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Voorwoord 

Voor je ligt materiaal voor een viering van de zomer zonnewende.  

Het is een complete viering, met liederen en teksten. De viering is een Aarde en Hemel 

Feest, gehouden in de NH Kerk in Vledder op 21 juni 2009. Aarde en Hemel Feesten zijn 

bedoeld om de overgangen van de seizoenen te vieren en dienen als proeftuin hoe we in 

onze kerkelijke traditie de seizoenen centraal kunnen stellen. Oude vergeten rituelen 

krijgen opnieuw vormgegeven, een plaats in de vieringen. Er behoren drie vieringen tot 

dit project: Maria Lichtmis, op 2 februari 2009 uitgevoerd in Vledder, Allerzielen op 

zondag 1 november 2009, en de viering van de zonnewende op 21 juni 2009, waarvan 

de uitwerking voor je ligt.  

Hemel en Aarde Feesten zijn een missionair project van de Protestantse Kerk Nederland 

en een onderdeel van ‘Pionieren in de kerk’. Ze zijn gericht op (bijna) onkerkelijke 

mensen en op liturgie commissies die diensten willen maken voor deze groep. De leider 

van het project is Henny de Jong. Het Gilde van Aarde en Hemel maakt de vieringen. Het 

Gilde bestaat uit  Bien van Noord, Henny de Jong, Marjan van Hal, Suzanne Groote en 

Berthe van Soest. De kern van deze zonnewende viering bestaat uit het lopen van een 

zonnespiraal. De spiraal de meest eenvoudige vorm van een labyrint en een oud symbool 

dat de weg van de zon verbeeldt. Je vindt beschreven hoe je een zonnespiraal kunt 

leggen in een kerkzaal, wat er met de deelnemers kan gebeuren tijdens het lopen, hoe je 

de deelnemers voor kunt bereiden op het lopen van de spiraal, en ideeën om de 

ervaringen te verwerken in de viering bij het lopen van de spiraal.  

De bijbelse figuur die in deze viering centraal staat is Sint Jan, Johannes de Doper. Zijn 

geboortefeest  valt een paar dagen na de zomerzonnewende op 24 juni. Het 

evangelieverhaal over zijn geboorte en naamgeving, Lucas 1:57-68, is de schriftlezing. 

Bij de volkstraditie van Sint Jan horen vuren. Je vindt uitgelegd hoe je zo veilig mogelijk  

een Sint Jans vuur kunt branden.  

De overdenking bij de schriftlezing is van Suzanne Groote. Je vindt ideeën voor een 

overdenking, voor liederen, en een suggestie voor uitzending en zegen. De teksten die 

zijn uitgesproken in de viering in Vledder dienen als voorbeeld en als inspiratie. Het 

materiaal begint met een uitleg van het gedachtegoed achter deze viering van de  
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Liturgie Feest van Aarde en Hemel – Zonnewende 

 

 

Welkom en introductie 

 Introductie thema zonnewende en het thema van de viering 

Kyrië 

 Zingen: “Neem mij aan zoals ik ben” (Uit Iona Gloria, Liederen en gebeden uit 

Iona & Glasgow) 

De Schriften 

 Lezen: Lucas 1:57-68, de geboorte van Johannes en zijn naamgeving 

 Overdenking 

 Zingen: “Return Again”, een lied uit de Joodse traditie. Tekst: Ronnie Kahn. 

Muziek: Shlomo Carlebach 

Het lopen van de zonnespiraal 

 Introductie  

 Lopen 

 Verwerken 

Uitzending 

 Naar Lucas 1:76 

Samen zingen als antwoord: Every Step I Take”: Tekst en muziek Donald 

Engstrom  

Slotlied  

 “Een schoot van ontferming is onze God”. Tekst Huub Oosterhuis. Melodie: 

Antoine Oomen. (Uit: Tussentijds) 

Zegen  

 “Geluk gewenst”. Tekst van Greet Brokerhof – van der Waa.  

Napraten met een drankje en een hapje 
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DE ZOMERZONNEWENDE ALS AARDE EN HEMELFEEST 

Informatie over de zomer zonnewende en Sint Jan 

Zomerzonnewende en winterzonnewende  

De zomerzonnewende, rond 21 juni, markeert het moment in het jaar waarop de zon zijn 

grootste kracht heeft en daarna in kracht inboet. Op de zomerzonnewende is de dag het 

langst nacht het kortst. Daarna worden de dagen korter en de nachten langer. De 

zomerzonnewende staat in het jaar tegenover de winterzonnewende, rond 21 december. 

Bij de winterzonnewende staat de zon het verst van de aarde en is op z’n zwakst. Dan is 

het de langste nacht en de kortste dag. Na de winterzonnewende neemt de zon aan 

kracht toe en worden de dagen langer. 

