gaat
Aimez moi comme on aime un ami qui s'en va
pour toujours
Ik wil dat mensen van me houden omdat ik niet
weet hoe ik van mijn eigen lijf kan houden
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Tweede lezing uit Marcus 6, 7-13
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok:
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen,
maar trekt geen dubbele kleding aan.”
Hij zei verder:
“Als ge ergens aan huis binnengaat,
blijft daar tot ge weer afreist.
En is er een plaats waar men u niet ontvangt
en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg
en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.”
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.
Overweging
Lijn laten vieren
Voor hen die het niet weten, sinds half november hebben wij een puppy. Inmiddels is ze 9
maanden oud, is een Rhodesian Ridgeback, en luistert naar de naam Kaatje. Nou ja,
luisteren, daar valt nog wel wat over te zeggen. Ik oefen om af en toe zonder riem te lopen.
Dan kan ze even rennen en als er iemand aankomt zorg ik dat ze aan de lijn gaat. Meestal
gaat het goed. Maar soms gaat het groots mis. Hardlopers zijn heel erg interessant voor de
hond. Zodra ze weer de riem losgaat, rent ze soms terug om de hardlopers te begroeten. En
die schrikken zich een hoedje.
Je begrijpt dat we naar een puppy cursus gaan. Hier wordt geleerd hoe je omgaat met de
hond. Maar eigenlijk is het niet de puppy die leert, het is vooral de baas die leert. Ik vroeg de
juf van de hondenschool: mijn hond rent telkens achter hardlopers aan. En ik word er
helemaal ongelukkig van. Ze liep met me naar het bos waar mensen hardlopen. Ze liep 3
meter achter me toen de hardloper passeerde.
‘’Marc, waarom houd jij de lijn zo strak als er een hardloper komt. Snap je niet dat jij de lijn
zo strak houdt dat jij eigenlijk de spanning doorgeeft aan de hond? Er komt nog een
hardloper aan. Oefen maar’’. Ik liet de lijn ontspannen en de hardloper liep langs. En…..de
hond keurde hem geen blik waardig, ze keek er niet eens naar. Dit was een prachtige les;
Onspan!
Teugels
Het verhaaltje van de Rabbijn brengt eenzelfde soort les, een levensles als je wilt. De
paarden trokken de koets maar ze hinnikten niet. Hinniken is het sociaal contact zoeken
tussen paarden. Door de teugels te vieren ontstond er communicatie onder elkaar.
Het is een levensles omdat het net als onze ziel alleen geroerd kan worden als die vrij is. Hoe
meer verplichtingen we onszelf opleggen of hoe meer ons opgelegd wordt, des te minder
kan onze ziel geroerd worden.
En het klopt, hoe meer stress we ervaren, des te minder komt een gedicht, schilderij,
Bijbeltekst of theaterstuk binnen.
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Hoe vrijer we zijn, des te beter komt de kunst bij ons binnen. Hoe vrijer we zijn, des te meer
laten we ons raken door het verdriet of tegenslag van de ander.
Jezus vraagt om kwetsbaarheid
Hoe kunnen we vrijheid ervaren? Door alles wat afstand geeft naar de ander los te laten. De
muren die je auto, je huis, je kleding, je baan geven simpelweg los te laten. Laat dat nu
precies zijn waar Jezus toe oproept. Ga de wereld in zonder de dingen die muren opwerpen.
In de liturgievergadering vroeg ik: de leerlingen werden uitgezonden, twee aan twee. Ga de
wereld in zonder opsmuk. Je pure ik, geen imposante kleding maar zonder geld
en met alleen een stok. Wat zouden ze nu zeggen?
Harris bedacht dat de leerlingen eerst maar eens kennis zouden maken met de mensen in de
dorpen. Helma dacht dat je eerst oprecht contact moet maken om verbinding te ervaren. En
voor verbinding is wederzijdse afhankelijkheid en kwetsbaarheid nodig. Wat beweegt jou?
Teugels van boodschap?
De leerlingen werden uitgezonden. In vrijheid. Zouden zij een leer verkondigen over Jezus
Messias, Gods heilsplan, bekering van zonden….of eerst vriendschap sluiten en hopen dat zij
konden aansluiten bij hun geleefde leven? We dachten bij de liturgieavond dat er geen
theologische leer zou worden verkondigd maar een basis zou worden gelegd voor echt
contact.
Wat is de les vandaag?
Het thema van vandaag is Vrijheid ons gegeven. Ellen zei: “Vrijheid zit in ons. We kunnen zelf
bepalen hoeveel vrijheid we claimen”. Het is als het ware al gegeven. Het is onze opdracht
om binnen de kaders onze vrijheid te nemen. Kijk naar verkeersregels in Amsterdam, het is
het kader waarin we ons bewegen. Als we de teugels te strak houden dan persen we de
levenslust eruit. Als we de teugels laten vieren kunnen we onze ziel laten roeren.
Geef ruimte
Jezus stuurt de leerlingen uit. Hij gaf ze vertrouwen en stelde dat zij zonder eten, kleding of
geld op pad gaan. Leg jezelf geen verplichtingen op. Wees je kwetsbare zelf. En gelukkig
kunnen we dat zelf als Duiven oefenen. Muren weg en elkaar ontmoeten.
Zoals ik met de hond leerde dat ik mijn spanning doorgaf met de lijn en zo de hond
beïnvloedde, zo geldt dat ook voor ons. Maak contact. Leg jezelf geen eisen op. Geef elkaar
de ruimte. Claim je eigen vrijheid. En bedenk je dat die vrijheid ons gegeven is om elkaar
echt te ontmoeten. Laten we het proberen.
Moge het zo zijn.
Pianomuziek door Irina
Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.
Ik geloof dat ik de vrijheid heb:
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.
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 Jezus
moet leven en mijn medemens
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de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem 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
Voorbede uit het groene boek
Tafelgebed
V.:

