Dagthema: De ruimte tussen de regels
Overweging 1 augustus – Jan Meijer
“… uitgesloten worden op basis van eigen regels, de uitleg en de toepassing ervan.
Het creëren van regels en de toepassing ervan waardoor exclusiviteit …”
Eerste lezing uit Marcus
Tweede lezing uit Korinthiërs
Byzantijns gebed

(William A. Meninger: The Loving Search For God. Continuum, New
York 1998)

Sereen Licht,
schijnend in de grond van mijn wezen,
Trek mij naar U toe,
trek mij voorbij de strikken van mijn zintuigen,
weg uit de mazen van de geest,
Bevrijd mij van symbolen en woorden,
opdat ik moge ontdekken:
De Aangeduide. Het Ongesproken Woord;
Amen

Lied: Nooit meer wetten- laat me leven Angela
Groothuizen
Het leven leert je hoe de dingen zijn.
De een is groot, de ander veel te klein
Uw wil is wet, let U maar niet op mij.
Als ik me aanpas ben ik nooit meer vrij, vrij, vrij, vrij
Mijn strijd is allereerst mijn eigen strijd.
Mijn spijt is bovenal mijn eigen spijt
Mijn oordeel stoort zich niet aan hoe het hoort.
Ik hou me liever aan m’n eigen woord
Refrein
Laat me leven- Geen geregel- Stap voor stap-Red ik het heus wel
Nooit meer wetten- En geen taboes- Stap voor stap-Speel ik mijn droomspel
Mijn wet is wil, ik ga mijn eigen gang.
Ik dans me weg, ik ben voor niemand bang
Ik ken wel regels maar die zijn van mij.
Als ik me aanpas ben ik nooit meer vrij, vrij, vrij
Wie wil met me mee- Wie komt met me meeWie gaat met me mee-Wie speelt met me mee
Refrein:
Laat me leven
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Welkom en Inleiding
Wat een lied om met de deur in huis te vallen.
In de Duif hoeft niemand met de deur in huis te vallen, want onze deur staat altijd open en iedereen is
welkom.
Of je nu binnenkomt door de echte of de virtuele zoomdeur. En met dit welkom aan iedereen bedoelen we
ook iedereen. Onze inclusieve Duifregel, zonder uitzondering.
Waar je ook bent.
En voel de vrijheid om aanwezig te willen zijn bij deze zomerviering over de vindplaatsen van de vrijheid.
Met de vraag of je die vrijheid ook kunt en wilt vinden in de ruimte tussen de regels.
Door met die ruimte om te kunnen gaan.
Of zoveel ruimte te willen maken als in het lied.
In een droom je eigen wetten en regels te maken en die te volgen.
Hoeveel ruimte zit er tussen de regels en wat voor vrijheid brengt het je.
Zoals het onder andere heeft gespeeld en nog steeds speelt bij de regels rond Corona en onze
verantwoordelijkheid daarin.
Een actueel onderwerp, passend in de tijd waarin we leven. Een tijd waarin het individu soms verpletterd
kan worden door wetten en regels en de toepassing ervan.
En er ook groepen zijn die alleen voor zichzelf wetten en regels willen maken en daarbij een ander willen
uitsluiten.
Soms is het de overheid zelf die wetten en regels in het leven roept die niet of moeilijk te handhaven zijn.
Of anders uitgevoerd worden dan bedoeld.
Waarbij de het lijkt of de liefde bij wat je doet, zoals bedoeld in de lezing uit Korintiërs uit het oog verloren
wordt.
In de tekstlezingen uit Marcus lezen we over regels om bij de groep te mogen horen en de ruimte die wel of
niet tussen die regels zit.
Hoe vrij je daarin kunt en mag zijn en hoe vrij bij de zoektocht waar de grens ligt.
De permanente zoektocht naar regels die passen in de tijd.
De derde lezing is een lied van De Dijk met de titel “Mensen zijn mensen.”
Met een milde blik op ons menszijn en de wetmatigheid ervan.
Lezingen over erbij horen, de liefde en ons menszijn.
Over de verbinding met elkaar en de ruimte tussen de regels.
Zelf heb ik geprobeerd te voldoen aan de ongeschreven regel dat bij zoomvieringen ook beelden bij de
liederen worden getoond.
Om de verbinding met onze zoomvierders te bevestigen en daarmee te verstevigen.
Helaas was de kwaliteit ervan bij Angela Groothuizen en De Dijk niet goed genoeg voor uitzending zodat we
het vandaag doen met alleen de gekozen tekst. En de muziek uiteraard.
De viering van vandaag wil ik opdragen aan mijn lieve zus Tiny die sinds maandag in een Hospice verblijft
om afscheid van het leven te nemen.
Op dit moment voor haar een weg naar bevrijding van ziekte en pijn.
Zij wilde dat Liesbeth en ik nu voorgaan in deze viering in de wetenschap dat we straks bij de intenties aan
haar denken en voor haar bidden.
We wensen elkaar en onszelf een mooie viering toe.

