Dagthema: Los laten?
Overweging 12 september – Jan Meijer
“… loslaten en soms letterlijk je handen vrij hebt om iets nieuws aan of op te pakken.
Weer hersteld (als een Elia) en aangesterkt …”
Eerste lezing door koor gezongen: Eerste en laatste
Tweede lezing door koor gezongen: Met niets van niets
Derde lezing door koor gezongen: Op mijn levenslange reizen
Openingsgebed/Lied:

Huub Oosterhuis /

Tom Löwenthal

Vrij naar psalm 63
Naar jou sta ik op in de morgen,
roep ik de uren bid het licht,
strompel om water.
Naar jou dorst ik door de middag.
Lichaam ben ik, ziel, smeek ik.
Met de schaduwen val ik.
Naar jou woel ik in de nacht.
Slaap je? Raak mij aan,
dat ik rust vind
en naar jou opsta in de morgen.
Inleiding
Een bewerkte psalm als openingsgebed uit het boek psalmen. In het Hebreeuws heet het boek
psalmen Tehillim. (T-hi-liem)
Tehiliem betekent lofliederen.
Het boek Psalmen is ingedeeld zoals in 200 voor Christus.
Met een verdeling in vijf delen.
Het ontstaan van het koninkrijk onder David ( Ps. 1-41)
De uitbouw ervan onder Salomo (Ps. 41-72)
De verwoesting ervan door de Bayloniërs (Ps. 73-89
Het wegvoeren van de mensen uit Juda ( Ps. 90-106)
En de terugkeer naar Jeruzalem (Ps. 107-150).
Een overzichtelijke en mooie opbouw.
Met een mooi eindresultaat.
Als in een sprookje.
Met een gelukkig einde.
Het komt allemaal goed.
Geen stress, gewoon een kwestie van loslaten.

Bij de altijd weer boeiende voorbespreking blijkt dat loslaten in ieders leven een rol speelt.
Een onderwerp dat na een aarzelend begin op veel verschillende manieren in ieders leven een rol
speelt.
En ook de betekenis ervan kan op veel manieren worden uitgelegd en begrepen.
Nog los van de taalkundige uitleg.
Maar één ding is zeker, het koor zingt de lezingen en we laten hen los op maar liefst negen
liederen.
Zelfs de geloofsbelijdenis wordt gezongen met de titel “Tegen beter weten in.”
Onze ideeën over een standaard viering laten we vandaag los.
Met een overweging die ook verdeeld is over de drie tekstlezingen.
En verband probeert te zoeken met de andere zes liederen in het kader van het thema; “ Los Laten
?”
Laten we elkaar een mooie viering wensen en zoals in het volgende lied: “ Onze voeten richten op
de weg van de vrede.”
Lied:
H.Oosterhuis/A.Oomen
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten op de
weg van de vrede.
(tweemaal te zingen)
Inleiding en Eerste lezing/Een lied als terugblik.
In de wetenschap dat we als mens niet volmaakt zijn.
En in een lied om vergeving te vragen.
Loslaten wat niet goed is gegaan.
Vergeving door loslaten van spijt.
Figuurlijk en letterlijk je plek in te nemen.
Voor jezelf te gaan staan.
En zingen: “Al het beschamende, neem het van mij.
Dit lied wordt ook gezongen tijdens de avondwake.
Om een dierbare overledene te gedenken.
Bij dit lied denk ik aan mijn lieve zus Tiny.
Met haar heb ik intens de laatste weken van haar leven beleefd. En met haar over haar loslaten
gesproken.
Met gedachten en uitspraken zoals in dit lied.
“Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd.
Al het beschamende neem het van mij.”
Een lied van vergeving en in dankbaarheid staan voor jezelf.
“Dit was mijn liefde, hier ben ik.”

