
 
    
 

 

Dagthema: 7 maal 7 
 
Overweging 15 januari– Henk Kemper 
 
“…sleutel aanreikt als hij zegt: “Nu begrijp ik pas goed dat God alle 
mensen even belangrijk vindt. God houdt van iedereen die …” 
 
         
Lied: Van God is de Aarde   
H.Oosterhuis/A.Oomen 
Naar psalm 24 
 
Van God is de aarde en die haar 
bewonen. 
Van Hem zijn haar diepte en toekomst. 
Hij heeft haar gebouwd op het water  
en duurzaam verankerd. 
Wie mag zijn hoogte beklimmen? 
Wie staan met geheven hoofd in zijn 
huis? 
Mensen met rechtvaardige handen. 
Mensen met harten onverdeeld,  
afgekeerden van schijn en leugen. 
Mensen onkreukbaar, met licht geladen, 
die doen het goede dat moet gedaan, 
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,  
dat Hem wil zien met eigen ogen.                                                                              
(herhalen vanaf “Van God is de aarde...”) 
 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. 
Maakt u groter, oeroude deuren. 
Hier komt de eeuwige, de lichtende. 
Wie is de eeuwige, de lichtende? 
Het is Hij die vecht om gerechtigheid, 
het is de God van de armen, de sterke. 
Poorten, heft uw hoofden omhoog, 
hier komt Hij, de God van de armen, 
de sterke, de eeuwige, de lichtende. 



 
    
 

 

Wie Hij, de sterke, de lichtende? 
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid, 
onze God, de eeuwige, de lichtende. 
(Herhalen vanaf “Van God is de aarde....”.) 
 
Openingsgebed 
Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt, 
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader, 
dragen wij in eerbied dit samenzijn op. 
 
Wij delen brood, wij delen wijn, 
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
Welkom en inleiding 
Goedemorgen, mede namens Liesbeth die vandaag mee voorgaat. 
Iemand zei laatst tegen me dat ik vaak met Liesbeth voorga. Never 
change a winning team zullen we maar zeggen. 
 
Wat fijn om iedereen weer te zien in dit huis dat bevolkt wordt door 
mede-zoekers, op weg naar een rechtvaardige wereld. 
Ook welkom aan onze ‘zoom-deelnemers.’ Op afstand maar toch er bij. 
 
Het thema luidt vandaag zeven maal zeven. Dat slaat op het feit dat we 
ons 49-jarig bestaan vieren. Ons bestaan als een gemeenschap die er 
voor koos om de kerk als gebouw te behouden en de gemeenschap te 
laten voortbestaan. Negenenveertig jaar rond en daarmee het begin van 
ons vijftigste jaar. Dat willen we vandaag een beetje feestelijk vieren, 
want we hebben ons voorgenomen om ook het vijftigjarig bestaan, 
volgend jaar, goed te gaan vieren. Vandaag de aftrap van dat vijftigste 
jaar, onze 49ste verjaardag. 
 
De muziekkeuze is vandaag tot stand gekomen door aan 
liturgievergaderingdeelnemers () en het koor te vragen welke muziek op 
een dag als vandaag niet mag ontbreken. 
Dat resulteerde in een flinke lijst van liederen, want we hebben 
natuurlijk erg veel muziek. Uit alle ‘inzendingen’ heb ik een achttal 
liederen opgenomen in de viering.  



 
    
 

 

‘Boek jij bent geleefd’ werd veelvuldig voorgesteld, omdat het lied 
uitdrukt dat we onderdeel zijn van een levend boek, een levend woord 
dat onder de mensen rondgaat en waarin we allemaal ons deel van de 
geschiedenis schrijven en herkennen. En ook het slotlied, ‘Die mij 
droeg,’ mag niet ontbreken, net als ‘Hoor je mij.’ 
 
Om ervoor te zorgen dat we niet pas om half vier naar huis gaan, of nog 
erger, lang moeten wachten met proosten op onze verjaardag, heb ik de 
overweging vandaag een beetje compacter gehouden. 
 
Laten we, ter voorbereiding op wat komen gaat, ons hoofd leegmaken en 
ruimte maken voor de woorden van God. Dat we open staan voor zijn 
wijsheid. Dat we rust vinden in ons hart om De Ene toe te laten. 
 

