Dagthema: Nieuw licht aan de horizon
Overweging 2 januari – Natasja Bakker
“…heeft het over een christelijke kerk voor iedereen. Ook voor niet-joden, niet

christenen. Een plaats waar iedereen welkom is. Maar wat is nu precies …”

Eerste lezing uit Jesaja
Tweede lezing uit Efeziërs
Openingslied: Licht dat ons aanstoot
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.
Alles zal zwichten en verwaaien
Wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
En van ons doen geen daad bekijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen
Zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.
Welkom en inleiding
Welkom in deze eerste viering van 2022. Helaas kunnen we door de
maatregelen niet in De Duif zelf elkaar ontmoeten, maar gelukkig is er Zoom.
Hartelijk welkom dus allemaal hier online. Een speciaal welkom voor de
mensen die hier vandaag wellicht voor het eerst zijn. We zijn als Duif een
actieve gemeenschap. In december 2021 hebben we het jaar afgesloten met
een aantal themavieringen waarin we geoefend hebben in ontroeren,
mildheid, ontvankelijk zijn en luisteren en met kerst zijn we verder op weg
gegaan naar die nieuwe horizon. En nu met de start van het nieuwe jaar
trekken we verder. Als gemeenschap met elkaar, voor elkaar en voor de
mensen om ons heen. We willen als Duif zichtbaar zijn in de maatschappij en
meehelpen die een stukje beter te maken. Maar hoe doen we dat? Hoe laten
wij zien wie we zijn en hoe kunnen we bijdragen aan een maatschappij waarin
het licht van hoop zichtbaar wordt. Licht wat duisternis overwint.
Gebed om licht
God van liefde en God van licht.
U blijft stralen,
ook waar wij U niet kunnen zien.
Schenk ons de moed
om uur na uur en dag na dag,
meer onszelf te worden,
meer te worden zoals uw Zoon ons heeft voorgeleefd
Zodat wij ons kunnen blijven inzetten
om Uw droom tot werkelijkheid te maken:
een licht te zijn voor anderen om ons heen
een stukje hemel op aarde,
hier en nu, voor iedereen in deze wereld.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en elke dag opnieuw.
Amen.

Circle of live https://youtu.be/ZI1cEWEtJw4
From the day we arrive on the planet Op de dag dat je ter wereld komt
And, blinking, step into the sun
en je kijkt in het licht van de zon
There's more to see
is er meer te zien
than can ever be seen
dan ooit iemand kon zien
More to do than can ever be done
meer te doen dan je ooit raden kon
There's far too much to take in here
Het lijkt je haast teveel misschien
More to find than can ever be found
en je voelt je vooral veel te klein
But the sun rolling high
maar de zon die ons voedt
Through the sapphire sky
met haar stralende gloed
Keeps great and small
stuurt al wat leeft
on the endless round
op een reis zonder eind
It's the circle of life
And it moves us all
Through despair and hope
Through faith and love
'Til we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life
It's the circle of life
And it moves us all
Through despair and hope
Through faith and love
'Til we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life

Het is de kringloop die ons
allen voortbeweegt
in ons kort bestaan
zijn wij op zoek
totdat wij onze plek
hebben kunnen vinden
in de kringloop
van het leven op aard
Het is de kringloop die ons
allen voortbeweegt
in ons kort bestaan
zijn wij op zoek
totdat wij onze plek
hebben kunnen vinden
in de kringloop
van het leven op aard

Eerste lezing: Jesaja 60:1-3
Jeruzalem, wees niet langer bedroefd. Laat het licht over je schijnen, het licht
van de Heer. Hij komt naar je toe als een stralende zon. Alle volken leven in
het donker, de hele aarde is zo donker als de nacht. Maar over jou schijnt het
licht van de Heer. Iedereen ziet dat stralende licht. De volken en hun
koningen, ze komen allemaal naar je toe, Jeruzalem. Ze volgen allemaal dat
stralende licht, ze willen allemaal naar die schitterende stad.

Staan in licht
Huub Oosterhuis/Antoine Oomen
Waarom, wanneer uit welke luchtlaag
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij
kant 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.
Tweede lezing Efeziërs 3:5-8
God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar nu
heeft de heilige Geest het bekendgemaakt aan de heilige apostelen en de
profeten. Nu weten we dat niet-Joden ook bij het volk van God horen. Nu
weten we dat Joden en niet-Joden samen één christelijke kerk vormen. En dat
de beloftes van God aan Israël nu gelden voor iedereen. Jezus Christus heeft
dat allemaal mogelijk gemaakt! Dat is het goede nieuws waarin christenen
geloven. Als dienaar van God vertel ik dat goede nieuws. Die opdracht heeft
God mij gegeven, en daar geeft hij mij kracht voor. Zo goed is hij voor mij.

