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♪

Orgelspel J.S. Bach
Driestemmige inventionen in e minor

•

Welkom

•

Aansteken van de kaars

•
Stilte, 125 seconden, waarin onze gedachten zijn bij
vluchtelingen
Gedicht “Open de deur” van Rodaan al Galidi voor de
vluchtelingen van Lesbos uit de poëziebundel “Neem de titel
serieus”:
Open de deur
Open de deur voor de liefde.
Als ze neemt, noem het geven.
Als ze afbreekt, noem het ruimte.
Als ze verbiedt, noem het verlangen.
Als ze blijft, noem het eenzaamheid.
Als ze wegjaagt, noem het vrijheid.
Als ze doodt, noem het leven.
Als ze verdwijnt, noem het dood.
•
Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft in eeuwigheid
en niet loslaat, het werk, dat Hij ook in ons leven begon.
Genade en vrede zij met ons allen. Amen!

♪

Zingen The cry of the poor (uit Breaking Bread)

•
Inleiding op het thema
Deze viering is voorbereid op locatie, in de polder in
Amstelveen, de Dorothy gemeenschap waar Sofie woont. Sofie
is vandaag onze gastspreker en zij zal vertellen over de
Dorothy gemeenschap, waarvan zij deel uitmaakt.
Op de website lezen we: “Wij zijn een gastvrije gemeenschap
die vanuit een spiritualiteit van eenvoud een boodschap van
barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen.” Het is een
plek waar gebed en geweldloze actie samengaan. We zijn heel
blij dat Sofie ons vandaag over deze inspirerende plek wil
vertellen.

•
Gebed
Liefdevolle God,
wij leven in een wereld die gebroken is.
In stukken gebroken.
Een wereld met harde grenzen en buitensluiten.
Een wereld waarin relaties stuk gaan,
mensen langs elkaar heen leven,
niet meer weten hoe ze verbinding tot stand kunnen brengen.
Wij delen in deze gebrokenheid,
we maken zelf brokken.
Liefdevolle God, vergeef het ons wanneer we onbedoeld meer
stukmaken dan ons lief is.
Vergeef ons onze hardheid, breek in in ons hart.
Dat het mag gaan stromen.
Dat de woorden die vandaag klinken
mogen binnenkomen en ons mogen vernieuwen en
bemoedigen.
Dat in ons het verlangen wordt gewekt of aangewakkerd
om uw lieve zoon te volgen, waar hij ons ook leidt.
Schenk ons uw Geest,
ontferm U over ons, ontferm U over uw wereld,
toevertrouwd aan onze zorgen.
Amen.
•
Lezing Marcus 1: 29- 39
Meteen gingen ze de synagoge uit
en gingen naar het huis van Simon en Andreas,
samen met Jakobus en Johannes.
Maar de schoonmoeder van Simon lag neer, met vurige koorts,
en meteen praten/praatten ze met hem over haar.
Hij ging naar haar toe, greep haar bij de hand
en wekte haar op.
De vurige koorts verliet haar en zij diende hen.
Laat op de avond, toen de zon was ondergegaan,
brachten ze hem allen die slecht eraan toe waren

