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Dagthema: Samen 

 

Overweging 16 februari – Jan Meijer 

 

“… omdat we vergeten waar het in de kern om gaat. …” 

 

Eerste lezing uit Deuteronomium 

Tweede lezing uit Korintiërs 

Derde lezing: Grondwet 1 en 6 

 

Openingsgebed  

  

Wij zijn bij elkaar om ons hart  

open te stellen voor elkaar. 

Om één te zijn van velen 

die één zijn met elkaar. 

Christen, Islamiet, Budist,  

Jood, Hindoe, Atheïst. 

Wij stellen ons open voor 

iedereen die op ons pad komt. 

Wij geloven en hopen 

met een open blik, 

geopende armen. 

Met een warm hart 

en een open geest. 

Wij beoefenen de religie van de liefde. 

Zoals ook Jezus de liefde heeft bedoeld. 

  

 

Lied         H.Oosterhuis/T.Löwenthal    

Dat ik aarde zou bewonen, 

niet op vleugels als een arend, 

niet in schemer als een nachtuil, 

niet kortstondig als een bloem, 

  

niet op vinnen onder water, 

niet gejaagd en niet de jager, 

niet op hoeven, niet met klauwen, 

maar op voeten twee. 
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Om de verte te belopen, 

om de horizon te halen 

en met handen die wat kunnen: 

kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 

  

met een neus vol levensadem, 

met een buik vol van begeren, 

met een hoofd niet in de wolken, 

wel geheven naar de zon. 

  

Om te overzien die aarde, 

haar te hoeden als een kudde, 

haar te dienen als een akker 

en te noemen bij haar naam. 

  

Dat ik ben, niet meer of minder, 

dan een mens, een kind van mensen, 

één van velen, één met allen, 

groot en nietig, weerloos vrij 

  

om te zijn elkaar tot zegen, 

om te gaan een weg van dagen, 

liefdesweg, die ooit zal leiden 

naar een menselijk bestaan. 

  

Welkom en inleiding 

Welkom bij dit samenzijn met als thema “Samen”. In alle openheid en met een warm 

welkom voor iedereen. Wie of wat je bent, wat de reden van je komst is en wat de 

regelmaat in je bezoek aan onze vieringen ook is. Met een bijzonder welkom voor 

degene die het eerst bij onze viering is en voor onze pianist van vandaag Bo de 

Myttenaere. Met Bo heb ik tijdens de voorbereiding voor deze viering een bijzonder 

gevoel van samen ondervonden. Een samenspel als op de piano door de juiste 

toetsen met elkaar te raken. Bo is een maatschappelijk betrokken mens. Straks zal 

dat blijken uit de inleidingen die hij geeft bij zijn eigen composities die hij speelt na 

afloop van de viering. Als een mooie toegift na de viering. Een mooie vorm van 

samen.  

Het is een eenvoudig woord, net als de woorden liefde en geloof. Samen is ook een 

woord waarover je gepuzzeld kunt raken. Zelfs in het puzzelwoordenboek staan er 20 

verschillende benamingen voor. Van “getweeën” tot “gezamenlijk”. Van “ieder tot 

één geheel vormend”. De verscheidenheid aan eigen gevoelens en de gevoelens van 

de ander over samen nog buiten beschouwing latend. De mogelijkheden van samen 

zijn eindeloos.  
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In onze tekstlezingen gaat het over de regels en wetten van samen en samen leven 

en hoe we daarmee onderweg gaan naar een nieuwe wereld.  

In Deuteronomium ten tijde van het Oude Testament gaat het om de nieuwe wetten 

en regels voor de samenleving die Mozes presenteert voordat het Joodse Volk naar 

het beloofde land kan gaan.  

In Korintiërs van het Nieuwe Testament lezen we over de regels voor het plan dat 

Paulus aan hen presenteert voor een betere samenleving zoals Jezus bedoelt en 

bedoeld heeft. 

Uit onze grondwet lezen we over de regels als fundament voor onze samenleving. 

