
Dagthema: Meer minder geloof 
 
Overweging 2 oktober– Marc van de Giessen 
 
“…Groot geloof is de uitwerking van klein geloof. De arrangementen die tot 
geloof leiden. Mooi maar niet de essentie van het geloof als je …” 
 
Openingsgebed  
Jij wacht op ons totdat wij bij onszelf 
ruimte maken voor Jou 
Kom in ons midden, 
doorlicht met Jouw woord ons bestaan. 
Sta ons bij en begeleid ons, 
op dit ogenblik, in dit leven 
op weg naar gerechtigheid en vrede. 
Amen. 
 
Openingslied  
Gij die een en eeuwig zijt 
Gij die een en eeuwig zijt, 
ver weg, onbeeldbaar God. 
Maar in Uw woord dichtbij, doe ons 
verstaan. 
Keer ons om naar U toe, 
keer ons om naar elkaar (3x) 
 
Gebed om ruimte te maken 
 
Welkom en inleiding 
 
Lied     Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 
Hoor je mij 
voor mij geen ander dan jij 
bij jou alleen ben ik veilig 
Godheid had mij in haar macht 
offers eiste zij, bloed, ik heb ze gebracht. 



Haar grote namen waaiden voorbij, de jouwe niet, 
die is hier op mijn lippen 
Hoor je mij, 
voor mij geen ander dan jij 
bij jou alleen ben ik veilig 
Enige die ik nog ken 
alles ben je mij, erfdeel en beker. 
Lieflijke oorden vielen mij toe, 
mijn hart klimt in mij 
mijn geest wordt wijd, 
jij verkoopt mij niet, 
voor geen prijs, voor geen ander 
Hoor je mij 
voor mij geen ander dan jij 
bij jou alleen ben ik veilig 
 
Eerste lezing Alles kwijt? 
De vrouw zat op de puinhopen van haar bestaan: dierbaren vermoord, bezit 
beroofd en kapotgeslagen. Jarenlang werk is in enkele ogenblikken verloren.  
Een medelijdende bezoeker uit het rijke Westen spreekt haar aan: ‘’Nou zul je 
die goede God toch wel de laan uitsturen?’’ 
Ze kijkt hem aan met grote ogen van verwondering en zegt; ‘’Moet ik dan mijn 
geloof ook nog verliezen, als ik alles al verloren heb?’’  
 
Lied: Naar jou Vrij naar psalm 63 Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 
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. 



 
Tweede Lezing Lucas 10; 5-6 
In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: “Geef ons meer geloof.”  
De Heer antwoordde: “Als ge geloof had als een mosterdzaadje,  
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: 
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, 
en hij zou u gehoorzamen. 
 
Overweging 
Lourdes 
Vorige week was ik in Lourdes. Ik leidde een groep van 22 pelgrims door dit 
Mariale pelgrimsoord. Jaarlijks bezoeken 5 miljoen personen deze stad. Met 
een knipoog noem ik het ook de Roomse kermis, het mannentheater, waar de 
bisschop nog met Soutane en paarse sjerp op straat loopt, de plek waar alle 
denkbare katholieke arrangementen te vinden zijn. 
De pelgrims ervaren dat dit een plek van genade is, de plaats waar zij een 
stukje hemel op aarde voelen, de krachtplaats waar ze met hun dankbaarheid 
naartoe gaan. De pelgrims staan emotioneel enorm open.  En waar ze konden, 
knielden, bogen, stonden ze. Bij het voorlezen van het heilig evangelie zeiden 
zij terwijl zij een kruisje maakten op voorhoofd, mond en hart: Moge we het 
met ons hoofd begrijpen, met ons lippen belijden en in ons hart bewaren. 
Lourdes is bij uitstek een plaats waar bezoekers moed opdoen, hoop vinden, 
zingen en bidden.   
Mijn rol als geestelijk leidsman was intens. Ik luisterde naar levensverhalen, 
ging voor in vieringen waar hun misintenties werden voorgelezen, leidde 
geloofsverdiepingsgesprekken, liep mee in de massale lichtprocessies, 
brandde kaarsen bij Maria, bad en las de 14 staties van de kruisweg, legde 
handen op, wijdde hun rozenkransen en andere devotionalia. Katholieke 
arrangementen die in de juiste context tot geloof leiden. 
Vrouw die alles kwijt was 
De eerste lezing is geen onbekend verhaal. Ik vond deze in een boek met 
geloofsverhalen. De vrouw is net alles kwijtgeraakt. En dat iemand dan zegt; 
nu zal je toch je geloof in God wel loslaten? En de vrouw is verbouwereerd en 
zegt: Wil je dan ook nog dat ik mijn geloof verlies? 
Als je niet bekend bent met de troostende, helende rol van geloof, dan denk 
je misschien, ik kan zonder geloof. Maar als je niets en niemand meer hebt, 
dan is geloof bij uitstek iets waar je op terug kan vallen. 