en door demonen bezeten.
Heel de stad was er, verzameld bij de deur.
Hij genas velen die er slecht aan toe waren
door allerlei ziektes, veel demonen gooide hij eruit,
en hij liet niet toe dat de demonen zeiden,
dat ze van hem wisten.
Heel vroeg, in de nacht nog, stond hij op,
hij ging eruit, hij ging naar een woestijnplaats,
daar was hij aan het bidden.
Simon met wie bij hem waren, was hem gevolgd,
zij vonden hem en zeiden/zeggen hem: Allemaal zoeken ze je.
Hij zei/zegt hun: laten we ergens anders heengaan,
naar de dorpen en steden in de buurt, dan kan ik ook daar
verkondigen, want daarvoor ben ik erop uitgegaan...!
Om te verkondigen kwam hij naar hun synagogen,
naar/in heel Galilea, en om de demonen eruit te gooien.
•
Korte overweging
Lieve gemeente, mensen van God,
Vandaag een korte overweging, een enkele gedachte bij de
evangelielezing. We zijn nog steeds in het eerste hoofdstuk van
het Marcusevangelie maar er is al ontzaglijk veel gebeurd. Aan
het begin ontmoetten Johannes de Doper met zijn oproep tot
radicale ommekeer. Ook Jezus kwam naar Johannes, vanuit
Galilea naar Judea, om kopje onder te gaan in de Jordaan. We
kwamen de wilde beesten en de engelen tegen, samen met
Jezus in de woestijn. Vandaag is Jezus alweer terug in Galilea,
heeft een paar vissers op sleeptouw genomen, is in de
synagoge geweest, waar hij preekte en genas en nu is hij met
Simon en Andreas naar huis gegaan.
En nog is het hoofdstuk niet ten einde…
Ik wil vanmorgen even stilstaan bij de ontmoeting tussen Jezus
en de schoonmoeder van Simon (Petrus). Als we daarbij het
thema van deze viering in gedachten houden: ‘deze wereld
omgekeerd’ dan denk je misschien: hier wordt helemaal niets
omgekeerd! De vrouw is ziek, wordt beter gemaakt en meteen
zit ze weer in haar dienstbare rol! Alsof ze alleen maar beter is

gemaakt om vervolgens de heren van hun natje en droogje te
voorzien!
Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt voor dienen (of
bedienen) is diakoneoo en daarin herkennen we het woord
diaken en diaconie. De betekenis van diakoneoo is tweeledig:
het kan betekenen: in materiële noden voorzien (zoals een
diaconale werkgroep, ons regentencollege) of: aan tafel
bedienen.
Als we op zoek gaan naar de andere plaatsen waar Marcus dit
woord gebruikt, dan zullen we ontdekken dat hij misschien toch
een omgekeerde wereld laat zien. Het koninkrijk van God, waar
alles op z’n kop staat! De eerste keer dat we bij Marcus het
woord tegenkomen is als Jezus in de woestijn verblijft. “En de
engelen dienden hem”, vertelt Marcus.
Vervolgens komen we het woord opnieuw tegen in hoofdstuk
10, waar Jezus zijn leerlingen probeert duidelijk te maken wat
de regels zijn in het koninkrijk van God en waarin die
verschillen van onze koninkrijkjes. Daar zegt hij:
“Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met
ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun
macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u
groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de
eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn, want ook de
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om
te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
De schoonmoeder van Simon doet uit zichzelf waartoe Jezus
de mannen moet oproepen en dan nog snappen ze er niets
van, want ze hebben het over de beste plaatsen waar ze recht
op menen te hebben. (hoofdstuk 10 van het Marcusevangelie)
Terwijl het volgen van Jezus vraagt om een houding van
dienstbaarheid.
Even terug naar het verhaal dat Marcus vandaag vertelt. Nadat
de schoonmoeder van Simon is genezen, geneest Jezus ook
anderen en vervolgens zoekt hij de stilte, om te bidden. Simon

gaat naar hem op zoek, samen met de anderen, en zegt:
“iedereen zoekt u”. M.a.w.: “Je moet terugkomen.”
Het antwoord van Jezus is veelzeggend: “Laten we ergens
anders heengaan…” Jezus laat zoekende mensen achter!
Dat is genoeg: Hem zoeken. Zoekend leven, zoekend naar de
plaats, naar de taak ons wacht… Straks zullen we luisteren
naar het verhaal van Sofie, haar zoektocht, en waar die haar op
dit moment heeft gebracht…
♪