 

Lied: Boek, jij bent geleefd     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. 
 
Eerste lezing: Mattheüs 3,13-17 
Jezus wordt door Johannes gedoopt 
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan. Hij kwam bij Johannes 
om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem 
tegenhouden en zei: ‘Waarom bent u bij mij gekomen? Ik zou juist door u 
gedoopt moeten worden!’ Jezus zei: ‘Toch moet je het doen, want wij 
moeten alles doen wat God van ons vraagt.’ Toen deed Johannes wat 
Jezus vroeg. 
Jezus werd gedoopt. Zodra hij weer uit het water kwam, ging de hemel 
open. Jezus zag dat de Geest van God naar hem toe kwam in de vorm van 
een duif. En Gods stem klonk uit de hemel: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Mijn 
liefde voor hem is groot.’ 
 



 
    
 

 

Lied: Levend woord       Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen)/  
    In evangelium          Mariëtte Harinck 
 
Woord door klank, door heiligheid aangeraakt 
vloeit als purperrood bloed uit de hemel, 
dat onderhuids kloppend gaat, 
zuurstof geeft, 
kiemkracht tot bloesem brengt,  
liefde als dauw. (2x) 
 
Nooit houdt het stromen op, 
zelfs koude adem  
adem van dood  
kan dit woord niet weerstaan. (3x) 
 
Tweede lezing: Mattheüs 18, 12-14, 19-20 
Het voorbeeld van het schaap 
Jezus zei: ‘Stel dat iemand honderd schapen heeft, maar hij raakt er één 
kwijt. Wat zal hij dan doen? Hij laat de 99 andere schapen in de heuvels 
achter. En hij gaat op zoek naar dat ene schaap dat hij kwijt is. En als hij 
het vindt, dan is hij blij. Luister goed naar mijn woorden: Dat ene schaap 
maakt hem gelukkiger dan alle andere schapen die hij niet kwijt was. 
Zo is het ook met jullie Vader in de hemel. Hij wil niet één gelovige 
kwijtraken.’ 
 
En luister ook goed naar deze woorden: Stel dat twee van jullie samen 
bidden om iets hier op aarde. Dan zal mijn hemelse Vader zorgen dat het 
gebeurt, wat het ook is. Want overal waar twee of meer gelovigen bij 
elkaar zijn, daar ben ik ook.’ 
 
Lied:  “Hoor je mij”    H.Oosterhuis / A.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. 
 
Derde lezing: Handelingen 10,34-38 
Petrus houdt een toespraak 
Toen begon Petrus te spreken. Hij zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God 
alle mensen even belangrijk vindt. God houdt van iedereen die eerbied 
voor hem heeft en leeft volgens zijn wil. Het maakt niet uit bij welk volk 
je hoort. 
Dat goede nieuws heeft God aan de Joden bekendgemaakt. Hij stuurde 
Jezus Christus naar hen toe. En Jezus is de Heer van alle mensen. 
Jullie weten wat er overal in het Joodse land gebeurd is. Het begon in 
Galilea met Johannes de Doper. Die vertelde aan de mensen dat ze zich 
moesten laten dopen. 
Daarna liet God zien dat hij Jezus uit Nazareth uitgekozen had. God gaf 
hem de heilige Geest, en hij gaf hem kracht. 
Jezus reisde door het land. Hij deed overal goede dingen, en alle 
mensen die in de macht van de duivel waren, werden door hem genezen. 
Jezus kon al die dingen doen omdat God hem hielp. 
 
Overweging 
Er was eens, lang geleden, laten we zeggen een ruime halve eeuw 
geleden, in een stad die we goed kennen, een experiment gestart. Een 



 
    
 