Gebed om kracht en moed.

Vertaald uit The Oxford Book of Prayer, Oxford 1988.

Heilige Geest, wiens aanwezigheid vrijheid is,
schenk ons de vrijheid van geest die maakt
dat wij niet bang zijn om onbekende wegen te betreden,
noch teruggehouden worden door onze eigen bange twijfels
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of de angst van anderen.
Wenk ons steeds vooruit naar de plaats van Uw wil
welke tevens de plaats van Uw kracht is,
o altijd-gidsende, altijd-liefhebbende God
Lied
Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede. (2x)

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Voor de honger niet geboren,
voor de bommen en de graven niet getrokken uit mijn moeder,
eenmaal, andermaal,
gewoon maar deze twee gevlekte handen
om te oogsten en te strelen,
loop ik, loop ik over woorden,
onder twijfel, over water,
zoek een ander in zijn verte.
Alle aarde is van aarde,
alle zeeën gaan in lompen,
alle vlees is maar een drupje.
Maar hoe gek onspreekbaar anders
zijn de mensen voor elkander,
dat zal duren, dat zal duren,
met geen kussen is die liefde,
met geen monden te bewijzen,
ach hoe zullen wij omarmen.
Alle vrede van de wereld
als een lichaam te vergaren,
dat doet pijn, vergeten jaren.
Al jouw stilte te bewaren
doet mij sterven, doet mij leven,
door geen god te evenaren.
Molenwieken, wijze wetten,
gouden pausen, gulden woorden gaan voorbij
als wind en regen,
al dat werk van onze handen,
onze kronen onze kerken,
als een strovuur zal het branden.
Dan nog komt een woord mij tegen,
vindt mijn mond geen andere zegen
dan een mens om mee te leven.
Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede.
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Eerste Lezing; Marcus 7, 1-13
Kritiek op Farizeeën en wetsleraren
Er kwamen een paar farizeeën en wetsleraren uit Jeruzalem bij
Jezus.
Zij zagen dat sommige leerlingen van Jezus gingen eten zonder hun handen te wassen. En dat
vonden zij verkeerd.
Want de farizeeën wassen altijd hun handen voor het eten.
Dat doen trouwens alle Joden.
Dat is een gewoonte die bij hen al eeuwenlang bestaat.
Als ze op de markt geweest zijn, wassen ze zich eerst. Pas daarna gaan ze eten.
Ze houden zich ook aan allerlei andere regels.
Zoals het afspoelen van bekers, kruiken en schalen.
De farizeeën en de wetsleraren vroegen aan Jezus: “Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de
regels?
Waarom wassen ze hun handen niet. Ze eten met onreine handen!”
Jezus antwoordde: ”Wat zijn jullie schijnheilig! In het boek Jesaja staan woorden van God die precies
over jullie gaan: “Deze mensen eren mij met mooie woorden.
Maar in hun hart willen ze niet met mij te maken hebben. Wat heb ik aan hun eerbied? Ze vertellen
niet wat ik wil, maar maken hun eigen regels.”
Jezus zei tegen de farizeeën en de wetsleraren: Jullie schuiven de regels van God aan de kant en jullie
houden je aan de regels van mensen. Jullie zijn er goed in Gods regels af te schaffen! Zo kunnen jullie dan
je eigen regels maken.
Tweede lezing;
Zonder liefde is alles zinloos 1 Korintiërs 13, 1-3
Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos.
Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen.
Als je geen liefde hebt voor anderen beteken je niets.
Zelfs al laat God je zijn boodschap bekend maken en krijg je van hem al zijn geheime kennis.
En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.
Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos.
Derde lezing; Lied: Mensen zijn mensen – De Dijk
Wie er honger heeft, zoekt eten- Wie geen baan heeft, zoekt naar werk
Wie het doorkrijgt, wil het weten- Wie zich zwak voelt, maakt zich sterk
Wie geen keus heeft, kan niet kiezen- Wie geen adem krijgt, wil lucht
Wie niets heeft, kan niet verliezen- Wie geen uitweg ziet die vlucht
Die de armoe kent, wil geld zien- Wie moet zwijgen, vraagt het woord
Wie niet meetelt, wil vermeld staan-Wie geen stem heeft, wil gehoord
Wie niks heeft, kan niets betalen- Wie geen kans, grijpt alles aan
Wie geen recht heeft, gaat het halen- Wie niet mag, moet toch bestaan
Dat is niet nieuw, zo gaat dat al eeuwen, daar doen geen grenzen of regels wat aan