In een tijd waarin we het lastig hebben om samen te zijn op basis van 

overeenkomsten waarbij meer aandacht lijkt te zijn voor de verschillen en het 

conflict dan voor de oplossingen waar het echt om gaat. 

Regels die worden vastgelegd in verdragen, die in de praktijk niet of moeilijk blijken 

te werken. Is het veranderen van de regels standaard altijd de oplossing? Ook als de 

oplossing niet klopt? 

Geven we de regels voor samen ( samenzijn, samenleven) compleet uit handen of 

kan het ook met eigen regels die niet vastgelegd zijn? Zijn we weer toe aan nieuwe 

regels voor het beloofde land, een nieuwe wereld? Wachten we op een nieuwe Mozes 

of Paulus ? Nemen wij (het volk) zelf het heft in eigen hand? Voor een beter Samen 

passend in deze tijd extra meetelden. En ik aan het slot van mijn overweging 

poëtisch heb verwoord ook als aanzet voor mijn eigen antwoord en misschien als 

aanzet voor je eigen woorden en daden. 

Ton met wie ik voorga en ik wensen ons een mooie viering na een moment stilte voor 

onszelf  om daarna samen verder te gaan.  

  

Vergeving    Citaat:  Maarten Luther King 

“Vergeving is niet iets eenmaligs,  

 vergeving is een manier van leven.” 

  

Bede 

Wij vragen om steun bij die manier van leven, 

Om te kijken met een milde blik naar onze naaste 

Onbevangen en vergevingsgezind, 

Niet alleen naar de ander maar ook naar onszelf. 

Wij vragen om acceptatie  

opdat we ieder moment 

steeds opnieuw met onszelf en elkaar  

kunnen beginnen. 

Met een schone lei.  

Wij vragen om vergeving als een gebaar van ontvangen en geven. 

Amen 
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Piano Bo de Myttenaere 

  

Eerste lezing:    vrij naar Deuteronomium 30, 11-19 

De regels die ik jullie vandaag geef, zijn niet moeilijk voor jullie.  

Je hoeft niet ver weg te gaan om ze te vinden.  

De regels zijn niet te vinden in de lucht.  

Dus je hoeft niet te vragen wie van ons ze uit de lucht wil halen. 

 Wie maakt de regels dan aan ons bekend? 

Zodat we ze kunnen volgen? 

De regels zijn ook niet te vinden in andere landen. 

Dus je hoeft niet te vragen wie op reis gaat om ze daar te halen. Nee.  

De regels zijn heel dichtbij. 

Door de regels steeds met elkaar te herhalen, bewaar je ze in je hart.  

En dan is het niet moeilijk ze met elkaar te volgen. 

  

Tweede lezing:   vrij naar 1 Korintiërs 2, 1-5 

Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over het goede plan met de 

mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde 

jullie alleen maar vertellen over het leven en de dood van Jezus. Ik kwam niet als 

iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze 

woorden. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de geest van het geloof in het 

plan over jullie kwam en jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moesten jullie 

beginnen. Door de kracht van de geest en niet door menselijke wijsheid.  

   

Piano Bo de Myttenaere 

   

Derde lezing  Artikel 1 van de grondwet 

  

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

  

 

Artikel 6.1 van de grondwet  

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in 

gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid 

volgens de wet. 
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Overweging 

De gebeurtenissen rond stikstof zijn een voorbeeld van de regels veranderen als de 

oplossing niet klopt. En het omgekeerde bereiken van samen. We hadden eerst geen 

probleem met stikstof tot we regels gingen maken. Met de stikstofcrisis als gevolg. 

Vervolgens ontstaat de bouwcrisis en de landbouwcrisis. Als gevolg daarvan worden 

de regels voor stikstof aangepast om de bouw en landbouwcrisis te bezweren. En dan 

is er alleen maar het samen van het overleg waarin gepoogd word de oplossing van 

het probleem bij de ander te leggen. Er moet een oplossing komen en die komt er 

alleen als de ander zich aanpast en de regels voor je zelf soepeler worden. Het samen 

zoals het goed uitpakt voor jezelf. Regels en wetten voor je eigen gelijk. Maar daar 

ging het toch niet over?  O ja het gaat over een teveel aan stikstofproductie.          