De spiraal als weg van de zon 

Een oud symbool dat de weg van de zon verbeeldt is de spiraal. Zonnespiralen zijn te 

vinden bij Keltische grafheuvels en op Keltische kruisen. Een beroemd voorbeeld waar 

veel spiralen te vinden zijn, is de grafheuvel van New Grange in Ierland. De spiraal duidt 

de weg van de zon aan van zonsopgang tot zonsondergang, maar ook de weg van de zon 

gedurende het jaar, van de zomerzonnewende tot de winterzonnewende. Het naar 

binnen cirkelen van de spiraal naar het middelpunt toe verbeeldt de weg van de 

zomerzonnewende naar de winterzonnewende. Hoe dichter naar het middelpunt hoe 

donkerder het wordt. Het middelpunt zelf verbeeldt de winterzonnewende. Het naar 

buiten cirkelen van de spiraal, van het middelpunt af, verbeeldt de weg naar de 

zomerzonnewende. Als de spiraal weer naar buiten cirkelt neemt de zon in kracht en 

warmte toe.  

 

                  New Grange, Ierland 

Sint Jan en de zomerzonnewende 

Vlak bij de zomerzonnewende, op 24 juni ligt het feest van Sint Jan, een van oorsprong 

katholiek feest waarin de geboorte van Johannes de Doper wordt gevierd. Vroeger viel de 

zomerzonnewende op Sint Jan. Bij de invoering van de Gregoriaanse kalender in 

Nederland rond 1700, werd de datum voor de zomerzonnewende op 21 juni gezet en viel 

het niet meer samen met Sint Jan. De volksgebruiken van de Zonnewende komen van 

Sint Jan. De thema's van de zonnewende zijn verweven met het feest van Sint Jan. 
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Sint Jan als een protestants feest  

De geboorte van Sint Jan op 24 juni is niet alleen een katholiek feest, maar ook een  

feestdag in de Protestantse Kerk in Nederland. De feestdag komt uit de Lutherse traditie. 

De evangelielezing voor dit feest is Lucas 1:57-68 (69-80), over de geboorte, besnijdenis 

en naamgeving van Johannes. De profetenlezing is Jesaja 40:1-8, over de troost voor 

Jeruzalem.   

Keerpunt in de natuur 

Men zegt wel: “Met Sint Jan draait het blad zich om.” Sint Jan is een keerpunt in de 

natuur. De voorjaarsbloemen zijn uitgebloeid en bloemen die bij volle zomer bloeien zijn 

op het hoogtepunt. De vlieren en de linden staan in bloei. Het hooi is binnen en de 

aspergeoogst is over met Sint Jan. 

Sint Janskruid 

Rond de zomerzonnewende bloeit het Sint-Janskruid. Het kruid hoort bij de 

zomerzonnewende. Er wordt een medicijn van gemaakt dat gebruikt kan worden tegen 

depressies. Het kruid slaat de kracht van de zon op in zijn bladeren. Je kunt zelf olie van 

Sint Janskruid maken door stukjes van de plant met olijfolie in een gesloten fles weg te 

zetten. Als de fles in de zon staat, kleurt de olie langzaam rood. Dit verwijst naar de 

onthoofding van Johannes de Doper. Als de olie helemaal rood is, is ze klaar om te 

gebruiken. De olie verzacht zonnebrand.   

Volksgeloof en -gebruiken 

Sint Jans vuren 

Vuur symboliseert de zon. Met Sint Jan werden vuren ontstoken. Hoe hoger de vuren, 

hoe groter de oogst en Springen over het vuur bracht heling omdat vuur loutert en 

zuivert, en bevorderde vruchtbaarheid. Vrije scholen hebben dit gebruik overgenomen. 

Sintjanstros 

In Limburg hing men boeketten van kruiden op om het huis te beschermen tegen kwaad 

en onweer. Elk kruid had een eigen betekenis en beschermende kracht. De boeketten 

werden van te voren gezegend in de kerk. 

Wondernacht 

De Sint Jansnacht geldt als een wondernacht in het volksgeloof, net als de Kerstnacht. 

Gezonken klokken gaan luiden, en gezonken steden rijzen op. Dauw gewonnen in de Sint 

Jans nacht is heilzaam voor mensen en dieren. Wat je droomt in die nacht, komt uit. 

Wanneer het Sint Jans kruid dat je boven je bed hebt gehangen voor je die nacht gaat 

slapen, de volgende dag nog fris is, dan is het geloof dat je liefste wens uitkomt. 

Thema’s van Sint Jan en de zonnewende 

Duister brengen 

Jezus en Johannes de Doper delen het jaar. De geboorte van Johannes de Doper wordt 

op 24 juni gevierd en die van Jezus een half jaar later op 24 december. Wanneer je kijkt 

naar de gang van het jaar staan de feesten precies tegenover elkaar. Na Sint Jan gaat 
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het licht afnemen en wordt het donkerder buiten. Na Kerstmis gaat het licht toenemen en 

wordt het lichter buiten. Christus brengt het licht en Sint Jan het donker. Johannes 

brengt ons in contact met het duister. Donker geeft rust, stilte en inzicht. Het donker 

biedt ons ook de mogelijkheid om te kijken naar het duister binnen onszelf: naar 

schaduwkanten, naar wat er in ons is aan ongeleefde verlangens, en ook naar kanten die 

we liever niet zien. Naar dit duister kijken in onszelf maakt het verlangen naar licht en 

bevrijding in ons wakker. Hoe meer wij van ons duister bewust worden, hoe meer ruimte 

we gaan geven aan het licht. 

Omkeren 

Johannes leefde in de woestijn en at sprinkhanen en honing. Hij was een boeteprediker. 