Wetten zijn wetten, maar mensen zijn mensen, die doen wat ze altijd al hebben gedaan
Wie er honger heeft, zoekt eten- Wie geen baan heeft zoekt naar werk
Wie het doorkrijgt, zal het weten- Wie zich zwak voelt, maakt zich sterk
Wie geen kant op kan, gaat slagen- Wie geen uitzicht heeft, wil zicht
Wie geen antwoord krijgt, blijft vragen-Wie het donker ziet, wil licht
Dat is niet nieuw, zo gaat dat al eeuwen, daar doen geen grenzen of regels wat aan
Wetten zijn wetten, en mensen zijn mensen, die doen wat ze altijd al hebben gedaan
die doen wat we altijd al hebben gedaan
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Overweging
Regels roepen emoties op over de manier om daarmee om te gaan en toe te passen en vooral het doel
ervan.
Tijdens de altijd boeiende voorbespreking op de maandagavond leidde het thema “De ruimte tussen de
regels” tot veel en gevarieerde reacties.
Zoals onder andere die over de regels:
In het verkeer: ”Regels zijn regels”, en die moeten worden opgevolgd.
In de kerk
Geen ruimte in de regels.
Het tegenovergestelde: een starre handhaving van regels die compleet tegen het gevoel, de liefde en de
persoonlijke vrijheid in druisen.
In het onderwijs
Haren die overeind gaan staan door een volwassene te behandelen als een schoolkind, omdat het moet
kloppen met de regels.
In relaties
Eigen regels over het doel van een relatie en het gebrek aan ruimte in eerste instantie als je kind daarvan
afwijkt door te willen trouwen.
Zelf beleefde ik deze week teveel ruimte in de bezoekregels van de hospice omdat mijn lieve zus zoveel
bezoek als volgens de regels mag, niet aankan.
Beperking van die ruimte in de regels was de oplossing ter bescherming van haarzelf.
Hoe lastig en moeilijk dat ook was voor haar omgeving.
Regels kunnen ook te strak zijn. Zonder enige ruimte waardoor het moeilijk wordt erbij te horen, inclusief
te worden of te blijven.
Het niet meer volgens de regels bij de groep of kerk kunnen horen.
Zoals in de tekstlezing in Marcus over de kritiek van Jezus op de Farizeeën en de wetsleraren.
Hoe belangrijk is de regel van het handenwassen en waarom hoor je er dan niet meer bij als je je handen
niet wast.
Jezus zegt
En Jezus zegt: Jullie maken de regels in je eigen voordeel en halen de zuiverheid en de intenties van de
regels onderuit. Goddelijke regels van zuiverheid worden omgebogen naar regels die aangepast zijn om
anderen ruimte te ontnemen.
Met het gevolg dat mensen uitgesloten worden op basis van eigen regels, de uitleg en de toepassing ervan.
Het creëren van regels en de toepassing ervan waardoor exclusiviteit ontstaat terwijl inclusiviteit en
verbondenheid de bedoeling is.
Het is dus van belang om ruimte in de regels te zoeken en te vinden om inclusiviteit en verbondenheid te
creëren.
Discussie
Dat is de discussie die Jezus voert met de Farizeeën en de wetsdienaren.
Die discussie gaat over de ruimte tussen de regels om erbij te willen en te mogen horen.
Inclusiviteit als vindplaats van de vrijheid door ruimte tussen de regels en het aanpassen ervan.
Progressief ( Jezus) in plaats van conservatief( de Farizeeën en de wetsdienaren)
Verbondenheid in plaats van uitsluiting. Ruimte in plaats van beperking. Ruimte als vindplaats van
vrijheid.
In de eerste plaats te vinden bij onszelf.
Zoals we de instructie krijgen voordat we met het vliegtuig opstijgen.
Eerst zorgen dat je zelf voldoende zuurstof krijgt zodat je het daarna aan de ander kunt geven.
Eerst de ruimte zelf tussen de regels vinden om daarmee die ruimte tussen de regels aan een ander door te
geven.
Een permanente zoektocht en opdracht om daarmee in vrijheid verbonden te kunnen en mogen zijn.
Ruimte tussen de regels om in vrijheid verbonden te kunnen zijn. Moge dat zo zijn.
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Pianomuziek door Irina Ursu - Antonova
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in:
De kracht om ons te verwonderen
Het inzicht ons te verbazen.
De verwondering over het leven.
Het geloof als houvast.
De hoop als baken.
De liefde als bron.
De oprechtheid om samen te leven.
De acceptatie van ieder levend wezen.
De energie voor optimisme.
De vergeving ook naar elkaar.