 

experiment dat de doelstelling had om er voor te zorgen dat geen 
kerkgebouw onbenut zou blijven of teveel leegstand zou vertonen. Want 
leegstand kost geld en geen bezoekers ontvangen brengt geen geld in 
het laatje. Een aantal gebouwen zou dus moeten verdwijnen. Een heel 
aantrekkelijke optie, omdat ook in de vorige eeuw grond al schaars, dus 
duur, was. Om alles in goede banen te leiden werd een heus bestuur in 
elkaar getimmerd, bestaand uit zakenlieden en handige rekenmeesters. 
Een projectontwikkelaar was snel gevonden, dus wat kon het probleem 
zijn. Nou, er moest een obstakeltje worden bedwongen: niet alle 
mensen liepen namelijk warm voor het idee dat hun kerk zomaar zou 
verdwijnen. Temeer omdat de rekenmeesters slechts in geld dachten en 
niet aan gemeenschapszin, mensen, welbevinden en zorg. Om die reden 
vonden ze het ook niet nodig om een serieus alternatief te bedenken of 
te bespreken. 
Niet getreurd, een stel handige praters was ook voor handen. Aan hen de 
taak om uit te leggen dat gebouwen nu eenmaal niet voor de eeuwigheid 
zijn en dat mensen ondergeschikt zijn aan zakelijke belangen. Er werden 
praatsessies belegd en argumenten gepresenteerd. Maar… die verdomd 
eigenzinnige types wilden niet bekoeioneerd worden. Ze maakten 
plannen om een kerkgebouw ook een bredere functie te geven. Net als 
in de middeleeuwen zouden er bijvoorbeeld concerten en 
theaterstukken kunnen worden opgevoerd. Nou ja… het idee alleen al. 
Dat paste niet in het beoogde rijtje van: mensen er uit, slopershamer er 
op los en kassa ping. 
 
Ik denk dat de meesten van jullie dit sprookje wel hebben kunnen 
duiden. Dat we in  de oorsprong van onze, ik noem dat maar, ‘eigen 
geschiedenis,’ niet werden gehoord, niet werden gekend en ook niet 
serieus werden genomen. Dat alternatieve plannen, ideeën niet konden 
worden besproken. Bij elk gesprek stond de uitkomst bij voorbaat vast. 
Grappig detail is dat later in tal van kerken ruimte is gegeven aan andere 
bijeenkomsten dan alleen kerkvieringen. 
 
Ik las een stuk over de overleden ex-bisschop van Rome, dus ex-paus 
Benedictus XVI, ik las dat hij op het standpunt stond dat de kerk geen 
democratie is en dat de enige met stemrecht God is. Ik word altijd een 
beetje treurig van mensen die menen een exclusieve telefoonverbinding 
met God zelf te hebben. Want zeg eens: als je praat met God, dan praat je 



 
    
 

 

ten diepste met jezelf. En als je dan de stap maakt dat jouw diepe 
gedachten die van God zijn en dat jij het exclusieve vertolkingsrecht 
hebt, dan haak ik af. Maar goed, ook in 1974 was dialoog ver te zoeken. 
 
Tja, zo vieren we vandaag dan onze 49ste verjaardag. zeven maal zeven. 
In de bijbel vervullen getallen soms symbolische betekenis. Het getal 
zeven is zo’n getal.  
De schepping gebeurde in zeven dagen. Jezus spreekt in Mattheüs 18, 
vers 22 van zeventig maal zeven keer vergeven. En in Leviticus 25 wordt 
gesproken over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moest de grond rust 
krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. Niemand mocht dan zaaien 
of oogsten. En na zeven keer zeven jaar, was er een extra bijzonder jaar: 
het jubeljaar. Het vijftigste jaar dus. 
Nadat Jezus veel mensen voedt met zeven broden en wat visjes blijven er 
zeven manden vol brood over (Matteüs 15:32-39).  
Het getal zeven spreekt dus tot de verbeelding en heeft bijzondere 
betekenis. 
 
De woorden van Jezus hebben in onze gemeenschao altijd een 
prominnente plek. Domweg omdat hij voor ons een richtsnoer is, een 
leidsman wiens wijze woorden richting kunnen geven aan ons bestaan 
en aan onze beslissingen. 
Wekelijks komen we bijeen om te luisteren naar wijze teksten. Vaak 
afkomstig van de kronieken die over Jezus zijn geschreven, vaak ook uit 
andere tradities. Maar altijd met als onderlegger dat de teksten ons 
kunnen bemoedigen en inspireren in ons dagelijks bestaan. 
 
