Dagthema: Poëzie
Overweging 22 augustus – Bert van der Meer
“… zo moeilijk om je voor te stellen dat als je brood deelt met mensen, dat je dan overhoudt,
omdat iedereen daar iets aan toevoegt in het vertrouwen …”
Eerste lezing uit 2 Koningen
Tweede lezing uit Marcus
Opening
Uit: La Poesia (De Poëzie) – Pablo Neruda
Y fue a esa edad…Llegó la poesía a
buscarme.
No sé, no sé
de dónde salió,
de invierno o río.
No sé cómo ni cuándo,
no, no eran voces,
no eran palabras,
ni silencio,
pero desde una calle me llamaba, desde
las ramas de la noche,
de pronto entre los otros,
entre fuegos violentos
o regresando solo,
allí estaba sin rostro
y me tocaba.
En het was in die tijd toen de poëzie mij
wist te vinden
Ik weet niet, ik weet niet
waar het vandaan kwam
Uit de winter of een rivier
Ik weet niet hoe noch wanneer
Nee, het waren geen stemmen. Het waren
geen woorden. En ook de stilte was het
niet

Maar uit een straat riep het mij, vanuit de
takken van de nacht
Plotseling tussen de anderen
Tussen gewelddadige vuren
Of alleen terugkerend
Het was daar zonder gezicht en het raakte
mij aan
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Lied
Dit ene weten wij
H.Roland Holst / Tom Löwenthal
Dit ene weten wij
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen
Welkom en inleiding
Welkom en inleiding
Welkom hier in de Duif op 22 augustus 2021. Samen met Ellen ga ik voor in deze viering die verder mogelijk
wordt gemaakt door de inrichters van de kerk, door Erwin achter de videotafel en Liesbeth achter de koffie.
Vandaag gaan we het opnieuw hebben over vindplaatsen van God, want dat is het thema van de
zomervieringen. Vandaag staat poëzie centraal, vandaar dat we net startten met de eerste strofe van het
gedicht “Poesia”, uitgesproken door Maxima, koningin der Nederlanden. Koninklijk bezoek in onze viering
dus "
%. Maxima deed dat tijdens het interview dat Matthijs van Nieuwkerk met haar had op Huis ten Bosch,
$
#
in mei van dit jaar, uitgezonden door de NPO en nog steeds terug te kijken via NPO Start.
Ik vond haar Nederlands altijd zo goed, maar nu ik dit gehoord heb, denk ik: Wow, dat Spaans van haar, dát
is pas écht goed &
).
(
'
Poëzie nodigt je uit om je verbeelding te laten werken. Zo ken ik poëzie die heel precies een gevoel van
vriendschap weergeeft, of van liefde, van inspiratie. Of van neerslachtigheid en verdriet. Daar waar in
gewone teksten woorden betekenis geven, zijn ze bij poëzie slechts het startpunt. En daarnaast is het ritme
van de woorden belangrijk, de vorm (kort, lang, dik, dun) en rijm speelt er soms doorheen, vaak als echo,
soms als een plagerige verwijzing naar een eerdere zin.
Ben ik u al kwijt? Dat is het lastige met poëzie. De beleving ervan is zó persoonlijk, dat het lastig is om het
daar met anderen over te hebben. En dat komt óók omdat we het niet gewend zijn. Ik hoop dat deze viering
u, bij één van de gedichten die we brengen, een glimp van herkenning teweeg mag brengen. Dat en niets
minder is mijn doel met deze viering.
Maakt u zich geen zorgen, er is ook veel herkenbaars in deze viering. Zo lezen we uit Koningen en uit het
evangelie van Marcus, luisteren we naar prachtige Duif-liederen, naar een Engels slaapliedje en een
Russisch Onze Vader.
Lied Onder de Appelboom Rutger Kopland / H. Bannink
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en ver weg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot onder de appelboom
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en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.
Lezing uit 2 Koningen 4,42-44
Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman
mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als
maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor
honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben.
Want dit zegt de Eeuwige: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.’ Toen zette zijn bediende het de
profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de Eeuwige had gezegd.
Lied
Staan in Licht
H.Oosterhuis / A.Oomen
Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jijkant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.
Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij ?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.
Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,
zo licht als Hij.
Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.
Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.
Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij zo nieuw als Gij.