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 !!!

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
Tafellied DE TAFEL DER ARMEN
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
Nodiging
Breken en delen van brood en wijn
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Inleiding naar Lied VRIEND
Jezus neemt het woord Vriend dikwijls in de mond, hij noemt
mensen zijn vriend, zijn leerlingen, mensen die hij tegenkomt,
en dikwijls zijn dat mensen die buiten de groep van
gerespecteerde en geachte leden van de maatschappij staan.
Hij roept zijn vrienden op om elkaar lief te hebben. Om in
zuiverheid en eenvoud, in vrijheid en onafhankelijkheid elkaar
te ontmoeten, geen bindingen maar verbindingen met elkaar
aan te gaan.
En Hij handelt daarin totaal anders dan wat fatsoenlijk is en
zoals het hoort. Daarmee is Hij ontgrenzend, er is ruimte en
vrijheid in zijn nabijheid. Het is zo nieuw dat het er nog niet is,
het is nog niet begonnen, of net wel.

Lied: VRIEND
H.Oosterhuis / A.Oomen
Alles ontgrenzende
alles doordringende ruimte,
vrijheid, scheppende vrijheid.
Onbegonnen begin,
hier nu nieuw beginnende.
Roekeloos denk ik jou,
haveloos roept mijn verstand jou,
oorsprong van mijn geweten.
Ondoordringbare nacht,
niet hier, woest en leeg ben je.
Zwijgende. Meegaande voetstappen,
schaduw van schouders.
Ogen, zoekende ogen.
Ongemaskerde vriend,
hoe hier nu verschijn je me.
Gebed
(bewerking van de tekst van Paul van Vliet)
Ik hoop op mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen die risico's nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in de wijn.
Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die door blijven douwen:
van doe het maar wel, en kijk maar niet om.
Ik bid om het beste van vandaag, en van morgen,
ik bid om het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen, in mij en in jou .
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Onze Vader
Grote Geest.
Zend ons als de handen van de hemel die zich vouwen rond de aarde.
Om harten te verwarmen, waar de kilte toeslaat.
Om handen te vullen van wie beroofd zijn.
Om tranen af te wissen die blijven stromen.
Zelfs om te spreken waar iedereen zwijgt en niet ziet.
Laten wij ons geroepen weten om van elkaar gediend te zijn.
Amen
Mededelingen
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

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.
Zegenbede
Luister naar de stilte in je hart,
luister naar datgene wat altijd bij je is,
wat altijd bij je was en altijd bij je zal zijn.
De stilte is eeuwig en waar,
de stilte stelt geen vragen, maar is het antwoord.
Geen vragen, alleen maar zwijgen,
Geen denken, alleen maar rust.
Buig voor het Goddelijke.
Laat je ego rusten.
Laat de Goddelijke warmte binnen
en voel de zegen binnenstromen.
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