Ook vandaag lazen we verhalen over Jezus van Nazareth. Over zijn doop 
en het daarna verschijnen van een Duif. Een symbool dat voor velen van 
ons, als Duiven, altijd een bijzonder verhaal is. 
We lazen de metafoor van het verloren schaap. Dat een echte herder zijn 
kudde verlaat om het ene afgedwaalde schaap te zoeken en te vinden. Ik 
denk en hoop dat we in de Duif altijd op zoek zijn en zijn geweest naar 
het welzijn van mensen, van de wereld, de schepping. Uiteraard voor de 
dingen die in ons vermogen liggen. Want de wereld is groot, maar onze 
eigen omgeving is te overzien.  
 



 
    
 

 

In ons dagelijks leven kunnen we keuzes maken die alles te maken 
hebben met hoe God de wereld heeft bedoeld. Het is Petrus die vandaag 
een sleutel aanreikt als hij zegt: “Nu begrijp ik pas goed dat God alle 
mensen even belangrijk vindt. God houdt van iedereen die eerbied voor 
hem heeft en leeft volgens zijn wil. Het maakt niet uit bij welk volk je 
hoort.” 
Ik denk dat in dit huis deze woorden regelmatig na-echoën als wij zeggen 
dat we niemand wensen uit te sluiten. Dat het niet uitmaakt welk geloof 
je hebt of waar je vandaan komt. 
Ik hoop dat we elkaar nog lang mogen bemoedigen en inspireren vanuit 
deze gedachte. Paulus schreef in zijn brief aan de inwoners van Filippi: 
“Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten 
houden. Houd je bezig met alles wat waar is. 
 
Laat ons dan toeleven naar het jaar, volgend op zeven maal zeven, het 
vijftigste jaar, het jubeljaar. Dat dit alvast een mooi jaar mag worden, 
daar hopen we op met Gods hulp en met goede daden die wij verrichten.  
Volgens Mattheus 15, 3 zei Jezus eens tegen een verzamelde menigte: 
‘Luister goed naar mij en probeer mijn woorden te begrijpen. Een mens 
wordt niet onrein van dingen die door zijn mond naar binnen gaan. Nee, 
een mens wordt juist onrein van de dingen die uit zijn mond naar buiten 
komen.’ 
 
Laten we de woorden Jezus ter harte nemen in ons dagelijks bestaan en 
bij de beslissingen die we van dag tot dag moeten nemen. 
Moge dat zo zijn. 
 

Pianomuziek door Irina Ursu - Antonova 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in een wereld vol liefde, 
een wereld van God, een God die altijd dicht bij je is. 
Ik geloof dat Jezus is gekomen uit liefde voor de mens - 
zonder onderscheid naar kleur, geaardheid, rang of stand. 
 
Ik geloof in zijn opdracht: 
heb je naaste lief en probeer dat waar te maken. 



 
    
 

 

 
Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt. 
En ik weet zeker, dat God naar ons glimlacht 
en zijn licht over ieder van ons laat schijnen. 
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!!! 

 
 

 
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek en mogelijkheid 
voor de ‘zoom-deelnemers’ om een intentie uit te spreken. 
 
Lied: Delf mijn gezicht op    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: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
A:   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.   
 
Nodiging, breken en delen van brood en wijn 
 
Lied: Die om mij smeekt   H.Oosterhuis/T.Löwenthal 
 
Refrein  (1. Koor   2. Allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 
Die mij niet, sleurde, niet duwde, maar wenkte, 
over uw drempel. 
Die de sluier van mijn angst niet scheurde, 
maar optilde. 
Die met enkel uw stem mij zo vermurwde,  
dat ik wilde. 
 
Refrein (1. Koor,  2. Allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 
Ooit door geruchten over U geknecht. 
Nu zonder angsten, eindelijk verwacht ik U. 
 
Refrein (1. Koor,  2/3 allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 
Gedachte bij het thema 
 
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. 
 
Activiteiten en informatie voor de komende periode 
Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje. 
 
Lied: Die mij droeg         H.Oosterhuis / T.Löwenthal 
op.36, nr 5         
 
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. 
 
Zegenbede 
 
De zegen van jouw naam Jannet Delver (naar Hildegard von 

Bingen) Mariëtte Harinck 
Geef ons een woord, een zin 
die onze honger stilt. (2x) 
 
En zie ons aan, zoals een ziende blinde, (2x) 
opdat wie vlucht niet hulpeloos vergaat. (2x) 
 
En in de nacht de zegen van jouw naam 
niet zal verdwijnen. 
 