Zingen Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

•
Sofie: film over de Dorothy gemeenschap
https://www.dorothygemeenschap.nl
•

Sofie: mijn weg naar en met de Dorothy gemeenschap

Dorothy-gemeenschap

7 februari 2021, Zaandam

Bedankt dat ik vandaag wat met jullie mag delen over mijn
zoektocht en inspiratie, en hoe ik probeer mijn geloof in Jezus
vorm te geven. Ik woon sinds oktober 2020 in een christelijke
leefgemeenschap in de polder van Amstelveen, zoals jullie net
op het filmpje hebben kunnen zien. Over mijn weg daar naartoe
en wat mij en ons inspireert om op deze manier te leven,
daarover vertel ik graag meer! Ik ben altijd een heel gelovig
kind geweest, en toen ik ouder werd ging ik me erg bezig
houden met de vraag hoe mijn geloof invloed had op mijn hele
levensstijl. Ik zag zoveel onrecht op de wereld, zoveel
ongelijkheid en schadelijke omgang met de aarde, daar wilde ik
iets aan doen, juist vanuit mijn geloof! Ik zocht naar een balans
tussen activisme en idealisme en tegelijk het gegrond blijven in
een eeuwenoude geloofstraditie, het geloof in de opstanding en
de zorg van God. Ik kwam in contact met andere jonge mensen
die niet meegingen in het consumentisme en eenvoudig wilden
leven, die zich bewust waren van de impact die onze manier
van leven heeft op mensen aan de andere kant van de aarde,
en op de schepping zelf. Ook ging ik migranten bezoeken die

gevangen zaten in vreemdelingendetentie op Schiphol en
ontdekte ik steeds meer hoe oneerlijk migranten vaak worden
behandeld in Nederland.

In die periode leerde ik ook het Jeannette Noëlhuis kennen, een
plek waar Nederlanders onderdak boden aan
ongedocumenteerde migranten, en met hen samenleefden.
En ik was geïnspireerd door Jezus die altijd omging met
mensen uit de marges van de samenleving. Zo wilde ik ook
leven! Maar alle dagelijkse verplichtingen en het gemak van
een comfortabel leven in je eigen ‘bubbel’ maken dat soms best
moeilijk vol te houden. Zo groeide het verlangen om in een
leefgemeenschap te gaan wonen, waar ik samen met anderen
vanuit een bron van gebed mijn idealen vorm kon geven, elkaar
te inspireren, het samen te dragen en zo vol te houden.
Uiteindelijk heb ik in 2015 een aantal gelijkgestemden ontmoet
en zijn we samen het avontuur aangegaan om een
leefgemeenschap te beginnen waar dit alles samenkomt. Een
mooie samenvatting van wat we willen zijn, zijn twee citaten
van Peter Maurin: ‘A place where it is easier for people to be
good’ (een plek waar het makkelijker is voor mensen om goed
te zijn). En ‘to build a new society in the shell of the old’ (een
nieuwe samenleving bouwen in de schil van de oude
samenleving).
Als mensen hebben we elkaar nodig om onze idealen in de
praktijk te brengen. Als gemeenschap creëren we een
omgeving waarin we makkelijker kunnen doen wat we willen

doen. En ondanks dat we in een wereld leven waarin we
vastzitten in onrechtvaardige systemen, kunnen we in het klein
ervoor kiezen om een eigen mini-samenleving op te bouwen
naar het voorbeeld van Gods koninkrijk. En natuurlijk lukt dat
lang niet altijd, en kan er in leefgemeenschappen ook van alles
mis gaan, maar voor ons is dit een belangrijke motivatie om in
gemeenschap te leven.
Op de foto staan mijn huisgenoten Herman en Anna met hun
dochtertje Naomi (ook te zien op het filmpje!), Mieke, Matthias
en ikzelf. Ik de loop van de jaren hebben we elkaar goed leren
kennen en hebben we ook steeds concreter aangescherpt wat
voor gemeenschap we willen zijn en wat onze visie is.
Visie Dorothy-gemeenschap
Onze gemeenschap is vernoemd naar twee inspirerende
vrouwen. De ene is Dorothy Day, die ik in het filmpje al
noemde. Zij is de oprichtster van de Catholic Worker beweging
en een voorbeeld van onvermoeid actie voeren tegen onrecht
en directe hulp bieden aan de allerarmsten. En de tweede is
Dorothy Stang, een non die zich inzette voor het behoud van
het oerwoud en tegen de onderdrukking van de kleine boeren in
de Amazone.
Over Dorothy Day en de geschiedenis van de Catholic Worker
vertel ik straks nog wat meer. Wij voelen ons verbonden met de
Catholic Worker beweging, en een aantal van ons, waaronder
ikzelf, hebben de afgelopen jaren in de Catholic Worker
gemeenschap in Amsterdam gewoond: het Jeannette Noëlhuis.
Ik vind het mooi om in een grotere traditie te staan en
voorbeelden te hebben van mensen die radicale keuzes met
God hebben gemaakt en daar al met vallen en opstaan veel in
geleerd hebben. De Catholic Worker beweging is overigens niet
exclusief katholiek, onze gemeenschap zouden we zelf als
oecumenisch omschrijven.
Onze visie als Dorothy-gemeenschap hebben we samengevat
in de volgende zin: ‘Wij willen een gastvrije gemeenschap zijn
die vanuit een spiritualiteit van eenvoud een boodschap van
barmhartigheid en rechtvaardigheid uitdraagt.’