Ik ben de onbelangrijkste van alle gelovigen, en toch heb ik die opdracht van
hem ontvangen. Ik mag aan de niet-Joden vertellen dat Christus hen wil
redden, en hoe onvoorstelbaar geweldig dat is.
Overweging
Vandaag staan twee lezingen centraal. De lezing uit Jesaja waarin aan
Jeruzalem wordt voorspeld dat het een stralende stad zal zijn. Het licht van
God zal over hen schijnen en de stad zichtbaar maken als een stad van licht,
een stad van hoop en vrede. De hele wereld zal naar die schitterende stad
willen gaan.
En de tweede lezing lazen we zojuist. De brief van Paulus aan Efeziërs. Hij
geeft aan dat met de komst van Jezus God heeft geopenbaard wat Zijn plan is.
Samen één christelijke kerk zijn.
Een gemeenschap van gelovigen waar iedereen deel vanuit mag maken. Gods
beloften voor het gelden voor de hele wereld. Paulus heeft de taak op zich
genomen dit te delen. Hij vertelt dit goede nieuws aan iedereen die het maar
wil horen. Helaas zijn er ook genoeg mensen die het niet willen horen en dat
is de reden dat hij regelmatig wordt vastgezet. Hij is een oproerkraaier volgens
de machthebbers en die maken hem maar wat graag monddood. En toch raakt
Paulus niet ontmoedigd. Hij schrijft brieven vanuit gevangenschap om de
goede boodschap alsnog te verspreiden. Dat nieuws waar hij zo vol van is.
Vrede op aarde. Een grote gemeenschap ven mensen die Jezus volgen, die God
volgen en met zijn allen er een betere wereld van maken.
Als we vandaag de dag kijken is er meer verdeeldheid dan ooit in het
landschap van geestelijke stromingen. Hoe zit het dan met de belofte van God.
Daar lijkt nog weinig van te zien. Er zijn landen waar geloof wordt gebruikt om
mensen te onderdrukken. Kijk naar Afghanistan vandaag de dag bijvoorbeeld.
Hoe kan Gods plan met de wereld ooit werkelijkheid worden? Is het wel een
reëel plan voor hier op aarde. Of is het een plan uit een ver verleden wat nu
niet meer haalbaar is?
In beide lezingen gaat het om plaatsen waar mensen heen kunnen. Jeruzalem
zal een stralende stad zijn. Van heinde en verre te zien en dus goed te vinden.
En Paulus heeft het over een christelijke kerk voor iedereen. Ook voor nietjoden, niet christenen. Een plaats waar iedereen welkom is. Maar wat is nu

precies een kerk. Als we kijken naar de Statenvertaling (de Nederlandse
vertaling die het dichts bij de grondtekst ligt wordt er in plaats van kerk
gesproken over gemeente. In het Grieks staat het woord ecclesia. Dat betekent
“eruit geroepen” of “apart gezet” Het Griekse woord is weer een vertaling van
het Hebreeuwse woord Kahal en wat vergadering van de Heer betekent. Kerk
of gemeente betekent dus een groep die samenkomt om te leven naar Gods
woord
In het christendom is het Jezus die ons dat heeft voorgeleefd. Die heeft laten
zien dat het mogelijk is om te werken aan vrede op aarde. Omkijken naar de
ander, vriendelijk zijn en samen ontdekken wat Gods pad is. Dat is wat
gebeurde toen hij met de discipelen rondtrok.
En dat is ook de belofte die wordt uitgesproken in de twee lezingen. Een grote
gemeenschap van gelovigen die samenkomt en waar iedereen bij mag horen,
bij wil horen.
En nu komt de vraag hoe doen wij dat in De Duif. We zijn een relatief kleine
gemeenschap. Hoe werken wij eraan om een grote gemeenschap te zijn.
Moeten we dat willen zijn. Is het doel evangeliseren? Als we onder
evangeliseren verstaan dat we al liedjes zingend de straat op gaan of boekjes
uitdelen met het “ware geloof” dan lijkt me dat niet de bedoeling. Volgens mij
draait alles om zichtbaar zijn zodat mensen je weten te vinden. Zodat mensen
nieuwsgierig worden, meer willen weten over het geloof en mee kunnen
delen in de positieve zaken die het met zich meebrengt.
In de liturgievergadering heb ik de vraag gesteld hoe wij als gemeenschap
zorgen voor een zichtbare Duif. We hebben onze kerkdiensten en
zoomdiensten, de website en het groene licht. Maar hoe gemakkelijk weten
mensen ons dan te vinden. Zijn wij dat stralende licht wat van verre schijnt en
mensen welkom heet?
Het mooie is dat we dat inderdaad zijn. Iedereen deelt wel in zijn omgeving
dat hij of zij gelooft. Hoe belangrijk de zondagse dienst is of wat men gelooft.
En het mooie is dat we binnen de Duif heel divers ons geloof beleven. De een
vindt God in gebed, de ander in dans, de een heeft meer met God, de ander
meer met Jezus. Er is interesse in zenboeddhisme. De een komt graag naar
elke dienst, de ander waait af en toe aan maar bezoekt wel de
liturgievergadering. Mensen hebben diverse achtergronden, van evangelisch
tot katholiek.