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2e Lezing - Marcus 8,1-21
Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de
leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij
me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg
bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand
hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden
hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten;
hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan
de mensen uit te delen, en dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het
zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren;
de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. Er waren ongeveer
vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg.
Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar
kwamen de farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen,
verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw
soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ Hij liet
hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.
De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot.
Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van
Herodes.’ Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom
praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan
inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen
niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf
broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. ‘En toen ik zeven broden brak voor
vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’
antwoordden ze. Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’
Overweging
Het thema van deze zomerserie is vindplaatsen van God en vandaag kijken we naar poëzie.
We hebben een paar gedichten gehoord. Graag neem ik je even mee daarin, om te zien wat we daarin
kunnen ontdekken. Blader maar even terug in het boekje. We beginnen bij het eerste gedicht, la Poesia.
Als je niet gewend bent om gedichten te lezen: probeer niet te begrijpen “hoe het in elkaar zit” of “wat het
betekent”, wat ik doe is me een beetje laten meevoeren in de taal en daar dan beelden bij zien.
Daar gaan we. “Ik weet niet, weet niet waar het vandaan kwam.” – het mysterie ontvouwt zich. Ontstaan uit
niets?
“Uit de winter of een rivier”. Die vergelijking klinkt apart hè? Behalve als je je realiseert dat de winter ook
stilstand kan betekenen (stilstand van groei) en de rivier beweging. Dan “ik weet niet hoe noch wanneer”…
dat maakt dat het niet te vangen is in tijd en ook niet in een mechanisme. Het is dus ongrijpbaar. En net als
een ongrijpbare misdadiger, zoals Zorro, prikkelt dat de verbeelding.
Dan: het waren geen stemmen, geen woorden, geen stilte. Dus ook niet hoorbaar. Maar dan wel: uit een
straat riep het mij… hoezo, er waren toch geen stemmen of woorden? Dus was er: een geluidloos weten dat
je geroepen wordt… da’s mysterieus hè!
En vanuit de “takken van de nacht” – klinkt een beetje houterig, misschien? Takken is figuurlijk bedoeld,
zoals in “een tak van het bedrijf”. Een gedeelte van de nacht dus, waar nacht betekent: onzichtbaar. En dan
“plotseling tussen de anderen” dus ineens uit het niets, en “tussen gewelddadige vuren”- je schermt je af
als je tussen vuren staat, je knijpt je ogen toe, dus kun je niets gewaarworden. Dan “of alleen terugkerend”
– nu wordt het een droom. Het ene moment staat het tussen de anderen en is het gewelddadig, dan keert
het “alleen terug”. In een droom kunnen dat soort momenten elkaar afwisselen.
Tenslotte: Het was daar zonder gezicht – dus opnieuw: niet herkenbaar”- en het raakte mij aan. Dus na het
gewaarworden dat hij geroepen werd, was daar het gevoel dat hij werd aangeraakt. Dat maakt deze ‘Poesia’
tot een mysterieuze kracht die je alleen kunt waarnemen met je gevoel, dus niet met je ogen of oren.
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Kunt u nóg een gedicht aan? We gaan naar Rutger Kopland. Dit is véél meer een verhaal. Het is het verhaal
dat eigenlijk begint op het moment dat de verteller zit te kijken naar de buurman, en de nacht “uit de
aarde komt” – dat kennen we wel, dat in de schemering stukken die donker zijn al zwart lijken. Dat is dit.
Dan “een blauwer wordend licht hing in de appelboom”. Dat is de inleiding voor een droom, lees maar
mee: “toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn, de dingen van de dag verdwenen voor de geur
van hooi” – die ruik je in de zomer, “er lag weer speelgoed in het gras” – verwijzing naar jeugd, de tijd met
kinderen – “en ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad tot waar ik zat, tot onder de appelboom”.
