Dagthema: Vrijheid nemen
Overweging 15 augustus – Marc van de Giessen
“… doel van je leven is dan om je talent in te zetten tot welzijn van anderen.
Dus....Je schrijft gedichten, je bent handig. Je hebt gevoel voor taal. Je hebt een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid, je houdt van kinderen. Daar ligt je talent …”
Eerste lezing: leren vrijheid te nemen
Tweede lezing uit Lucas
Openingsgebed
Onnoembare,
Wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart.
Wij keren terug bij onszelf en alles wat ons ter harte gaat
in deze wereld.
Wij worden stil om ons hart te openen voor schepping en
creativiteit, voor de stralen van licht en de klank van
liefde.
Schud ons los uit de verkramping van strijd en onrust.
Maak onze adem weer tot levensadem en tot bron van
moed en zeker weten.
Geef ons de levende woorden van uw schrift.
Ter herkenning en om opnieuw ontmoeting aan te gaan.
Amen.
Lied: Lied om vrijheid

H.Oosterhuis/B.Huijbers

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.
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 val het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.
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Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn
en voor de grootste liefde niet vervaren.
Welkom en inleiding
Gebed van overgave
Rudolf Steiner
Wat ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: ik kan het, als het mij
volledig onbekend is, door geen angst veranderen.
Ik wacht het af, met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust. Door angst en vrees wordt onze
ontwikkeling tegengehouden; wij stoten door vlagen van angst terug, wat uit de toekomst in onze ziel
opgenomen wil worden.
De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt, de zekerheid, dat datgene wat
komt, komen moet en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben, het oproepen van
deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën, dat is de stemming van het overgavegebed.
Dat is één van de dingen die we in deze tijd moeten leren: uit louter vertrouwen te leven zonder
bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld.
Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen laten zakken. Laten we onze wil
voortdurend sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.
Daar vragen en bidden wij om. Amen
Lied: Wek mijn zachtheid weer
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.
Eerste lezing: leren je vrijheid te nemen
De wasmachine van de dominee is kapot en een monteur komt de wasmachine maken. De monteur
inspecteert de machine en weet al snel wat eraan mankeert. De monteur pakt een hamer en slaat met een
harde klap tegen de trommel. En de trommel loopt niet meer aan en het probleem is verholpen.
De dominee vraagt: ‘’Rekent u echt 100 euro voor ene klap?’’ De monteur schreef de factuur waarop te
lezen valt: 1 euro voor de klap, 99 euro voor de kennis om te weten waar te slaan.
De dominee bedacht. ‘’Ik kan wat van deze vrijmoedigheid leren. Er zijn mensen die denken dat ik alleen
maar koffie aan het drinken ben bij mijn gemeenteleden. Maar toevallig weet ik wanneer ik de juiste vraag
kan stellen of opmerking kan maken om hoop of troost te verwerven’’.
De dominee dankte de monteur hartelijk en betaalde de rekening zonder schroom.