“Keer je tot God”, zegt hij tegen de mensen die bij hem komen, en: “Deel je kleren, als 

je meer dan één stel hebt”. Zoals de zon zich omkeert op het moment van Johannes 

geboorte en de andere kant uitgaat, zo roept Johannes de Doper op tot boete, inkeer en 

zuivering.                                        

 

Wegbereiden 

                                                           Jeroen Bosch, Johannes de Doper 

Johannes verstond zichzelf als 

wegbereider van Christus, als iemand 

die het pad voor Jezus effent, zodat 

zijn weg makkelijker werd en de 

mensen naar hem willen luisteren. 

Johannes zei over Jezus: “Hij moet 

groter worden en ik kleiner”. Johannes 

wilde dat de mensen naar Jezus 

gingen luisteren in plaats van naar 

hem. Op schilderijen staat Johannes 

vaak afgebeeld terwijl hij wijst naar 

Christus, die afgebeeld is als lam.    

Het ‘kleiner worden’ van Johannes en 

het ‘groter worden’ van Jezus wordt 

uitgebeeld in de gang van het jaar 

waarin het donker wordt na Sint Jan 

en lichter na de geboorte van 

Christus. Johannes roept ons op de 

weg te bereiden voor Christus, om 

vooruit te kijken naar het licht dat 

komen gaat, en om Christus in ons 

hart te houden.  

Genieten en vergankelijkheid 

Met de zonnewende groeit en bloeit alles. Het is een tijd om te genieten. Tegelijkertijd is 

het dit moment dat de zon langzaam in kracht zal gaan afnemen, en de oogst en de 

herfst komen. De zonnewende leert ons te genieten van wat er is, omdat we weten dat 

het niet voor eeuwig is. 
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De zonnewende als Aarde en Hemel Feest 

Seizoensfeesten bereiden voor op tijd die komt. Deze viering met de zonnewende als 

thema bereidt voor op de tweede helft van het jaar waarin het steeds donkerder wordt. 

Het donker is pas voelbaar in augustus, maar begint met de zomerzonnewende.  

Johannes de Doper is de figuur waarmee in de kerkelijke traditie de tweede helft van het 

jaar verbonden wordt. De figuur van Johannes de Doper, zijn geboorte en naamgeving 

staan centraal in deze viering. Johannes de Doper is een strenge boeteprofeet. Hij roept 

op tot omkeer, preekt de boodschap van vergeving maar dreigt ook met goddelijke straf. 

Dit is geen makkelijke boodschap om die over te brengen. Vuur en het duister zijn de 

beelden in de viering die de boete en ommekeer vertegenwoordigen waartoe Johannes 

als profeet oproept. Vuur en duister symboliseren inkeer, zuivering en loutering. Beide 

beelden komen uit de volkstraditie van het Sint Jansfeest.  

De naamgeving van Johannes bij zijn besnijdenis, waarbij hij niet de naam van zijn vader 

krijgt, maar een andere naam, is in de viering een aanmoediging na te denken over je 

eigen naam en leidt tot bezinning over wie jijzelf bent. Lucas 1:57-68 is de tekst om te 

lezen. “Jezelf worden” is een rode draad in de viering. 

De voorbereiding op de tweede, donkere helft van het jaar gebeurt door het lopen van 

een zonnespiraal. De spiraal is van touw en heeft drie of vier wikkelingen die een pad 

naar binnen en naar buiten vormen. De spiraal verbeeldt de weg van de zon van Sint 

Jan, wanneer hij hoog aan de hemel staat, tot de winterzonnewende, wanneer het heel 

donker is, en weer terug. Het donker is het middelpunt van de spiraal. Het donkere 

middelpunt verbeeldt zowel het middelpunt van onszelf, de winterzonnewende als de 

geboorte van Christus in de diepe duisternis van de winter. De deelnemers lopen de 

spiraal naar binnen en naar buiten, maar de nadruk ligt op de weg naar binnen, naar het 

middelpunt. De weg naar binnen is in de viering een weg van zuivering en loutering, om 

te komen tot het middelpunt van jezelf, en tot waar Christus geboren wordt. De vragen 

die de deelnemers meekrijgen bij het lopen zijn: ‘Wat verhindert mij en wat helpt mij om 

meer mijzelf te worden?’ Deze vragen sluiten aan bij het verhaal over de naamgeving 

van Johannes. Met het lopen van de spiraal ervaren de deelnemers de inkeer en 

ommekeer waartoe Johannes oproept en de weg die de zon af gaat leggen in de tweede 

helft van het jaar. 

Het slot van de viering, de wegzending, krijgt in de viering extra aandacht omdat 

Johannes als profeet de weg bereidde van Christus. De deelnemers worden net als 

Johannes aangesproken en opgeroepen profetes en profeet te zijn van de Allerhoogste.  
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UITWERKING VAN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE 
ZONNEWENDEVIERING 

In de sfeer komen: oefenen van liederen  

De vieringen van aarde en hemel zijn gericht op (bijna) buitenkerkelijke mensen en op 

liturgiecommissies die voor deze groep vieringen wil maken. Daarom zijn er makkelijk 

zingbare liederen in deze viering met weinig tekst. De meeste liederen zijn vaak achter 

elkaar te zingen en geven een meditatieve sfeer. De liederen van te voren oefenen is 

raadzaam, dan kunnen ze goed worden meegezongen. 