Jij die in ons en met ons wilt zijn,
jij die hoort en weet
en terugdenkt aan toen,
toen je begon,
toen je bedacht, je verbond,
toen je liefde oplaaide,
en woorden zocht,
de wereld ziet,
jouw neergeslagen mensen,
zwervende kinderen.

A.:

Zie ons, hardnekkig verward in dromen,
gewend aan leugens,
moe en genadeloos.
Als jij niet mee gaat,
dan sterven wij liever.

V.:

Herinner je de nacht
waarin zelfs jij
niet gerust hebt,
niet rusten kon,
waarin jij de mens
gewekt hebt
eens en voorgoed.

A.:

Maak ons tot die mens.
Leer ons jouw oproep verstaan.
Te zijn als dat brood van toen.
Hier, eet maar,
drink mij maar,
Ik ben er voor jou.

Nodiging - Breken en delen van brood en wijn
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Slotgedicht: Gerard Reve
Ze willen dat ik schrijf
voor de vooruitgang.
Maar ik kan niet schrijven zoals zij,
al stam ik van hen af.
Ik moet de wijken van het volk in
en mijn oor te luisteren leggen:
zo hoor je nog eens wat.
Wat wil het volk?
Niet veel goeds, dat is zeker.
Dus ga ik de straat op,
met mijn eigen vaandel
Waarop geschreven staat:
Vrijheid! Ziekte! Ouderdom!
Lang leve de dood!
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.
Activiteiten en informatie
Slotlied:
Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad aan wie ons griefde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

J. v. Opbergen / J.v.d.Velde
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Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: ‘Hoe zal het morgen zijn?’
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Zegenwens
Dat je handen
Vol vrede zijn
Je voeten
De goede kant uitgaan
Je ogen
Licht en donker zien
Je oren
In de stilte God verstaan
Dat je stem
Met elke nieuwe klank
De oude wereld
Kleur en inhoud geeft
Je hart altijd plaats
Voor liefde heeft
Wat als vrijheid in vrijheid is gegeven. 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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