
 
 

Dagthema: Woord, aan ons toevertrouwd 
 
Overweging 6 februari – Harris Brautigam 
 
“…tweeledige betekenis van het woord ‘woord’ dus. Woord als de Eeuwige Ene. 
En woord als instrument om uitdrukking …” 
 
Eerste lezing uit Johannes 
Tweede lezing uit Psalmen vrij 

 
 

Opening  naar RUMI – 1826 
Als iemand wil weten wat ‘geest’ is 
Of wat ‘Gods heerlijkheid’ betekent 
Neig je hoofd tot hem of haar 
En houd je gezicht heel dichtbij. 
 
Lied    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, 
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. 
 
Welkom en Inleiding 
Toen ik vele jaren geleden op bezoek ging bij een collega van mij, zei hij, bij 
het opendoen van de deur: “Weest welgekomen”. 
IK vond dat een leuk welkom, het gaf me het gevoel meteen thuis te zijn. Maar 
zijn uitspraak had nog een andere inhoud: Je bent in goede toestand 
aangekomen, je hebt kennelijk een goede reis gehad. 
Met deze dubbele lading zeg ik U van harte toe: “Weest allen welgekomen!” 
 



Vandaag een bijzondere dag. Niet omdat uw vaste voorgangers niet op deze 
dienst konden intekenen, maar zelfs bewust op een tijdelijk zijspoor zijn gezet 
vanwege de voorgangersverkiezingen. 
Vandaag doen we zoals in de principeverklaring beschreven staat op de 
professionele website van De Duif. Ik citeer: 
 
De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie. Wij 
kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste 
christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, 
breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.  
  
Vanuit deze instelling kiezen we vandaag voorgangers en bestuur met het 
visioen voor ogen dat ons vanuit de Bijbel is aangereikt, om waar te maken wat 
ons als opdracht werd gegeven.  
Heb een goede dienst met elkaar! 
 
Gebed 
Gij Enige Eeuwige, ver weg en ongezien, Uw stilte maakt ons onrustig en 
ongeduldig. Wij weten er niet goed raad mee. Het werpt ons zozeer terug op 
onszelf en op onze onmacht de uitdaging van uw visioen van vrede en 
gerechtigheid uit te werken. 
Wij bidden U dat wij door Jezus Uw Zoon, door zijn woorden en voorbeeld het 
op kunnen brengen ons weer te laten inspireren en lef krijgen , en zo met 
elkaar woorden van moed en inspiratie vinden om aan elkaar door te geven. 
 
Eerste lezing uit Johannes 1; 1- 8, 14 – 16 
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
Dit was in het begin bij God. 
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat 
geworden is. 
In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen.  
En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het licht niet aan. 
Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. 
Deze kwam tot getuigenis om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem 
tot het geloof zouden komen. 
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de 
Vader ontvangt. 



We hebben Johannes ‘getuigenis over Hem toen hij uitriep: 
“Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt is mij voor, want Hij was 
eerder dan ik.” 
  
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 
 
Tweede Lezing Psalm 41 (uit ‘150 Psalmen vrij ‘. Huub Oosterhuis) 
Voor mij stond een arme in vodden 
uitgeteerd. Zij vroeg me geld, 
dat ze voor één nacht… 
Ik gaf genoeg voor twee. 
 
En nu 
word ik overal geprezen 
om mijn weldadigheid: 
‘de Here heeft het gezien 
met behagen’ en 
‘wie één mens redt, redt de hele wereld.’ 
 
De waarheid is 
dat ik mij schaam en schuldig voel 
te leven in een heelal 
van zoveel pralende rijkdom 
en bittere armoe. 
 
Ik praat erover met vrienden en bekenden. 
Waar ik mij druk over maak, vragen zij. 
Zo is de wereld, gewoon deze wereld. 
En wie arm is heeft toch handen. 
En zo’n vrouw, die kan…- 
er wordt hard gelachen. 
En zelfs mijn jongen, die mijn brood eet 
mijn gedachten deelt, lacht mee. 
 



Hoe verder? ‘Here’, die ik noem 
mijn God-Ik-zal-er-zijn, 
hoe verder met deze wereld? 
 
Zal uw woord over gerechtigheid 
en genade 
op ons geweten inwerken. 
 
en brengen een keer 
in onze gedachtenstoom 
 
en ons stil maken 
en wakker? 
 
 Lied: MENSEN VAN GOD H.Oosterhuis/A.Oomen 
Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel, 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. (2x) 
Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond, 
zo is het koninkrijk Gods. 

Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 

Kinderen armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 

Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan hem, 
zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron. 



Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 

Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 

 
Overweging 
We zijn maar met een kleine schare. En nog kleiner is het aantal Duiven die de 
taak op zich willen nemen om in de diensten voor te gaan en het woord te 
nemen. Is het dan niet een beetje overdreven om er een hele verkiezing en 
zelfs een voorverkiezing aan op te hangen? Juist omdat we zo’n kleine schare 
zijn zou de verleiding groot kunnen zijn om alles uit de losse pols te 
organiseren. Maar gelukkig is dat niet gebeurd en is al vrij direct in het begin 
van ons Duifbestaan het besluit genomen om de taak van voorganger via 
verkiezingen sámen te regelen. Omdat we ons sámen verantwoordelijk willen 
voelen voor dat visioen wat we met elkaar willen delen.  
Ik hoef zelf nu niet in te gaan op de inhoud van dat visioen. Dat gaan de 
voorgangers doen. Ik wil het hebben over het belangrijkste instrument 
waarmee dat visioen wordt uitgedragen: het woord. 
Het woord, dat gesproken en geschreven wordt en werd, en wel het woord dat 
in ons geval geënt is op het Woord, met een hoofdletter! 
Daarom koos ik als lezing de introductie van Johannes de Evangelist. Zijn 
filosofische inleiding is een getuigenis van zijn geloof in de Eeuwige Die in het 
ongrijpbare begin vertoeft en toch niet ver weg is.  Hij is nabij in Zijn 
vleesgeworden Woord als mens, de Messias, onder ons. Maar het woord is ook 
als instrument gegeven: als gesproken en geschreven woord onder en met 
elkaar.  
Dat woord kunnen wij met elkaar delen, en vanuit die ervaring kunnen we 
dan ook zeggen dat we geworteld zijn in de Bijbelse traditie. En daar willen we 
wat mee, proberen we ons daardoor te laten inspireren. 
Een tweeledige betekenis van het woord ‘woord’ dus. Woord als de Eeuwige 
Ene. En woord als instrument om uitdrukking te geven aan wat in ons leeft. En 
dat al zo lang. Vanaf het begin van de schepping.  



En zo lang op die stroom van woorden hebben mensen van allerlei stammen 
en naties, van allerlei tradities en zoekend aftasten aan elkaar doorgegeven 
hun worsteling, hun verkenningstocht, hun geloof en ongeloof in die Eeuwige 
Ene.  
Hoe is er in vele culturen een plaats ingeruimd om te denken aan goden en 
godinnen, aan verering en offers, hoe is in die tijd de bijbel vol komen te 
staan met de worsteling van het volk van Israël om hun idee van de ene ware 
God vast te houden en te verdedigen. 
Hun worsteling ligt nu in onze handen. Doorgegeven als opdracht.  Niet om 
vast te houden als óns bezit, maar als een uitdaging en oproep om door te 
geven.  
Om het anders te zeggen: in het W/woord waar wij mee te doen hebben treffen 
verleden, heden en toekomst elkaar als actiemodel! 
 
Ik maak even een zijsprong. 
Ik merk bij mezelf meer en meer een grote zorg over dat W/woord. Het is of 
het sluipenderwijs meer en meer wordt afgevlakt en in de vergetelheid raakt. 
Alsof de Baäls in de tijd van Israël vervangen zijn voor de moderne Baäls van 
marktwerking, economische groei, rassenhaat. 
Misschien hebt u mijn laatste column in HGL gelezen. Dat is een kleine 
opsomming van vervlakking van het religieuze besef via het taalgebruik. Een 
bewuste woordkeuze vindt plaats om elke herinnering aan religieuze feesten 
weg te poetsen. 
Een even triest als cynisch voorbeeld verschafte onze Franse bakker om de 
hoek bij zijn reclame voor zijn driekoningentaart. ‘Vroeger, zo stond in zijn 
reclamefolder te lezen, zat er een klein heiligenbeeldje in verstopt, maar dat 
was nu vervangen door een figuurtje uit de Disney  wereld’! 
Toen ik dat las moest ik opeens denken aan een Franse film uit de jaren ’60 die 
veel opspraak maakte: “Dieu a besoin des hommes”: God heeft de mensen 
nodig.  
Zijn wij misschien Zijn handlangers? Of zelfs een beetje Zijn woordvoerders? 
 
Zo gaan we dus vandaag ons bestuur en onze voorgangers kiezen. Als een 
kleine schare. Of we de 100 jaar of zelfs de 150 jaar halen, zoals Helma en 
Natasja wensten, zou wel leuk zijn, maar dat het Woord van de Eeuwige blijft 
is onze eerste zorg! 
Moge dat zo zijn. 
Amen. 



