
 
 
 

Dagthema: Welke naam geef jij? 
 
Overweging 19 september – Helma Schenkeveld 
 
“… 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 uit Psalmen 
Tweede lezing uit de Profeet van Kahlil Gibran 
       
 
Openingsgebed  
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert. 
Ik geef U een naam, opdat ik U een plek kan geven in mijn 
leven. 
Wees dit uur aanwezig,  
om ons te vervullen met Licht, met de Ene, 
en ons te bezielen, 
met de alom Aanwezige Geest. 
Amen 
 
Openingslied 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan, 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
  
AAlllleess  zzaall  zzwwiicchhtteenn  eenn  vveerrwwaaaaiieenn  
wwaatt  oopp  hheett  lliicchhtt  nniieett  iiss  ggeeiijjkktt..   
TTaaaall  zzaall  aalllleeeenn  vveerrwwooeessttiinngg  zzaaaaiieenn  
eenn  vvaann  oonnss  ddooeenn  ggeeeenn  ddaaaadd  bbeekklliijjfftt..  
VVeeeellsstteemmmmiigg  lliicchhtt,,  oomm  aaaann  ttee  hhoorreenn  



zzoollaanngg  oonnss  hhaarrtt  nnoogg  ssllaaggeenn  ggeeeefftt..  
LLiieeffssttee  ddeerr  mmeennsseenn,,  eeeerrssttggeebboorreenn  
lliicchhtt,,  llaaaattssttee  wwoooorrdd  vvaann  HHeemm  ddiiee  lleeeefftt..  
 
Welkom en inleiding  
De teksten hiervan zijn niet uitgeschreven. 
De viering is te zien op https://youtu.be/1l5AWbbe0Wo 
 
Gebed 
Moge je hart luisteren naar het geruis van het langzaam rondwentelende universum.  
Open al je zintuigen, en verbind je met Liefde.  
Vouw je handen en buig, 
En blijf een moment 
In stilte. 

Lied    H.Oosterhuis/T.Löwenthal 
Liefde. Liefde. 
Liefde, lichaam van zon 
zachtheid van de sterke 
liefde ziel van ontferming. 
 
Woord lankmoedig en trouw 
fijner dan fijngoud 
zoet als de zoetste honing. 
 
Tienvoud in ons midden, water uit de rots, 
vogels uit de hemel, land ons beloofd, 
wijnstok, oogst van tarwe, brood der armen. 
 
Woord in ons vlees, 
rots van erbarmen, 
sterk als de dood ben je. (2x) 
Liefde. Liefde. 
 
Voordat ik was geboren: 
1e lezing Psalm 139, 11 – 18 
Ik kan wel zeggen: 'De duisternis mag mij omhullen, het licht mag nacht worden om mij heen', 
maar voor Jou bestaat geen duisternis in het duister: voor Jou is de nacht even licht als de dag, de 
duisternis even stralend als het licht. Jij bent het die mijn nieren hebt gevormd, die mij weefde in 
de buik van mijn moeder. Ik loof Je in het besef dat ik ontzagwekkend ben van maaksel, een wonder 
dat Jij schiep. Mijn wezen kent Je volkomen. Toen ik in het verborgene gevormd werd, ontworpen 
in de diepte van de aarde was mijn wezen geen geheim voor Jou. Je ogen zagen me, toen ik nog 
vormeloos was. In je boek stonden al mijn levensdagen, toen er nog niet een daarvan gemaakt was. 
God, jouw gedachten zijn te groots voor mij, Het geheel ervan is me te machtig, Het zijn er veel 
meer dan er zandkorrels zijn. Ik kom er niet uit en blijf bij Jou.  
 
 
 



 
Lied: Hore mijn oor     Juut Meijer / Tom Löwenthal 
Hore mijn oor het ongehoorde, 
dat ik bedacht ben op wat ik zie, 
 
onze monden dat zij vrede roepen, 
onze handen dat zij troosten. 
 
Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is, 
mijn hart overvloeien van vreugde. 
 