Toegegeven. Het geloof van een kind ontwikkelt zich in de tijd, kinderlijk 
geloof past niet meer. Als je tegenslag hebt, wanneer je ziekte of 
teleurstelling te verwerken hebt, dan verandert je geloof. Wellicht heb ik ooit 
gelooft dat je voorspoed hebt als je maar gelooft in God. En wellicht heb ik 
ooit geloofd dat ziekte of dood een test van God is. Het geloof groeit met je 
mee.  
Mosterdzaadje 
Jezus sprak de leerlingen aan hoe je om moet gaan met conflicten. Vergeef de 
ander als die berouw heeft. De leerlingen vroegen, Heer, hoe dan? Geef ons 
meer geloof. Jezus heeft het dan paradoxaal genoeg over kleiner geloof. 
Minder geloof. Precies de titel van het boekje, het thema van deze viering. 
Meer minder geloof. 
Groot geloof is misschien de traditie waarin je staat. Ik noemde het net de 
arrangementen dat geloof laat groeien. Het bouwwerk van wekelijkse 
kerkgang, bidden voor het eten, kruiswegstaties lopen, kaarsen branden, 
lichtprocessies, handoplegging. 
Groot geloof is de uitwerking van klein geloof. De arrangementen die tot 
geloof leiden. Mooi maar niet de essentie van het geloof als je tegenslag te 
verwerken hebt. 
Klein geloof is het geloof dat grootse dingen kan doen. Klein geloof leert dat 
er na de dood van je geliefde nog geluk zal zijn, klein geloof is dat je sterk 
genoeg bent om na je faillissement weer je toekomst zal hebben. Klein geloof 
is denken dat je de chemokuur kan doorstaan en er beter uit zal komen. 
Misschien is klein geloof jezelf vertellen dat een depressie tijdelijk is en 
hierna weer leven is. We hebben dus geloof als een mosterdzaadje nodig. 
Klein. 
Duif 
Wat is het grote en kleine geloof in De Duif? In de liturgievergadering is 
besproken hoe ons geloof groeit. Het grote geloof zijn de vieringen, 
verkiezingen en liturgievergaderingen. Misschien ook het gebouw, het koor 
en de koffie. Mooi maar niet de kern. 
Het kleine geloof misschien de groei in saamhorigheid, er zijn voor elkaar en 
de waarde die de gemeenschap van de Duif vertegenwoordigt. Ons blijven 
beseffen dat God liefde is Liefde God. Dat dansen en bewegen ons geloof kan 
versterken. Dat we streven naar diversiteit om ons te blijven bevragen en zo 
nodig aanpassen. 
Beseffen dat ons geloof dynamisch is, zich constant aanpast. Dat vraagt 
tolerantie. 