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.
Inleiding en Tweede lezing
Deze wereld en onze wereld verandert.
De maatschappij zal blijven veranderen.
We willen naar eer en geweten meegroeien.
Een eigen oordeel hebben en eigen opvattingen hebben.
En die kunnen loslaten en veranderen.
Omdat de wereld om ons heen verandert.
Er samen kunnen uitkomen.
Zoals vader en zoon Oosterhuis er bij dit lied samen uitgekomen zijn.
Met de Bijbel als leidraad en toetssteen.
De Bijbel als houvast en moreel kompas.
Voor je eigen eer en geweten.
In een ingewikkelde wereld en maatschappij.
Zoals de toonzetting van dit lied om te blijven veranderen. en Over je eigen schaduw heen stappen.
Door terug te keren naar de toetssteen die de Bijbel kan zijn.
Om jezelf te toetsen.
Zonder
het anderen dwingend op te leggen.
Lied:
Huub en Tjeerd Oosterhuis
Met niets van niets ben jij begonnen,
Hebt sprakeloos het licht gezegd,
De tijd bepaald, het land gewonnen,
De zeeën op hun plaats gelegd.
De ban der duisternis gebroken,
En het werd morgen, dag na dag,
Een wereld in het licht gesproken,
Een mensheid die beginnen mag.
Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.

Geen engel met ons meegezonden
Om nacht en ontij te verslaan.
Met licht van licht heb jij geschreven
Jouw boek dat ons het leven redt,
De woorden van je trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.
Inleiding en Derde lezing
In 1 Koningen 19 staat het verhaal van Elia die getuigd heeft van God.
Bedreigd werd door de machthebbers.
De woestijn invlucht, onder een brem gaat liggen en wil sterven.
In dat verhaal krijgt hij door een Engel van God tweemaal gebakken koek en een kruik water
aangereikt.
Daarna gaat Elia weer gesterkt verder met zijn reis.
Die levensmomenten van overmacht, vluchten, aansterken en toch weer doorgaan herkent
iedereen.
Dit lied klinkt als een wegwijzer bij een levenscrisis.
Een geestelijke of lichamelijke levenscrisis.
Het kan gezongen of gelezen doorklinken bij heel veel verschillenden momenten op onze
levensreis.
Als houvast.
Lied:
H.Oosterhuis / T.Löwenthal
Op mijn levenslange reizen
twijfel, donker achtervolgt mij.
Liefde, blind, holt voor mij uit,
zing ik steeds op and’re wijzen
over wie ik niet kan spreken,
zing ik: “ooit, mijn hart te breken,
ooit mijn hart voor jou te breken”.
Opgereisd, pas halverwege,
met een keel kapot gezongen,
met een hart voor wie gebroken,
kruip ik onder doornenstruiken,
druk mijn ogen in de aarde,
smeek dat nu het eind zal komen,
smeek de dood, dat hij zal komen.
mm............
spoorloos trok voorbij de twijfel,
waar ik lag. De liefde keerde,
zag mij, bracht mij drank en spijze,
deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen.
Nooit meer zonder reisgenoot.