 
2e lezing Uit de Profeet van Kahlil Gibran 
Je hebt gehoord dat het leven duisternis is. En in je vermoeidheid herhaal je wat de vermoeiden 
zeggen. En ik zeg dat het leven inderdaad duisternis is, tenzij er drang bestaat. 
En alle drang is blind, tenzij kennis haar verlicht. En alle kennis is ijdel, tenzij met arbeid 
samengaand. En alle arbeid is ledig, tenzij er liefde in woont: wanneer je met liefde arbeidt, maak 
je een band met jezelf, met elkander en met God. 
Wanneer je zit tussen de heuvelen in de koele schaduw der witte populieren, delend in de vrede en 
de rust van verre velden en landouwen – laat dan je hart in stilte zeggen: “God rust in de rede”. En 
wanneer de storm losbarst, de machtige wind het bos geselt, en donder en bliksem de majesteit des 
hemels verkondigen – laat dan je hart vol ontzag zeggen: “God jaagt voort in hartstocht”. En daar je 
een ademhaling bent in Gods heelal en een blad in Gods woud, moet ook jij rusten in de rede en 
voortjagen in hartstocht. 
 
Overweging 
De teksten hiervan zijn niet uitgeschreven 
 
Pianospel van Irina Ursu - Antonova 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in het Licht, 
De kracht die de wereld tot leven roept 
En die vraagt om ons antwoord. 
 
Ik geloof in Jezus, 
in wie ik de mens herken 
zoals God ons heeft bedoeld. 
 
Ik geloof in een gemeenschap die, 
toegerust met de kracht van de geest, 
vrijheid geeft aan mensen. 
 
En ik weet dat Liefde dichtbij is  
en dat Zhij naar ons glimlacht. 
 
 
 



 
 

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 en voorbeden 
 
Afsluiten met 
En zo je God wilt leren kennen, tracht dan geen raadselen op te lossen. Zie liever om je heen en je 
zult hem zien spelen met je kinderen. En kijk naar de hemel; je zult hem zien wandelen in de wolk, 
zijn armen uitstrekkend in de bliksem en neerdalend in de regen. Je zult hem zien glimlachen in de 
bloemen zijn handen zien oprijzen en wuiven in de bomen. 
 
 
Tafelgebed: Wat in stilte bloeit     H.Oosterhuis/A.Oomen 
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? 
  
AAaannsscchhiijjnn  ddeerr  aaaarrddee,,  wwiiee  zzaall  jjoouu  vveerrnniieeuuwweenn??  
HHiijj  ddiiee  aalllleess  zzaall  zziijjnn  iinn  aalllleenn,,  hheeeefftt  oonnss  bbeesstteemmdd  oomm    
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
Nodiging tot het breken en delen van brood en wijn 
 
Lied: Scheur de wolken   H. Oosterhuis / A. Oomen 
 
Scheur de wolken uiteen en kom. 
Hier, nu, wees onze God, wie anders? 
Niemand anders heeft ons gezocht, 
niemand anders heeft zo geroepen 
als een verliefde: dit is mijn lichaam, 
open mij, eet mij, hier is mijn hart, 
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik. 
 



 
Als een verlorene heb je geroepen 
en ons hart draaide om, en hoorde. 
Waar ben je nu? 
Waar bleef je hartstocht? 
Ben je niet meer die ene van toen? (2x) 
 
Gedachten bij het thema  
 
Mededelingen en informatie 
 
Slotlied : Onze Vader verborgen   H.Oosterhuis/T.Löwenthal 
Onze Vader verborgen, 
uw naam worde zichtbaar in ons. 
Uw koninkrijk kome op aarde, 
Uw wil geschiede.  
Een wereld, met bomen tot in de hemel, 
waar water, schoonheid en brood, 
gerechtigheid is en genade 
 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen, 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd, 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd, 
leg uw woord op ons hart, 
breek het ijzer met handen, 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst kome wat komt. 
(laatste regel herhalen) 
 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 
 
 