Oefenen van liederen helpt mensen ook om zich af te stemmen op de viering en op wat 

er gaat gebeuren. Het brengt de deelnemers in de sfeer van de viering.  

Welkom: de zonnewende,  Sint Jan en de spiraal   

Het thema van de viering inleiden is belangrijk. Het draagt ertoe bij dat mensen 

zich veilig voelen. Het thema van de zonnewende is niet bekend en het lopen van 

een spiraal kan veel oproepen.  

In Vledder eindigde de introductie met verbindende woorden voor het Kyriëlied dat 

daarna werd gezongen. Dit is een voorbeeld van een introductie. Het is de tekst 

die uitgesproken is in de viering in Vledder op 21 juni 2009.   

Als het midden in de winter is en helemaal donker op aarde, wordt Jezus 

geboren. Dat is een keerpunt, daarna wordt het lichter op aarde, steeds 

lichter.  

Als de zon op z ’n hoogst aan de hemel staat, zoals nu op de langste dag, en 

de vogels fluiten tot wel half elf  ’s avonds, wordt Sint Jan geboren. Sint Jan is 

Johannes de Doper. Zijn geboortefeest is op 24 juni, vlak bij de 

zomerzonnewende, en is ook een keerpunt. Na Sint Jan draait het blad zich 

om en wordt het langzaam donkerder op aarde. Het licht gaat afnemen.  

Sint Jan en Jezus delen het jaar. In de helft van Jezus, van eind december tot 

eind juni, wordt het steeds lichter, wordt het lente en zomer. In de helft van 

Johannes, van juni tot december, wordt het steeds donkerder.  

De weg van de zon gaat van licht naar donker en van donker naar licht. Er is 

een oude vorm die de weg van de zon verbeeldt. Dit is de 

spiraal. Hij komt voor bij de Kelten, in steen gehakt op 

kruizen en op grafheuvels. Je ziet hem op je orde van 

dienst.  

Een spiraal gaat naar binnen, naar een middelpunt en dan 

gaat hij weer naar buiten.  

Zo gaat dat ook met de zon. Met de zomerzonnewende, 

Sint Jan, gaat de zon de weg van buiten naar binnen. Hij begint van buiten en 

gaat naar binnen, steeds dieper naar het middelpunt toe. Daar doet ‘ie een 

half jaar over. Als de zon zo langzaam naar binnen cirkelt, naar het 
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middelpunt toe, wordt het steeds donkerder op aarde, steeds donkerder. Als 

hij helemaal bij het middelpunt gekomen is, dan is het de winterzonnewende, 

de diepste duisternis, en wordt Jezus geboren. Dan cirkelt hij langzaam weer 

naar buiten en wordt het lichter en lichter op aarde, steeds lichter, tot hij 

weer bij de buitenste punt van de spiraal gekomen is en de zon hoog aan de 

hemel staat. Dan wordt Johannes geboren. 

Johannes de Doper is de wegbereider van Christus. Johannes bereidt de 

komst van Christus voor. Johannes brengt ons bij ons middelpunt, bij wie we 

zijn, waar Christus geboren kan worden. Seizoensfeesten bereiden ons voor 

op de tijd die komt. Vandaag zijn we op het keerpunt in het jaar dat we met 

Johannes meegaan, dat het donkerder wordt, en de weg kan gaan beginnen 

naar het middelpunt.  

In deze viering van de zomerzonnewende, op het moment waarop de zon op 

z’n hoogst staat, de bloemen bloeien, de grassen zaden dragen en de vogels 

al vanaf vier uur fluiten, gaan we de weg van de zon naar binnen 

daadwerkelijk lopen, met onze voeten, cirkelend naar een middelpunt. Dit 

helpt ons om te ervaren wat er leeft in ons. Het helpt ons ook om los te laten 

wat ons bedrukt en het helpt ons om uit te zuiveren wie we zijn.   

 

Zuiver uit wie ik zal zijn: Kyrië 

Johannes de Doper is een boeteprofeet. Hij roept op tot ommekeer. Als Kyrië zingen we 

in deze viering een lied: “Neem mij aan zoals ik ben” (uit Iona Gloria, Liederen en 

gebeden uit Glasgow). Dit lied heeft de dubbele beweging van een vraag om acceptatie 

van wie je bent en een wens tot omkeer, anders te gaan leven. Je zingt zowel “Neem mij 

aan zoals ik ben” als “Zuiver uit wie ik zal zijn”. De vraag om acceptatie geeft 

ontspanning en maakt het makkelijker om in een volgende zin om zuivering te vragen. 

De bede om zuivering raakt aan de rode draad in de viering: ‘jezelf worden’ en naar de 

loutering die daar voor nodig is. Het lied sluit ook aan bij de symboliek van het vuur dat 

bij de zomerzonnewende en Sint Jan hoort en dat na het Kyriëlied aangestoken wordt: 

vuur zuivert. De laatste regel van het lied “en leef in mij”, verwijst impliciet naar het 

centrum van de zonnespiraal, het donkere middelpunt van de winterzonnewende, dat de 

geboorte van Christus vertegenwoordigt, waar de deelnemers naar toe lopen en op gaan 

staan.   