Hij zegt niet: ze maakten zoveel lawaai dat ik het onder de boom nog kon horen, hij zeg “ze lachten in het
bad tot waar ik zat”. En die rijm (in het bad tot waar ik zat) is heel mooi, dat onderstreept de verbondenheid
die hij voelde tussen de kinderen en hem.
Dan verlaat het hem, hij schrijft “later hoorde ik vleugels van ganzen in de hemel,” – met de ganzen vliegt
zijn herinnering weg. En er komt een gevoel van verlatenheid over hem “hoorde ik hoe stil en leeg het aan
het worden was”.
Dan de bemoediging, doordat jij naast hem kwam zitten. Hij voelde zich niet meer alleen. Net als we
zongen in het openingslied: “dit ene weten wij…. : en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen”.
Nu ben ik toch al 5 minuten aan het praten over twee gedichten. En ik hoop dat je iets gehoord hebt dat je
niet, of niet op die manier, eerder hoorde. Een nieuw inzicht in de tekst, misschien wel een aanzet om het
gedicht nog eens te lezen. Dat is wat het delen van poëzie met zich brengt, dus: het spreidt uit, het wordt
meer…
Laten we ook even kijken naar de teksten van vandaag.
Eerst de lezing uit Koningen. Daar wordt het verhaal verteld van één van de 14 wonderen van de profeet
Elisa, opvolger van Elia. Als profeet heeft deze de rol om Israël op het rechte pad te brengen. Dat lukt
uiteindelijk niet, want aan het einde van het tweede boek Koningen wordt de tempel verwoest en het volk
weggevoerd naar Babylonië.
In dit verhaal wordt weinig brood gedeeld met heel veel mensen. Opvallende gelijkenis met het evangelie
van Marcus. Dat is waarschijnlijk het oudste evangelie, opgetekend door de schrijver uit de getuigenis van
de apostel Petrus. We lazen het einde van, de eerste acte in Galilea, die eindigt met een hoop vraagtekens.
En datzelfde geldt voor de tweede acte (onderweg) en de derde acte (Jeruzalem). Steeds laat Marcus het
aan de lezer om te antwoorden op de vragen die worden gesteld. We lazen over een wonderbare
broodvermenigvuldiging, met vier broden en vierduizend man, en Jezus geeft aan dat dat eerder is
gebeurd, met de vijf broden en vijfduizend man. De derde keer, in de boot met de leerlingen, stelt Jezus de
vraag: “snappen jullie het dan nog niet?”.
Wat snappen ze niet? Ze snappen niet dat het antwoord op de angst niet gelegen is in het aanjagen ervan.
Angst leidt tot niets. Maar als angst beantwoord wordt met vertrouwen, dooft het uit. We kennen allemaal
situaties in ons leven dat we met weinig eten, weinig slaap of weinig geld een reis hebt gemaakt, een
beproeving hebt doorstaan.
Zo fietste ik een keer in Frankrijk, alleen, een flinke heuvel op. Ik had mijn vakantie niet geweldig
voorbereid en ik had een racefiets met niet helemaal de juiste versnellingen. Ik keek naar boven. Er waren
nog honderden meters te gaan en ik stond al bijna stil. Ik keek naar onderen om te zien welk verzet ik reed.
Het kleinste. Ik kon dus niet terugschakelen. Afstappen wilde ik niet, dus ging ik, zo rustig mogelijk en met
kracht trap voor trap naar boven. Het leek eindeloos, maar ineens was ik boven. Dat gaf me toen zoveel
vertrouwen! Daar heb ik later ook, als ik voor een andere beproeving stond, veel plezier van gehad, bij
schaatstochten, beklimmingen en het lopen van een marathon.
Dus is het dan zo moeilijk om je voor te stellen dat als je brood deelt met mensen, dat je dan overhoudt,
omdat iedereen daar iets aan toevoegt in het vertrouwen is dat het goedkomt met ze?
Er wordt brood gedeeld en er blijft héél veel over, meer dan waarmee je begonnen was. Hoe kan dat?
Doordat iedereen zijn deel erbij deed. Misschien was er wel iemand die er iets uit nam, maar die had het
dan ook erg nodig. Maar verder gaf iedereen wat ie had, want ze vonden het belangrijker dat anderen te
eten kregen dan zijzelf.
Marcel Boekhoorn, een investeerder, heeft als slogan “als je niet kunt delen, kun je ook niet
vermenigvuldigen”. En dat past hij toe. Als slogan is dat een hele sterke. Want als je niet kunt delen, dan
zit angst in de weg. De oplossing zit in vertrouwen en dan kun je delen.
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In de wereld van de poëzie kan zich dat heel makkelijk ontvouwen. Het is een sprookjesachtige wereld, vol
van kronkelende verhalenbeekjes, spiegelingen, obstakels en soms duistere wendingen. Als je je een
beetje laat meevoeren, krijg je toegang tot prachtige beelden. De dichter geeft je toegang tot die wereld,
zelf zie je de wereld. Maar wie die wereld gemaakt heeft? Dat is misschien wel God. Moge het zo zijn.