En als het zo ter sprake komt geven mensen aan graag over De Duif te
vertellen. Ook als de ander dat maar vreemd vindt. Want zo vanzelfsprekend is
het niet om gelovig te zijn. Maar door het te delen verspreiden we iets van
Gods licht. We laten zien waar wij onze hoop uithalen en bieden anderen aan
om het met ons mee te beleven. En zo staan we als Duif midden in deze stad
voor de blijde boodschap waar Paulus het over heeft. Zo stralen wij dat licht
uit als besproken in Jesaja. Zo zijn wij een gemeente op weg. Met elkaar en
iedereen die wil kan meelopen. In vrijheid en verbondenheid. Wetend dat er
een plek is De Duif die iedereen welkom heet.
Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het goed om stil te staan bij wie we zijn
als Duif. Tijdens de liturgievergadering merkte iemand op dat wij op de
website niet hebben staan wat we geloven. Dat is een bewuste keuze. Geloof is
binnen De Duif iets levends. We ontdekken met elkaar wat we ieder voor zich
geloven of niet geloven. En dat kan ook verschillen. Maar er is altijd die basis.
Het vertrouwen dat het ertoe doet. Dat er meer is tussen hemel en aarde en
dat er een plan is voor deze wereld. Een plan van vrede en gerechtigheid. En
hoe dat vorm moet krijgen weten we niet.
Ook wij hebben een licht aan de horizon nodig om ons op te richten. God, of
iemand die doorzijn doen en laten Gods licht laat zien. We vinden dat licht ook
vaak bij elkaar
We zijn een kerk, een gemeente die samen op weg is. Ieder probeert binnen
zijn of haar mogelijkheden bij te dragen om deze kerk, deze stad, dit land,
deze wereld een stukje beter te maken. We delen wat we geloven, we scherpen
ons aan elkaar en aan Gods woord. En dat is soms moeilijk. Vaak willen
mensen weten waarom je gelooft en wat je gelooft. En het kan ook gebeuren
dat ze het gek vinden. Maar toch. Wij geloven. Ik moet daarbij denken aan de
laatste regels van een lied van Jeroen van Merwijk. “En met het risico dat ik
voor gek wordt versleten, geloof ik dat alles weer mooi wordt en goed, soms
met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in blijf ik geloven omdat
dat wel moet.” Voor mij typeert dat De Duif. Een gemeenschap van mensen die
geloven in een betere wereld en de noodzaak voelen van binnenuit om daar
samen handen en voeten aan te geven.
Ik wens ons het komende jaar weer veel mooie vieringen, dat we samen het
plan van God voor deze wereld mogen ontdekken en dat uit mogen dragen. En
misschien daarmee wel een lichtend voorbeeld zijn. Zoals we dat al meer dan
40 jaar doen. Met elkaar en iedereen die mee wil doen.

Pianaospel: Irina Ursu - Antonova
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
dat Hij ons de aarde heeft toevertrouwd
om die bewoonbaar te maken voor alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God,
gekomen om licht voor ons te zijn
en ons de weg te wijzen naar het beloofde land:
Gods rijk van vrede en liefde op aarde.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die met Jezus op weg durven gaan.
Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
geroepen Jezus' boodschap verder te dragen
door daden die Gods licht laten schijnen
Een licht van hoop en vrede
Ik geloof in de belofte van God,
dat er een mooie toekomst is voor heel de mensheid,
Ik geloof dat die belofte werkelijkheid kan worden,
voor ons, in ons en door ons.
Amen
Collecte aankondiging online
Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de
Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of
giroafschrijving. Daarnaast kan je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een
digitale gift geven:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw
Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!

Intenties

Geef licht Stef Bos
https://youtu.be/rDyJUeeIV0A
Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht
Alles keert zich naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht
Maar de tijd staat op een kruispunt, en niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken en de dromer staat alleen
Dus geef licht! Geef licht!
Voor een uitweg uit het donker, geef wat er vaak niet is
Geef licht! Geef licht!
Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht
Geef, geef, geef…., geef licht
Zie de wereld om ons heen, zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders en hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein om het niet te willen zien
Dus geef licht! Geef licht!
Geef ruimte en geef uitzicht voor wat er vaak niet is
Geef licht! Geef licht!
Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht
Geef, geef, geef…., geef licht
Ik stak mijn kop onder de grond, maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch niets uit zal halen
Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen
En hij geeft licht, hij geeft licht
Geeft een uitweg uit het donker voor wat er vaak niet is
Geeft licht, geeft licht, dus geeft de liefde een gezicht
En geef, geef, geef…., geef, geef, geef….,geef licht

Onze vader (Aramees)
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Mededelingen
Slotlied
Van grond en vuur
Huub Oosterhuis
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak,
van licht en stem,
uw evenbeeld.
Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.
Van licht en stem
zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.
Van licht en stem
zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.
Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak,
van licht en stem,
uw evenbeeld.
Zegenbede