The greeting / de begroeting
Bill Viola
https://www.youtube.com/watch?v=Dg0IyGUVXaQ
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Tweede lezing: Lucas 1, 39-56
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar de stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elizabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep uit met luide stem:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.”
En Maria sprak: “Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder,
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht, voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat rotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij
verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn nageslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug
Overweging
In gesprek gaan
Op een ouderenafdeling in de langdurige psychiatrie hebben ze een hele leuke jonge bewegingsagoog
aangenomen. Hij is lief, grappig, krijgt mensen in beweging. Het team wilde verjonging en koos hem.
De afdeling activiteitenbegeleiding wilde werkwijze overdragen door de jonge collega uit te leggen hoe zij
werken. Maar de jongen kijkt met de ogen als net afgestudeerde agoog en vindt dat bijna 40 jaar ervaring
volledig achterhaald en ouderwets werkt. Snap ik.
Wat een vreugdevolle ontmoeting had kunnen zijn, bleek anders. Het lukt maar niet om elkaars beste kant
te zien. Als ik de ervaren dames zie, dan maak ik een diepe buiging. De levenservaring, het geduld, het
gevoel hebben wat een patiënt nodig heeft. Ongekend. De jonge agoog brengt heerlijke energie mee maar
botst met zijn collega’s. Hij waardeert niet wat de collega’s met ervaring doen.
Waarschijnlijk moet hij leren zijn houvast los te laten om de ander te begrijpen. Het vraagt om moed om
met je hart te kijken in plaats van de theorie zoals je leerde. Maar zo leer je in vrijheid je rol te pakken.
Vrijheid nemen
Ik denk aan een uitspraak van Pablo Picassa; ‘’The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is
to give it away”. De zin van het leven is om er achter te komen wat echt bij je past, waar je Heilig Vuur van
brandt, het doel van je leven is dan om je talent in te zetten tot welzijn van anderen.
Dus....Je schrijft gedichten, je bent handig. Je hebt gevoel voor taal. Je hebt een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid, je houdt van kinderen. Daar ligt je talent en dat brengt je naar je bestemming,
De wasmachinemonteur
Dit brengt mij bij de eerste lezing. De monteur heeft zijn plek in deze wereld gevonden door wasmachines
te repareren. En hij zal vaker te maken hebben gehad dat mensen vragen waarom zijn reparatie zo duur
zijn. Zijn rekening is daarom prachtig opgemaakt. 1 euro voor de hamerslag. 99 euro om te weten waar die
slaan moet.
In dit verhaal weet de dominee absoluut niet hoe hij een wasmachine moet repareren. Hoog opgeleid maar
hoe die een aanlopende trommel moet maken weet die niet. Het doet de dominee wel realiseren dat er ook
onbegrip is over zijn werk. ‘’Huisbezoek is een beetje koffiedrinken bij mensen thuis’’. Maar dat is
natuurlijk niet zo. De hamerslag van de wasmachine monteur is vergelijkbaar met zijn vragen tijdens een
huisbezoek. Hij weet precies wanneer hij iets kan zeggen dat bemoedigt of troost geeft.
Mooi dat de dominee de monteur niet afserveert maar juist zijn leermeester maakt. Precies wat ik mijn
jonge leuke collega zou wensen. Een echte verbinding vindt plaats wanneer je elkaar met het hart kan
ontmoeten.
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Babyshower
De ontmoeting tussen Elizabeth en Maria is de eerste babyshower die we kennen. Zij voelden van binnen
dat er grote dingen stonden te gebeuren.
Elizabeth schreeuwt het uit; “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.”
En Maria zegt op haar beurt het Magnificat. Mijn ziel verheerlijkt de Heer! Verrukt is mijn geest om God, mijn
Verlosser, Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar
is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is Zijn Naam!
Deze tekst is in menig vespers gezongen of gepreveld. Het kan niet anders dan dat beide vrouwen vanuit
hun diepste binnenste reageerde. De zin en doel van hun leven is helder. Zij zingen hun bestemming in
deze ontmoeting. Heilig vuur is te horen en te zien in de video van Bill Voila, aangeraden door onze Lida
Aalberse.
Duiven
Wat is de les voor ons Duiven die de lezingen bieden? Het thema van deze viering is; ‘’Vrijheid nemen’’.
Toegegeven. Ik had nogal een omweg nodig om hier te komen. Je begint met een thema en later vind je
hem weer terug.
Onze bestemming vinden is de optelsom van je talent vinden en die inzetten voor de ander. Je kan je
vrijheid nemen, of zoals Maranca zei, vrijheid nemen is eigenlijk durven gaan staan wie je echt bent. Richt
je leven in naar je eigen waarden. Met de talenten die je gegeven zijn. En als je dit doet zal het leven in je
stromen. Of je nu bakker, monteur, dominee of dichter bent. Vrijheid nemen is dan pardoxaal genoeg de
overgave aan het leven dat komen gaat. Kome wat komt.
De viering voorbereiden heeft me geholpen om naar mijn werk te kijken. Ik zal de jonge bewegingsagoog
uitdagen om met verwondering te kijken naar de wasmachine monteur, dominee en
activiteitenbegeleiding. Wie weet leidt het tot een hamerslag in de trommel.
Moge het zo zijn.
Avé Maria
door Pien van Gerven en Raquel Garzás García-Pliego
https://youtu.be/IhIfjYV0hDs
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in jou en ik geloof in mij
Ik geloof in de oorsprong van ons bestaan
Ik geloof in de Liefde die mensen ook wel God noemen.
Die liefde brengt ons als mensen samen Ik geloof dat de Liefde moed geeft aan mensen, jong en oud, aan
zieken en zwakken.
Ik geloof dat er moed en kracht is genoeg voor allen.
Wie je ook bent, wat je ook is overkomen.
Ik geloof in Gods Geest die ons bezielt en die ons optilt tot ver boven onze grenzen. Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood, in liefde, die haat overwint, in rust en vrede, die volgt op barre tijden.
Ik geloof in het Licht, dat zal stralen in duisternis.
Amen.

Collecte en intenties
Het delen van onze gebeden en onze intenties, via het groene boek, via Zoom en in de kerk
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Tafelgebed: Stomgeslagen mond
Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen U de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen Uw geliefde.

H.Oosterhuis/A.Oomen

Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij uw bestaan
de zin van ons bestaan.
Hij is Uw woord geweest,
hij heeft volbracht alle gerechtigheid,
een mens voor allen.
Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld,
waar onze doden zijn, verkoold, verdwaald,
vragen wij U hebt Gij hen nog gezien?
Waarom genadeloos vernietigd worden,
de armsten van de wereld, uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,
geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid.
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.
Gij die dit woord ons ingegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten,
Gij die het licht in ons geschapen hebt:
dat niet de duisternis ons overmeestert.
Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,
Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,
wij roepen U de naam toe van een mens,
Israël, deze aarde uw geliefde.
Nodiging voor het breken en delen van brood en wijn
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.
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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.
Wees gegroet
Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot,
Heilige Maria, Moeder van God
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood, Amen
Mededelingen
Slotgedicht uit Vertrouwen door Mark Verhees
Daar sta ik dan
ik weet dat ik het kan
het besluit heb ik genomen
doen wat ik kan dromen
mijn angsten raak ik kwijt
vertrouwen is wat mij leidt
Slotlied: Boek jij bent geleefd
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.
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,
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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.

Zegenbede
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn,
in ons geloof en bij onze daden.

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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