Les van vandaag 
Jezus leert ons op de vraag om meer geloof te verwerven, het volgende: Wil je 
groter geloof, geloof dan kleiner. De kracht zit in het kleine en niet in het 
grote. 
Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de buitenkant en de binnenkant van 
geloof. Aan wat we zichtbaar doen en niet wat we van binnen geloven. Het 
verwerven van meer geloof gaat via de binnenkant naar buiten. 
In Lourdes was dat de her-ontdekking. Door buitenkant af te schrijven heb ik 
het kind met het badwater weggegooid. Er zit enorme kracht in de Roomse 
arrangementen. Zitten, knielen, staan, handoplegging, zingen, 
lichtprocessies. Iemand zei; ik heb nooit geweten dat de kruisweg over mijn 
leven ging. Van buiten naar binnen dus. 
Ik wens je meer minder geloof. Klein geloof als een mosterdzaadje. Geloof dat 
van binnenuit bergen kan verzetten. Dat als alles wegvalt iets kleins hebt om 
op terug te vallen. Moge het zo zijn. 
 
Pianomuziek door Irina Ursu - Antonova 
 
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 Eeuwige,  
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 
 

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 kun je vandaag ook een bijdrage in de 
collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode: Iedere 
bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!! 

 
 

 
Voorbede 
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 
 
Tafelgebed gezongen  H.Oosterhuis/B.Huijbers             
A:  Gij die weet wat in mensen omgaat 
     aan hoop en twijfel, domheid,  
     drift, plezier, onzekerheid. 
Vz: Gij die ons denken peilt  
      en ieder woord naar waarheid schat, 
      en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 
K:  Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart; 
     op elk van ons houdt Gij uw oog gericht; 
     en niemand of hij heeft een naam bij U, 
Vz: en niemand valt of hij valt in uw handen, 
     en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
A:  Maar nooit heeft iemand U gezien. 
     In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 
     En diep in de aarde klinkt uw stem niet; 
     en ook uit de hoogte niet, 
Vz: en niemand die de dood is ingegaan, 
     keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
 



A:  Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd. 
     Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
     Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
 
K:  Maar soms herinneren wij ons een naam, 
     een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
     over een mens die vol was van uw kracht, 
     Jezus van Nazareth, een jodenman 
 
A:  in hem zou uw genade zijn verschenen, 
     uw mildheid en uw trouw; in hem zou voorgoed 
     aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat: 
     weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 
Vz: Hij was, zoals wij zouden willen zijn: 
     een mens van god, een vriend, een licht, 
     een herder, die niet ten eigen bate heeft geleefd, 
    en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven; 
 
A:  die in de laatste nacht dat hij nog leefde, 
     het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
     en heeft gezegd: “neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
     zo zult gij doen tot mijn gedachtenis.” 
 
A:  Toen nam hij ook de beker, en hij zei: 
     “dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed, 
     dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. 
     Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij.” 
 
Vz: Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood, 
     en breken het voor elkaar: 
K:  om goed te weten wat ons te wachten staat, 
     als wij léven, hem achterna. 
 
A:  Als Gij hem hebt gered van de dood, 
     God, als hij dood en begraven, toch leeft bij U, 
     redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
     haal ook ons door de dood heen, nu 
     en maak ons nieuw, want waarom híj wél,  



     en waarom wij niet? 
     Wij zijn toch ook mensen. 
 
Nodiging 
Breken en delen van brood en wijn 
 
Lied van alledag  H.Oosterhuis / A.Oomen 
Nooit hoorden wij  
andere stemmen dan de onze. 
Nooit waren er handen die doen 
wat handen niet kunnen. 
Nooit andere  
goddelozer mensen dan wij. 
 
Maar er was daglicht, 
alle dagen, wat ook gebeurde, 
alsof wij liepen 
over een onzichtbaar weefsel, 
boven de afgrond gespannen, 
dat niet scheurde. 
 
Nooit werd iemand  
weggetild uit de tijd. 
Maar soms even 
wordt lijden opgeschort 
of dragen mensen het samen. 
Zo zouden wij moeten leven. 
 