 
Pianospel door Irina Antonova 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat ik nooit alleen loop 
op de weg die mij voert naar later. 
Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn. 
Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan, 
maar ook proberen zal door andere ogen 
Gods horizon te zien, daar waar de hemel 
de aarde raakt en alles één wordt. 
Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht, 
verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn. 
Ik geloof dat God het lijden niet wil, 
maar vrijheid wenst, geluk en vrede. 
Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft gezonden 
die groter is en sterker is dan wij. 
Die ons liefhad en leed, 
die stierf en opstond uit de dood, om te bewijzen 
dat God met ons altijd zal doorgaan. 
Omdat Zij het werk dat ooit begonnen is niet loslaat.  
Amen. 
 
Collecte 

 
Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de 
Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bankafschrijving. 
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 uit het Groene Boek en de gemeenschap 
 
Dienst van de Tafel:  
  
Lied: Tot Zegen  Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 



Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen 
van hier en overal, aarde en hemel, 
deze seconde der uren, der eeuwen, 
zij ons tot zegen. 
 
Moge de donkere nacht onze dagen behoeden, 
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken, 
dat onze boeien geslaakt, 
onze honger gestild, 
dat niet de dood op ons valt. 
Moge het licht van de morgen 
over ons opgaan, nieuw alle dagen. 
 
Moge de kracht in ons varen 
van Jezus uw dienstknecht uw kind. 
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen, 
bestemd en bezield om in ons midden, 
eens en voorgoed, 
te zijn uw woord uw voorbeeldmens, 
aldoende liefde, recht – 
brood uit de hemel, water uit de rots, 
wijnstok wereldwijd vertakt – 
 
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt, 
liefde sterker dan de dood. 
 
Die mens gedenken wij 
als een van ons, als een met u. 
Moge het delen van dit brood en deze beker 
ons sterken in de hoop 
dat hij leven zal in ons 
uit kracht van u. 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood en liefde is genoeg voor allen. 
Kom bevrijden wees genadig, 
ere zij u in den hoge, 
diep in ons midden, 



vrede op aarde, 
kome wat komt. 
 
Uitnodiging Breken en Delen 
Ik nodig U uit om met elkaar deel te nemen aan het ritueel van Brood en Wijn. 
In dat ritueel herdenken wij Jezus van Nazareth die Zijn leven gaf om 
bevrijding van angst en moedeloosheid te geven. 
U allen bent bij dit ritueel van harte uitgenodigd. Wie of wat u ook bent. Als u 
van goede wil bent hoort u er helemaal bij. 
Hou wel de anderhalve meter in de gaten. 
 
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. 
 
Voorbeden – Gebed 
Ik wil bidden voor en in een wereld die het spoor bijster lijkt:  



- Dreiging van oorlog – onwil en misleiding om de macht in handen te 
houden en uit te breiden, desnoods ten koste van vernietiging van 
mensenlevens van jong en oud, verkwisting van de weldaden van onze 
aarde; 

- Voor de domheid en kortzichtigheid waarmee we onze gezonde 
samenleving dreigen over te leveren aan ziekten en afmatting; 

- Voor de afbraak van onze samenleving door populistische propaganda 
en misleiding; 

- Voor het leed dat de groeiende kloof tussen rijk en arm bij de meest 
kwetsbare mensen van onze samenleving brengt; 

- Voor allen die toch de moed niet verliezen, kracht en inspiratie zoeken 
bij elkaar om te blijven bouwen aan dat bijbels visioen van een betere 
wereld. 

- Voor onze voorgangers, om de juiste woorden te vinden de weg van het 
visioen open te houden. En voor hen die de taak van het besturen op 
hun schouders willen nemen: om wijsheid en uithoudingsvermogen. 

- En nemen wij een moment stilte om onze zorgen en vreugden, om onze 
dierbaren en doden te gedenken. 

- Bidden wij samen het Onze Vader: 
 
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. 
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. 
 
Mededelingen 



 
Zegen 
Dat de zegen van de Eeuwige ons begeleide, 
Dat het Woord van de Messias ons overeind houdt, 
En de Geest onze vindingrijkheid overeind houdt, 
 
Om zo een zegen te zijn voor de steppe van onze samenleving.  
 
Lied: LIED VAN DE OPSTANDING  H.Oosterhuis / A.Oomen 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen,  
die keren met lachen en juichen. 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
Uitslag van de verkiezing voorgangers, bestuur en jaardoel. 
Als voorgangers zijn ge- en herkozen: 
Diana Vernooij 
Bert van der Meer 



Henk Kemper 
Helma Schenkeveld 
Jan Meijer 
Natasja Bakker 
Maranca Schenkeveld 
 
Gekozenen in het bestuur zijn: 
Gerrard Boot 
Henk Kemper 
Natalie Hakhoff 
Liesbeth Broekhoff 
Helma Schenkeveld 
 
Het Jaardoel, waarvoor wij elke 2de zondag van de maand zullen collecteren is: 
Hart voor Tanzania (zie HGL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