Hoe we dit concreet vormgeven is dat we 5 tot 7
ongedocumenteerde vluchtelingen een (tijdelijke) plek willen
bieden om met ons mee te leven, zodat zij op adem kunnen
komen en in rust en verbondenheid kunnen werken aan de
vervolgstappen in hun leven. Daarnaast willen we voor mensen
uit de buurt een warme open plek zijn, waar ruimte is voor een
luisterend oor en waar ontmoeting wordt gefaciliteerd.

Daarnaast vinden we het belangrijk een plek te zijn waar ruimte
is voor stilte en bezinning. We willen een dagelijks gebedsritme
hebben, en zijn nu gestart met twee keer per week. We willen
genieten van genoeg en van de natuur. Onderdeel van onze
spiritualiteit is ook dat we geloven dat een simpele levensstijl
bijdraagt aan solidariteit, een eerlijkere verdeling in de wereld,
en een rijke spiritualiteit.

Een belangrijk en moeilijk aspect van eenvoudig leven is
volgens mij ook: afhankelijk durven zijn. Niet alles tot in de
puntjes dicht hebben getimmerd, maar jezelf ook overgeven
aan God en je naasten. Dat oefen je ook in
gemeenschapsleven.

Ten slotte vinden we het belangrijk om niet alleen ‘liefdadigheid’
te beoefenen, maar ook daarachter te kijken. ‘Onze problemen
komen voort uit onze acceptatie van dit smerige tot op het bot
verziekte systeem’ is een beroemde uitspraak van Dorothy Day.
Activisme en een pacifistisch standpunt is dan ook altijd een
belangrijk onderdeel van de Catholic Worker beweging
geweest. We zien een wereld waarin ongelijkheid, geweld en
schade aan het milieu systematisch voorkomen. Wij willen als
gemeenschap een tegengeluid laten horen door
rechtvaardigheid, geweldloosheid en duurzaamheid uit te
dragen. Dit doen we bijvoorbeeld door geweldloze directe actie
te voeren, bewust te consumeren met aandacht voor mens en
milieu, en door in dialoog onze visie op de wereld te scherpen.
Omdat we nu nog in onze tijdelijke woonunit wonen, waar geen
ruimte is om gasten op te vangen, zoeken we nu andere
manieren om de gastvrijheid vorm te geven: we richten ons op
de buurt en op ontmoeting. We zijn nu bezig met het opzetten
van een buurtmoestuin, een open gebedsruimte en een sociale