 

Het werkt goed dit lied vaak te herhalen, als een mantra. Samen zingen geeft 

verbondenheid en de herhaling helpt de deelnemers zich naar binnen te keren. Een naar 

binnen gekeerde houding is nodig om de belevenissen bij het lopen van de spiraal te 

kunnen ervaren en om de vraag om op te nemen waarmee de deelnemers de spiraal 

binnen gaan.  

 

Het is beter niet op de orde van dienst te zetten hoe vaak het lied gezongen wordt, dan 

kunnen de deelnemers zich aan het zingen overgeven.  
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Neem mij aan zoals ik ben 

 

Neem mij aan zoals ik ben. 

Zuiver uit wie ik zal zijn. 

Druk uw zegel op mijn ziel 

en leef in mij. 

 

Het Sint Jansvuur  

Een Sint Jans vuur hoort bij de volkstraditie van Sint Jan. Daarom steken we in de 

viering een vuur aan in een schaal. We leggen de nadruk op de louterende en zuiverende 

eigenschappen van vuur, die passen bij de weg naar binnen van de zonnespiraal en 

Johannes de Doper als boeteprofeet. Dit is de tekst zoals hij geklonken heeft in Vledder:  

 

Voor het aansteken van het vuur 

Op veel plaatsen in Europa worden St. Jansvuren ontstoken, het is al een 

heel oud gebruik. Het Sint Jans vuur symboliseert het vuur en de warmte 

van de zon. Vuur betekent vruchtbaarheid, loutering en zuivering.  

Na het aansteken van het vuur  

Door loutering en zuivering komen wij bij onze kern. 

 

 

 

Veilig vuur maken 

Vuur kun je maken in een vuurvaste schaal met brandgel. Vuur is gevaarlijk. Zorg dat de 

schaal waar het vuur in brandt stevig staat, niet om kan vallen, en dat er geen mensen  

in de buurt komen. Zorg voor een deksel die je op de vuurschaal kunt schuiven en houdt 
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een brandblusser onder handbereik. Benoem een vuurvrouw of –man die op het vuur let 

en oefen het ontsteken van het vuur van te voren. Kijk hoeveel brandgel je nodig hebt en 

beslis hoe lang je het vuur wilt laten branden. In Vledder was het vuur bij het lopen van 

de spiraal uit vanwege de veiligheid.     

De Schriften: de naam die je draagt en jijzelf  

Schriftlezing: de naam van Johannes (Lucas 1:57-68)    

De schriftlezing is het geboorteverhaal van Johannes, een deel van de Evangelietekst die 

voorgesteld is in het Dienstboek voor de viering van de Zonnewende van de Protestantse 

Kerk Nederland. 

 

De geboorte en naamgeving van Johannes  

57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een 

zoon ter wereld. 58 Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de 

Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59 Op 

de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias 

noemen, naar zijn vader. 60 Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij 

heten!’ 61 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 

62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 

63 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ 

Iedereen was verbaasd. 64 En meteen werd de verlamming van zijn mond en 

zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 65 Alle 

omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea 

werden deze gebeurtenissen besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover 

nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de 

machtige hand van de Heer beschermde hem.  

67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze 

profetie:  

68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,  

hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.  

 

‘Mijn naam en ik’, inspiratie voor een overdenking   

De overdenking in deze viering is een uitleg van de tekst en is tegelijk een inleiding op 

het lopen van de zonnespiraal. De deelnemers gaan de spiraal binnen met de vragen: 

Wat verhindert je en wat helpt je om jezelf te zijn? De volgende punten zijn inspirerend 

voor een overdenking   

Een nieuwe weg 

De ouders van Johannes geven hun kind niet de naam van de vader, zoals gebruikelijk, 

maar een andere naam. De ouders laten met de naam Johannes zien dat dit kind 

tradities zal breken en nieuwe wegen zal gaan. Dit gegeven is belangrijk. Het besef dat 

tradities gebroken kunnen worden en nieuwe wegen mogelijk zijn, maakt vrij. Het lopen 

van de zonnespiraal later in de viering, met het moment van ommekeer in het centrum, 

wanneer je je omdraait om de weg naar buiten te gaan, maakt dit ervaarbaar.  
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Verwachtingen 

Als iemand vraagt “Wie ben je?” dan antwoordt je met je naam. Je naam is je identiteit. 

Maar een naam is niet helemaal van jezelf. Hij wordt gegeven door de ouders en 

bovendien verwijst hij vaak naar iemand anders: een familielid of een vriendin, of de 

naam heeft een betekenis die de ouders het kind toewensen. Het zijn mooie wensen, 

maar het zijn ook verwachtingen. Het is de vraag of je wel helemaal samenvalt met je 

naam en of je de verwachtingen die erin besloten liggen leeft, wilt of kunt leven. De 

mooie en de moeilijke kanten van verwachtingen en wensen bij het geven van een naam 

is een onderwerp voor een overweging.  

Overdenking: ‘Mijn naam’ 

In de overdenking in stond de vraag centraal of je identiteit samenvalt met de naam die 

hebt. Het is een persoonlijke ervaring van wat een gegeven naam met je doet. Hier volgt 

de tekst van de overdenking.   

 

Mijn moeder heeft mij een naam gegeven en ik ben er altijd blij mee geweest. 

Ik ben van 8 kinderen het zevende kind en mijn naam heeft zeven letters . 