Slotgedachte uit de nacht van de biechtvader - Thomas Halik 
Je weet vaak dingen niet. Je hebt niet altijd antwoord op alle vragen zoals je 
grote geloof dat had. En dan doet dat kleine geloof het enige dat het kan; Het 
schept adem, neemt alle vragen op zich die blootliggen als open wonden. 
Neemt een aanloop en in een daad van vertrouwen. Springt het in de donkere 
ruimte van het geheim waarin het niets ziet, maar tenminste hoop vermoedt: 
Ik weet niets, maar U weet het! 
 
 



Mededelingen 
 
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. 
 
Zegenbede - 1 Petrus 3:8-9 
Ten slotte, wees allen eensgezind, vol mededogen, 
heb lief je broeders en zusters, 
wees barmhartig en lankmoedig, 
vergeld geen kwaad met kwaad 
of laster met laster, 
maar zegen elkaar, daartoe ben je geroepen 
opdat je zelf de zegen zult beërven. 
Moge over ons neerdalen: 
zegen, ontferming, vrede. 
Moge ons zegenen: Hij, 
God zelf geve ons kracht 
om te gaan op zijn weg. 
 
 
Slotlied     H.Oosterhuis/A.Oomen 
 
A:  Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
     hoog op rotsen, aan levend water, 



      van geur en smaak, van licht en stem, 
     uw evenbeeld. 
 
K:  Volk dat in duisternis gaat, 

mensen met stomheid geslagen, 
     het zal geschieden, zegt Hij, 
     dat zij weer glanzen als nieuw. 

 
A:  Van licht en stem zult Gij ons maken, 
      uw evenbeeld. 
 
K:  Niet meer beklemd en verdeeld, 
     niet meer in woorden gevangen, 
     één en gekend en bevrijd, 
     eindelijk mens zal ik zijn. 
 
A:  Van licht en stem zult gij ons maken, 
       uw evenbeeld. 
 
K:  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. 
 
A:  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 
 
 
 
 
 



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur 
 
    Zondag Voorganger Agenda 

9 oktober Jan Meijer In de Duif en via Zoom 
16 oktober Diana Vernooij In de Duif en via Zoom 
23 oktober Natasja Bakker In de Duif en via Zoom 
30 oktober Henk Kemper In de Duif en via Zoom 

 
Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper. Het koor wordt begeleid 
door onze pianist Irina Ursu- Antonova of Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt ook altijd graag 
nieuwe leden! Lijkt het u leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent of een van 
de koorleden. Het koor repeteert wekelijks op de maandagavond in het muziekgebouw Platform C, 
Amstelveen. 
 
Het Groene Boek, waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven, ligt vooraan in de kerk. De 
intenties worden tijdens de viering voorgelezen. 
 
Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten 
maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden. 
Elke 2de zondag van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen 
jaardoel. In 2022 is ‘Hart voor Tanzania. Hart voor Tanzania is een project van de Stichting ZGT-
Overzee voor het opzetten van een hart- en vaatkliniek in het Kilimanjaro Christian Medical Centre 
(KCMC) in Noord-Tanzania met zijn populatie van 15 miljoen mensen. Het plan is om een 
Cardiovasculair ziekenhuis te bouwen. 
 
Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende ‘Duif’ hulp nodig heeft.  
Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meld je vraag per mail bij 
onderstaand adres. 
 
Ieder jaar wordt er op 24 december een KinderKerstviering gehouden in De Duif. 
 
Periodiek wordt ons blad “Het Groene Licht” verspreid. Heeft u zin om ook eens een stukje te 
schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck en Hortense Ghijs. Of per mail op het 
algemene e-mailadres (zie onderstaand). 
 
Iedere eerste en derde dinsdagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare 
Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de 
komende twee vieringen. De Zoomcode voor die vergadering is: 
https://us02web.zoom.us/j/86209078507 
Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, ook bereikbaar via het algemene  
e-mailadres. 
 
Oecumenische Basisgemeente “De Duif”, Utrechtsedwarsstraat 7 1017 WB Amsterdam. 
IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.  
De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest 
recente informatie. E-mail adres: info@deduif.net  voor de KinderKerstviering: 
kindernevendienst@deduif.net 