Overweging
Normaal gesproken hebben we drie tekstlezingen.
Met een overweging die verbanden legt tussen het thema en de verklaring van de lezingen.
Die min of meer vaste indeling heb ik vandaag losgelaten.
Niet alleen om extra aandacht te geven aan het koor en daarmee een bijdrage te leveren aan het
inhaaleffect.
Maar ook om extra aandacht te geven aan de teksten van alle liederen.
Tijdens de viering, bij het lezen en luisteren en het later deze week bij het teruglezen en het
terugzien van de viering.
Daarmee de liederen te ervaren als Tehillim. (T-hi-lim) Lofliederen.
Voor ons samenzijn vandaag en alle dagen daarna.
Er is zoveel in de liederen te lezen.
Er is zoveel te betrekken op je eigen leven.
Daaruit kracht en troost te putten.
Zodat je kunt loslaten en soms letterlijk je handen vrij hebt om iets nieuws aan of op te pakken.
Weer hersteld (als een Elia) en aangesterkt je weg in het leven te vervolgen.
Voor jezelf kan dat zijn het herstellen van een ziekte.
Het verwerken van het verlies van iemand die je dierbaar was.
Opklimmen uit het gat waarin je gevallen was door los te laten, soms zonder het zelf zo te ervaren.
Het kan ook door acceptatie van niet terug te draaien feiten.
Of door pas later te ontdekken dat er iets nieuws, iets beters voor in de plaats is gekomen.
Soms weet je dat je los moet laten maar blijft het toch doortollen in je hoofd.
Dit is een deel van de associaties met het thema loslaten tijdens de voorbereiding op
maandagavond.
Zelf heb ik ervaren dat de gesprekken met mijn kortgeleden overleden zus Tiny ook gingen over het
loslaten van het leven maar vooral over het moeilijk kunnen loslaten van de zorg voor haar dochter
die beschermd woont.
Nu zijn we met elkaar in het rouwproces van loslaten en het vasthouden van de zorg voor haar
dochter.
Henk maakte als dirigent van ons koor en kenner van de liederen het volgende duidelijk:
“de zes liederen, buiten de tekstlezing hebben meer betrekking op verbinding en het zoeken naar
verbinding,
Waarvoor je niet altijd iets hoeft los te laten maar gewoon alles kunt meebrengen wat in je zit.
Zoals in het openingslied de slotvraag is: “
Raak mij aan, dat ik rust vind en naar jou opsta in de morgen.”
In het tweede lied zochten we de verbinding in “de schoot van ontferming” als houvast.
Straks zingen we: “Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden en zal zichzelf opnieuw verstaan” als de
hernieuwde verbinding met jezelf.
En zingen we over “wensdromen worden waar, wij spreken met elkaar” als de hernieuwde
verbinding met elkaar.
En vragen in het volgende lied:
“Wie ben je? Wil je? Kom dan, kom.

En eindigen op eigen kracht met Adelaarsvleugels. Het letterlijk loskomen van alles en toch
opgevangen kunnen worden.
Verbinding door het loslaten van oordelen en vooroordelen.
Door een open houding en een open blik.
En hiermee ervaren we misschien ook de teksten van de liederen uit een ander perspectief.
En horen, zien en voelen de wens om verbonden te zijn of te worden met de ander, het goddelijke
en het geloof, de hoop en de liefde.
Loslaten om hernieuwd in verbinding te staan met de ander.
Nieuw houvast.
Moge dat zo zijn.
Pianomuziek
Inleiding gezongen geloofsbelijdenis
Een gezongen geloofsbelijdenis met de titel tegen beter weten in en aansluitend op het zojuist
gezongen lied:” Op mijn levenslange reizen”
Het tegen beter weten in niet kunnen loslaten van het geloof in datgene waar je in gelooft.
In een tijd waarin populisme en onverdraagzaamheid in grote mate de politieke agenda’s bepalen is
het van het grootse belang om ervoor waken dat die bewegingen tot onverschilligheid leiden. Het
geloof bewaren, tegen beter weten in. Het idee dat het allemaal de verkeerde kant opgaat loslaten
en het geloof, soms zelfs, tegen beter weten in vasthouden.
Het geloof dat er een eeuwig nieuw begin is.
Geloofsbelijdenis: Tegen beter weten in, Rob de Nijs
https://www.youtube.com/watch?v=zz2_XXHNvow

Ik was klein en ons tuintje was de wereld
Een zandbak met een schutting eromheen
Wat erachter was, dat mocht ik zelf verzinnen
Een grote tuin vol bloemen en een zon die altijd scheen
En dat bleef zo al ontdekte ik ook later
Dat er niets was dan wat onkruid en wat puin
Want de werkelijkheid had immers niets te maken
Met die zelfbedachte echte bloementuin
Van de wereld was die schutting wel het einde
Van mijn eigen wereld was hij het begin
En daar bleef ik in geloven
Tegen beter weten in
Op het lyceum zat ik jarenlang gevangen
Als een vreemde vage vogel in de klas
Van elk meisje kreeg ik wilde toekomstdromen
Want na het eindexamen begon het leven pas
En al liep ik later eenzaam vele blauwtjes
Ergens op een koude kamer in de stad
Ik wist zeker: morgen zou het echt beginnen
Het grootse leven dat ik voor me had