fietsenwerkplaats. Daarnaast hebben nauw contact met het
Jeannette Noëlhuis, de vluchtelingen die daar worden
opgevangen nodigen we regelmatig uit om voor een dagje
ontspanning op onze ‘boerderij’. Als u meer wilt lezen of op de
hoogte wilt blijven kunt u op onze website kijken:
www.dorothygemeenschap.nl
De Catholic Worker beweging en Dorothy Day
De Catholic Worker beweging ontstond begin jaren ‘30 midden
in de crisisjaren in de Verenigde Staten. Dorothy Day was een
jonge journaliste in socialistische, anarchistische kringen in
New York. Ze was onder andere actief in de strijd voor het
vrouwenkiesrecht. In 1927 bekeerde zij zich tot het katholicisme
en ging zij op zoek naar hoe zij haar sociale activisme kon
vormgeven vanuit haar geloof. Toen ze in 1932 Peter Maurin
ontmoette, die erg geïnspireerd was door Sint Franciscus,
begonnen ze samen een krantje: ‘The Catholic Worker’. Daarin
schreven zij over de progressieve sociale leer van de kerk,
zodat de veelal katholieke arme arbeiders uit hun eigen traditie
konden putten in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid.
In de krant schreven Dorothy en Peter een oproep om in elke
parochie, elk huis een ‘Christus-kamer’ in te richten, om de
‘ambassadeurs van God’ te kunnen ontvangen. Daarmee
bedoelden zij de vreemdeling, de arme in wie men Christus kan
herkennen, gebaseerd op Mattheus 25: ‘Wat jullie voor een van
de minsten hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan.’
Daarop kwamen er allerlei mensen naar Dorothy en Peter toe
om te vragen waar ze die huizen konden vinden. Zo ontstonden
er allerlei ‘houses of hospitality’, waar de allerarmsten, veelal
dakloze arbeiders terecht konden.
Dorothy Day citeerde vaak de kluizenaar uit ‘de broeders
Karamazov’, van de Russische schrijver Dostojevski. Die zei:
‘Liefde in dromen eist een onmiddellijke, snel bevredigende
heldendaad en wil dat iedereen die ziet. Maar actieve liefde, dat
is werk, dat is volhouden, en voor sommigen eigenlijk een hele
wetenschap.’ En dat is precies wat Dorothy Day in haar leven
heeft ervaren en waar ze zich met vallen en opstaan aan over

probeerde te geven. In het huidige Europa geven de Catholic
Worker gemeenschappen (10) vooral gastvrijheid aan
ongedocumenteerde migranten, omdat dit de mensen zijn die
zich aan de uiteinden van onze huidige samenlevingen
begeven met amper rechten en voorzieningen.

Wat ik zo mooi vind van Dorothy Day is dat zij zonder oordeel
echt mét de allerarmsten leefde en hen praktisch hielp, maar
ook kritisch kon kijken naar de factoren die de armoede en het
geweld in stand hielden, en de stem die zij had te gebruiken om
dit te verbeteren. Tegelijkertijd zocht ze dagelijks de stilte op,
bad ze veel. Dorothy begreep dat het onderhouden van haar
spirituele leven essentieel was om het leven als activist,
dagelijks geconfronteerd met lijden en onrecht, vol te houden.
Die balans, die ook naar voren komt in de evangelielezing van
vandaag, hoop ik in mijn eigen leven ook steeds te oefenen. En
hopelijk heb ik u vandaag ook een beetje van haar inspiratie
kunnen meegeven.
•

Gesprek met Sofie

♪

Zingen

Lied 1001 De wijze woorden

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.
•

Mededelingen

•
Gebeden,
Liefdevolle God,
wij danken U voor uw zoon, zijn inspirerende voorbeeld.
Wij danken U voor Sofie en voor de goede mensen die haar
omringen, zij bemoedigen ons, ze tonen ons dat U ook vandaag
mensen inschakelt voor uw Rijk dat komende is.
Wij bidden U voor mensen die kwetsbaar zijn,
omdat ze leven op een plaats waar de wereld in brand staat,
of omdat ze lijden aan honger en dorst, aan onderdrukking.
Voor mensen die bezeten zijn door boze geesten,
waardoor ze schade berokkenen aan hun naaste en aan de
schepping.
Dat er mensen mogen zijn die deze geesten aankunnen,
zodat er bevrijding ontstaat.
Wij bidden voor vluchtelingen die worden teruggestuurd
naar zogenaamd veilige landen…
voor Denis, zo lang hier, zijn leven niet zeker als homo in
Uganda maar in deze herberg is hij niet gewenst…
Wilt U hem nabij zijn.
Wij bidden U voor mensen die ziek zijn,
voor mensen die ziek zijn door corona,
voor mensen die lijden aan een andere ziekte,
voor mensen die psychisch lijden
en voor wie deze tijd extra zwaar is…

Stil gebed
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid.
Amen.
♪

Zingen Lied 880 Het leven op aarde

2 Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

3 Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.
4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.
•
Uitzending en zegenbede
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.
♪

Antwoordlied 422 Laat de woorden die we hoorden

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
•

We nemen het licht mee de wereld in en doven hier de
kaars

♪

Orgelspel J.S. Bach uit
Driestemmige inventionen in c minor