Ik kende niemand met dezelfde naam. Alsof het echt bijzonder was. De jongste drie 

kinderen hadden een bijbelse naam. Mijn naam is niet vanzelfsprekend herkenbaar 

bijbels zoals van mijn zussen Mirjam en Ester en dat vond ik leuk.  

De Hebreeuwse naam Susanna (sjoesanah) betekent "lelie" of "roos". De kuise Susanna 

is een verhaal uit een "apocrief" gedeelte van het boek Daniël.  

Mijn tweede  naam is Heleen naar de vrouw van de dokter naar wie ik vernoemd ben als 

eerbetoon voor de hulp van de dokter bij de bevallingen van mijn moeder.  Ik had geen 

idee wie  ze was. De dokter kende ik wel met pepermuntjes en een witte jas, met een 

hele dikke deur in zijn werkkamer dan kon je niets horen van de gesprekken als je in de 

wachtkamer zat. 

De vrouw van de dokter heeft in de tweedewereldoorlog in Indonesië in een kamp 

gezeten dat  heeft haar verdere  leven bepaald . Vernoemd zijn schept een band dacht 

ik, maar die is er natuurlijk helemaal niet is als je elkaar niet kent. Wie ben ik als ik haar 

niet ken. 

Wat zegt een naam? 

 Is je naam verbonden aan een opdracht. 

ik  leerde vroeger dat er een blauwdruk van mijn bestaan klaarligt. Zou mijn naam dan 

ook  voorzienigheid zijn?  Ik heb daarmee geworsteld, alsof ik aan een  opdracht moest 

voldoen zonder dat ik daar invloed op had. Wie was ik dan zelf? 

Nu geloof ik in mezelf en mijn eigen keuzes,  niet perse verbonden aan mijn naam maar 

wie ik ben. Ik heb niet het idee van een opdracht uit het oog verloren. Ik geloof daarin .  

en ik besef dat mijn keuze van vandaag invloed heeft op morgen  
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Ik heet  Suzanne.   

Toen ik 20 was leerde ik een meisje kennen, Myrthe heette dat meisje ze speelde viool 

was grappig en mooi , haar naam vond ik prachtig 

6 jaar later werd mijn eerste dochter geboren, Myrthe noemde ik haar. 

 

Van de Schriften naar de zonnespiraal: het lied Return Again   

Het lied “Return Again” (woorden Ronnie Kahn, Muziek Shlomo Carlebach) vormt een verbinding 

tussen de Schriften en het lopen van de zonnespiraal. Het lied nodigt uit terug te keren naar ‘wie je 

bent’. ‘Wie je bent’ is het thema van de overdenking en is het onderwerp waarmee de deelnemers 

de spiraal gaan kopen. Het ‘terugkeren’ verwijst naar de ommekeer van Sint Jan, de zonnewende en 

de zonnespiraal. Het lied is meditatief van karakter en helpt de deelnemers om bij zichzelf te komen. 

Zing het lied als een mantra, vaak achter elkaar, dan werkt het als een gebed.  

Return Again 

 

Return again, return again, 

Return to the land of your soul 

Return to who your are, 

Return to where you are, 

Born and reborn again. 

Het lopen van de zonnespiraal  

Met Johannes mee op weg naar het middelpunt   

Het lopen van de zonnespiraal bereidt voor op de komende helft van het jaar waarin het 

steeds donkerder wordt. De weg van de zonnespiraal loopt van buiten naar binnen, van 

de langste dag naar de diepste duisternis in het midden. Het middelpunt van de spiraal 

symboliseert zowel het donkerste moment van het jaar, de diepste duisternis waarin 

Christus geboren wordt, als het keerpunt van de zon in de winter, en onze eigen kern.    

Het is zinvol om de deelnemers een vraag mee te geven waarop ze in de spiraal een 

antwoord kunnen vinden. De vraag moet duidelijk zijn en makkelijk te onthouden. Neem 

een vraag die open is, die de deelnemers als persoon aangaat, waar geen pasklaar 

antwoord op is, en die ze brengt bij de kern van de viering. ‘Wat’ en ‘hoe’ vragen zijn 

heel geschikt. Ongeschikt zijn ‘waarom’ vragen en vragen over het verleden: ‘hoe is het 

gekomen dat’. Dat brengt tobberij. Herhaal in de inleiding de vragen waarmee de 

mensen gaan lopen een aantal malen, zodat ze goed blijven hangen. In deze viering 

lopen de deelnemers de zonnespiraal met twee vragen: Wat helpt me mezelf te zijn en 

wat verhindert me mezelf te zijn? De vragen sluiten aan bij het bijbelverhaal over de 

naamgeving van Johannes, en bij het thema van de zuivering die het vuur en Johannes 

als boeteprofeet brengt.  
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Bij het lopen van labyrinten is de ervaring dat deelnemers veel beleven aan het lopen 

zelf, irritaties en plezierige dingen. Men heeft gemerkt dat deze belevenissen van belang 

zijn voor de vraag waarmee mensen het labyrint betreden, dat deze ervaringen helpen 

om tot een antwoord te komen op de vraag waarmee het labyrint betreden is. Het is 

zinvol om de deelnemers hierop voor te bereiden. 