Want van vroeger was vandaag altijd het einde
Van iets beters en iets nieuws steeds het begin
En daar bleef ik in geloven
Tegen beter weten in
En zo kwam ik steeds aan weer een nieuwe schutting
Met daarachter weer een ander paradijs
En dan bleek dat steeds opnieuw een veld vol distels
En zo werd ik langzaam ouder en heel erg langzaam wijs
Maar al ben ik dan toch wat men noemt volwassen
En schuttingen, daar kijk ik overheen
Wanneer ze zeggen: eens wordt alles liefde
En eens dan worden alle mensen een
En er is geen einde aan het laatste einde
Er is alleen een eeuwig nieuw begin
Dan zal ik daar onmiddellijk in geloven
Tegen beter weten in
Er is geen einde aan het laatste einde
Er is alleen een eeuwig nieuw begin
Dan zal ik daar onmiddellijk in geloven
Tegen beter weten in
Mededelingen en Collecte
Lied:
H.Oosterhuis / B.Huijbers
K:
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
A:
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
K:
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
A:
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.
K:
A:

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden,
en zal zichzelf opnieuw verstaan,
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

Voorbede
Wij bidden om een wereld
waarin samen geleefd en geleden wordt,
waarin mensen elkaar tot steun zijn
Wij bidden om een tijd
dat vriendschap en redelijk inzicht winnen,
overal waar nu nog haat en ideologieën heersen.
Wij bidden voor al het leven op aarde
Om onze bijdrage aan een leven in vrede.
Ook in onze directe omgeving.
Laten wij elkaar helpen om mensen van goede wil te zijn
Mag ons verlangen en onze inzet
ten goede komen aan allen die hulp nodig hebben.
Lied:

1.
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
in mens na mens ons tegen.

H.Oosterhuis / A.Oomen

2.
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.
3.
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.

Nodiging
Het leven van Jezus leven was geven, breken en delen.
Hij nam het brood en de beker.
En gaf ons zijn erfenis en levensopdracht.
Zo willen wij leven.
Samen met iedereen die we op ons pad vinden.
De mensen voor wie wij kiezen
En de mensen die ons vreemd zijn.
Iedereen is welkom.
Bij dit eeuwenoud gebaar van breken en van delen.
Wie of wat je ook bent.
Wat je achtergrond of geloof ook is.
Je bent welkom bij dit gebaar.
Het gebaar van verbinding en solidariteit aan elkaar.
De verbondenheid aan het leven zoals Jezus bedoeld heeft.
Zowel in Zoom als in de kerk.
Door het gebaar mee te doen of het gebaar mee te beleven. Het gebaar, daar gaat het om.
Kom want de tafel staat klaar.
Breken en delen van brood en wijn
Pianomuziek
Lied:
Oosterhuis / B.Huijbers
bij Deut. 10,18
Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die U door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn,
die ons gebiedt en smeekt van u te zijn,
uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt
de vreemdeling te geven brood en kleding,
die hoopt dat wij met onverhuld gelaat
uw licht weerkaatsen,
die ons tot een spiegel slijpt
waarin uw toekomst zichtbaar wordt.
Gij die ons hebt gezocht
toen wij niet naar U zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint,
uw woede temt, uw trots aflegt,
uw hart tot mededogen buigt,
U omkeert naar ons toe.
Gij die ons met uw ogen vangt, Gij die ons vraagt: wie ben je? wil je? Kom dan, kom

Inleiding slotlied
Dan zijn we nu gekomen aan het einde van deze viering. Grotendeels gezongen.
Een heel koor als lector.
Wat een rijkdom.
Dankbaar naar iedereen.
Voor hun bijdrage aan deze viering.
Voor en achter de schermen.
In de Kerk en in de Cloud.
Door er te zijn.
Voor en met elkaar.
Elkaar vasthouden en niet loslaten.
Zelfs op adelaarsvleugels.
Slotlied:
Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte.
En als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

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.
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 !!!