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 God,
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.
Collecte
Dienst van de Tafel
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek
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Tafelgebed
V.
Tot hier zijn wij gekomen, Eeuwige,
allemaal verschillende mensen,
uiterlijk onbewogen biddend en zingend;
U kent ons zoals we waarlijk zijn:
eenzaam door eigen of andermans handelen;
verdrietig om verlies van waar wij zo aan hechtten;
blij om succes dat in wezen zo vluchtig is;
dankbaar om genezing
van lichamelijk of geestelijk kwaad;
onzeker, omdat wij de goede weg willen gaan,
maar niet weten of ons dat lukt.
A.

Zie ons en bescherm ons
tegen totale afzondering,
waardoor wij de ander niet meer zien
en ook zelf niet meer gezien worden;
tegen verharding van standpunten, die uitloopt
op onmacht om problemen op te lossen;
tegen onverschilligheid die schuldig maakt
ten opzichte van al het door U geschapene;
tegen wanhoop die geen leven brengt.

V.

Voor Uw zegeningen spreken wij dank uit, Eeuwige.
Voor alle kleine dingen waaraan wij zo dikwijls voorbijgaan
een onverwachte liefkozing;
aandacht, ons gegeven in nood;
troost die wij ervaren
zonder dat er een woord gesproken wordt;
inspiratie, onverklaarbaar opgeroepen door onze zintuigen;
en innerlijke rust, basis van vrede.
Wij danken U, Bron van Leven, voor Jezus,
voortgekomen uit het Joodse Volk,
door U gezegend vanaf het eerste uur.
U heeft ons Jezus leren kennen
en dankzij Jezus weten wij van U.

A.

Op verzoek van die uitzonderlijke Mensenzoon
stellen wij Zijn teken omuit te dragen wat wij
het liefste willen:
het delen van leven met alle mensen
en daardoor het uitbannen van honger, onrecht en dood.
We zeggen Hem na, die ons inspireert:
Neem het brood en de wijn, deel het met elkaar
zoals Ik mijzelf voor alle mensen gegeven heb,
Mijzelf gedeeld.
Denk daarbij aan mijn en jullie God
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en aan het Eeuwigdurende Verbond,
waarin wij met Hem en elkaar
verbonden zijn en blijven.
V.

Ooit hopen we te bereiken een geloof zo groot
als Jezus had in U
en in een wereld waar mensen leven voor elkaar
en waar Uw naam 'Gerechtigheid' is.
Eeuwige, zie ons en blijf onder ons aanwezig.

Voorbeden
Dagsluiting (Gerard Reve)
Eigenlijk geloof ik niets,
En twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
Dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
En dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt
Zoals ik U.
Lied

: The King's Singers - Otche Nash (Nikolay Kedrov)
Otche Nash (Nikolai Kedrov)
otche nash,
izhe yesi na nebesekh,
da svyatitsya imya tvoye,
da priidet tsarstviye Tvoye
da budet volya Tvoya
yako na nebesi i na zemli

Amin.
Onze Vader
Onze Vader,
Die in de hemel is
geheiligd zij uw naam,
uw koninkrijk komt
uw wil geschiede
zoals in de hemel en op aarde
ons dagelijkse brood
geef ons vandaag
en verlos ons van onze schuld, zoals wij
ook onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze Amen.

khleb nash nasushchni
dazhd nam dnes
i ostavi nam dolgi nasha,
yakozhe i mi ostavlya
yem dolzhnikom nashim
i ne vvedi nas v iskusheniye
no izbavi nas ot lukavago
Mededelingen
Slotlied Van vandaag en morgen
Geen taal die Hem vertaalt,
geen lied dat bij Hem haalt,
geen god aan Hem gewaagd.
Zijn handen spelen in
op ieder nieuw begin,
geen ander die ons draagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen.
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt

H.Oosterhuis / A.Oomen
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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 peilt en proeft ons hart.
Wij leven maar niet echt,
zijn land van rust en recht
aanschouwen wij van verre.
Woestijn is om ons heen
en allen, één voor één,
vervreemden, vallen, sterven
Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de bek die ons kleineert,
de dood zal niet meer zijn.
Doorschenen van zijn licht,
doorschijnend ons gezicht,
voltooid is ons verleden.
Wensdromen worden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Zegebede

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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