Benoem hoe de  ervaringen verwerkt gaan worden na het lopen van de spiraal. In de 

viering in Vledder lagen pennen en papier klaar om de opgedane ervaringen op te 

schrijven, en kleine ronde beschilderde houten spaanplaat doosjes om het papier in doen 

en als herinnering mee naar huis te nemen. De doosjes kun je kopen bij Xenos. 

Bereid de deelnemers ook voor op een tocht naar binnen. Dat maakt de ervaring bij het 

lopen rijker. Breng ze van te voren bij hun gevoel, bij wat er in hen leeft. Dit kan met 

een gebed, dat kan eindigen met een zegen voor het lopen van de spiraal, maar ook met 

een simpele aardingsoefening.    

Dit is een voorbeeld, de inleiding op het lopen van de spiraal zoals die klonk in Vledder: 

In het koor ziet u een zonnespiraal liggen. Een oude vorm die de weg van de 

zon verbeeldt. Wij gaan zo dadelijk die weg lopen. We beginnen buiten en 

lopen dan naar binnen naar het middelpunt. Met Sint Jan en de 

zomerzonnewende gaat de zon immers de weg van buiten naar binnen. Van 

licht naar donker. Het is het keerpunt in het jaar dat we met Johannes 

meegaan. Johannes, die niet vernoemd werd en daarmee een nieuw begin 

maakte. We gaan met Johannes naar het donkere middelpunt, naar onze kern 

waar Jezus geboren kan worden. De spiraal lopen helpt ons te ervaren wat er 

leeft in ons. Het helpt ons ook om los te laten wat ons bedrukt, en het helpt 

ons om uit te zuiveren wie we kunnen zijn. U loopt naar het middelpunt naar 

het donker en weer terug naar het licht met twee vragen: Wat verhindert me 

om mezelf te zijn? Wat helpt me om mezelf te zijn?  

Onderweg gebeurt er van alles. U beleeft dingen. U komt mensen tegen, je 

ziet ze of niet. Dat wat u meemaakt en tegenkomt is van betekenis voor de 

vragen die u meeneemt. Probeer die belevenissen toe te laten. 

Als u weer terug bent in het licht mag u een doosje pakken, een pen en een 

stukje papier waarop u iets mag schrijven, een woord, een zin over wat u 

hebt ervaren tijdens het lopen van de spiraal. Het doosje mag u houden als 

herinnering. 

De vragen waarmee u de spiraal gaat lopen zijn: Wat verhindert me om 

mezelf te zijn? Wat helpt me om mezelf te zijn?  

Het lopen 

Bij het lopen van labyrinten is het gebruik om een minuut tussenpauze te nemen voordat 

de volgende persoon het labyrint in gaat. Dit is lang voor in een viering. Het zou 

betekenen dat het bij zestig personen een uur duurt voor iedereen de spiraal begonnen is 

te lopen. Een tussenpauze van 10 seconden is minimaal. Een pauze van 20 seconden is 

beter. Benoem één of twee mensen die de deelnemers uitnodigen om het labyrint binnen 

te gaan en die ervoor zorgen dat er voldoende tussentijd is. Een persoon staat bij de 

banken, een persoon bij de ingang van de spiraal. 
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Wachten is niet erg. Moeten wachten voor je de spiraal betreedt is belangrijk. Het is een 

noodzakelijke voorbereiding op het lopen. Wachten geeft inkeer, helpt bij het 

verhelderen van de vraag, en maakt dat je je verheugt op de weg die je zal gaan.   

Verwerking 

Het verwerken van de opgedane ervaringen is essentieel. Neem daar de tijd voor. In 

Vledder lagen er papier, pennen, en beschilderde spanen doosjes om mee naar huis te 

nemen, waar het beschreven papier ingedaan kon worden. Zorg dat er een plek is waar 

mensen hun ervaringen kunnen opschrijven. Zijn er tafels dan kunnen er ook 

kleurpotloden liggen en tekenpapier, zodat mensen kunnen tekenen over hun ervaring. 

Zorg voor een sfeer van stilte bij de verwerking. Het lopen van de spiraal kan verdriet 

oproepen. Zorg ervoor dat er iemand is die let op hoe de verwerking gaat.  

 

 
 

Na het opschrijven is het fijn om ervaringen te delen, dat geeft een sterk gevoel van 

verbondenheid. Het delen van ervaringen kan in kleine groepjes gebeuren. Het kan ook 

in zoemgroepjes van twee gebeuren, met de buurman en –vrouw op de zitplaats. Let 

erop dat het niet te lang duurt, dat er vaart in de dienst blijft. Voor sommige groepen is 

uitwisselen in groepjes te bedreigend. Het is ook mogelijk om een paar mensen te vragen 

hun ervaring in de spiraal te delen, aan de hele groep te vertellen. 

 

Het is mooi om de verwerking af te sluiten met een lied. Het lied: “Neem mij aan zoals ik 

ben” kan hier heel goed herhaald worden.  

Het neerleggen van de spiraal voor de viering 

De zonnespiraal maak je van touw. Gebruik dik touw met een kleur die duidelijk afsteekt 

tegen de kleur van de vloer. Leg drie of vier wikkelingen en zorg dat het pad dat ontstaat 

breed genoeg is dat twee mensen elkaar kunnen passeren. Markeer een duidelijk begin 

waar de mensen de spiraal binnen kunnen gaan, en zorg voor een open middelpunt waar 

de deelnemers kunnen staan om het middelpunt te beleven. Een gouden bal vormde in 

Vledder de ingang van de spiraal en verbeeldde de zon die op de langste dag. Oefen van 

te voren het leggen en lopen van de spiraal.  
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Uitzending als profetessen en profeten van de Allerhoogste  

Het onderdeel ‘Uitzending’ in de liturgie bereidt voor op het leven na de viering, waarin 

ieder met zijn opgedane inzichten en voeding naar huis gaat. In deze viering waarin 

Johannes de Doper centraal staat is de uitzending een onderdeel dat nadruk krijgt omdat 

hij wegbereider van Christus is. Na deze viering gaan we de donkere helft van het jaar 

in, en bereiden we samen met Johannes de komst van Christus voor. In deze uitzending 

klinkt een bewerking van een vers uit de evangelietekst bij de viering van Sint Jan (Lucas 

1:76). In dit vers wordt Johannes aangesproken als profeet van de Allerhoogste, 

wegbereider van Christus. In de bewerking worden de deelnemers van de viering drie 

keer aangesproken als profeet en profetes van de Allerhoogste, als aansporing. Als 

antwoord zingen de deelnemers twee keer hetzelfde lied: “Every Step I Take” (Donald 

Engstrom). Het woord ‘step’ verwijst enerzijds naar de stappen die gezet gaan worden na 

de viering en anderzijds naar de stappen in de zonnespiraal. Het lied bezielt de 

deelnemers om door te gaan waar ze deze viering aandacht aan hebben besteed bij het 

lopen van de zonnespiraal. Het thema is nu niet meer de loutering die centraal heeft 

gestaan in de viering, maar het zachtere ‘heelwording’. Het lied is makkelijk te zingen, 

licht van toon en dansend van ritme. 
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Als de deelnemers voor de derde keer aangesproken zijn, volgt het slotlied van de 

viering.  

 

We gaan nu uit in de wereld met de woorden: 

 

En jij, kind, zult genoemd worden: profetes en profeet van de Allerhoogste 

 (Hier klinkt een bel, een tamboerijn, of een slag op een klankschaal om extra 

nadruk te geven.) 

door zorg te dragen voor de aarde.   

 

Samen zingen als antwoord: 

Every step I take is a healing step.  

Every step I take is a healing step.  

Healing, healing, healing my body.  

Healing, healing, healing the land.   

      

En jij, kind, zult genoemd worden: profetes en profeet van de Allerhoogste 

(Hier klinkt een bel, tamboerijn of klankschaal.) 

door het delen van brood.   

 

Samen zingen als antwoord: 

Every step I take is a healing step.  

Every step I take is a healing step.  

Healing, healing, healing my body.  

Healing, healing, healing the land.   

 

En jij, kind, zult genoemd worden: profetes en profeet van de Allerhoogste 

(Bel, tamboerijn of klankschaal.) 

door het stichten van vrede (Lucas 1:79).   

 

Samen zingen als antwoord en als slot van de viering: 

Slotlied 

Een schoot van ontferming als slotlied 

Het slotlied is “Een schoot van ontferming is onze God” (tekst Huub Oosterhuis, melodie 

Antoine Oomen). Dit lied is gemaakt bij Lucas 1:77-79, een vers uit de evangelielezing 

die hoort bij de viering van Sint Jan. De ‘opgaande zon’ en de ‘duisternis’ passen in het 

thema van de zomerzonnewende. Het lied benadrukt dat God in moeilijke situaties 

aanwezig is. De slotzin ‘Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede’ helpt de 

deelnemers zich te focussen op hun leven en taken na de viering. 

 

Een schoot van ontferming is onze God 

 

Een schoot van ontferming is onze God. 

Hij heeft ons gezocht en gezien 

zoals de opgaande zon aan de hemel. 

Hij is ons verschenen toen wij in  

duisternis waren in schaduw van dood. 
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Hij zal onze voeten richten 

op de weg van de vrede. 

Zegen: ‘dat het geluk je pad zal kruisen’ 

De zegen heeft de vorm van een responsiegebed om gezamenlijkheid te benadrukken. 

De tekst is: “Geluk gewenst” van Greet van der Waa. De woorden ‘weg’ en ‘pad’, 

verwijzen naar het levenspad van de deelnemers, en roepen het pad van de zonnespiraal 

nog een keer op.  

 

Allen:  

Zegen voor onderweg 

Dat de zon je pad mag verlichten, 

Dat vergezichten je blik mogen verruimen. 

Dat de horizon vergroot wordt 

door de ontmoeting met anderen. 

Dat je je zorgen achterlaat. 

Dat je de wind in je rug mag hebben. 

Dat de kracht van de Eeuwige  

met je meegaat op je weg. 

 

Voorganger: 

Dat je mag vinden wat je zoekt, 

dat je deelt wat je hoopt. 

dat het geluk je pad zal kruisen, 

en dat je het oppakt.   

  

 

Napraten met een hapje en een drankje 

Ontmoeting is een doel van de vieringen van aarde en hemel. Daarom is er na de viering 

een hapje en een drankje. De vieringen zijn ’s middags. 