Eigen regels                                                                                                                                              

Wiè wacht er op wiè voor nieuwe regels om verder te gaan voor een nieuwe wereld. 

Het Joodse volk wachtte ook op regels. Van Mozes. Voor de tweede keer, want de 

eerste keer duurde het te lang en gingen ze hun eigen weg met eigen regels. En 

gingen de regels letterlijk en figuurlijk aan gruzelementen. Maar de tweede keer 

lukte het zodat ze met die nieuwe regels op weg naar het beloofde land konden. Een 

lange reis maar met gerespecteerde regels voor een beter samen.                             

Samen zijn en samen leven. Later in de tijd, na het overlijden van Jezus werkt Paulus 

aan een plan om te leven zoals Jezus dat bedoelt. Met evenwicht tussen wetten en 

regels van de wetgevers en de regels zoals Jezus die leert, de regels van je hart, het 

volgen daarvan met een kritisch oog en een kritische stem naar de wetgever.   

Nieuwe werkelijkheid                                                                                                                             

In dit tijdvak staan we voor het vinden van oplossingen met elkaar. De oplossing voor 

problemen waarvoor geen oplossing mogelijk lijkt. Misschien omdat we vergeten 

waar het in de kern om gaat. Het milieu waarin we met elkaar leven. Zowel in de 

natuur als de onderlinge relatie met elkaar. Waar het in de kern om gaat. Samen op 

een goede manier kunnen leven. Het lijkt logisch en eenvoudig maar de regelgeving 

en de uitvoering is moeizaam.                                                                                               

Wachten tot er een nieuwe Mozes, Jezus of Paulus komt is hopen dat de oplossing 

vanzelf of als een wonder komt.                                                                                                       

De uitvoering van het plan van een Paulus zou in deze tijd prima passen. Zijn brieven 

en verschijning via social media zou hem veel volgers geven. Een blogger met een 

overtuiging en een goed plan. En niet bij voorbaat denken dat het niet lukt. Kijk naar 

de beperkte middelen als brieven schrijven en de reizen, waarmee hij de aanzet 

heeft gegeven tot de huidige verbinding van 2,4 miljard mensen. Volgens de nieuwe 

telling waarbij het geloof en de verbondenheid telt en niet meer de meting van 

lidmaatschap van een kerk. De werkelijkheid door de regels aan te passen. De nieuwe 

werkelijkheid. Over regels gesproken. Dus 2,4 miljard mensen met een positieve 

verbinding met het Christendom.    
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Open blik                                                                                                                                                  

Een basis die verstevigd kan worden met een plan zoals Paulus had. Te beginnen met 

een plan en antwoorden voor jezelf.  Het vinden van het antwoord op de vraag wat 

jouw samen voor de ander betekent. En het uitvinden van samen van de ander voor 

jou. Met een open blik, een open geest en open armen. Je eigen regels kijkend naar 

het leven zoals Jezus voor ogen heeft en met een kritisch oog kijkend naar onze 

wetgevers. In het besef dat we weten wat de oplossingen zijn voor onze reis naar de 

nieuwe wereld. Oprecht samen onderweg met een open hart maar ook met de 

handen uit de mouwen. Om aan oplossingen  te werken en maar ook met armen om 

de ander mee te omhelzen en open ogen om de ander te zien. Samen.  

Samen:  geschreven door Jan Meijer 

Een gevoel 

Als een verlangen. 

Te omschrijven 

Als passend in mij 

Harmonie  

zoals ik ervaar. 

Of jij 

 

Die naam bepaald. 

Anders samen 

Als evenwicht 

Dat wankelt 

In een tijd die helt 

Of verdampt. 

In sombere wolken. 

 

Het samen zijn 

verzoent en vergeeft 

Jij met mij.  

Ik met jou. 

Samen ontmoeten.  

Werken 

Niet tegen maar mee. 

De goede kant op 

 

Geweten door iedereen. 

Niet in woorden en regels 

Niet in ja en toch nee 

Niet jezelf als toetssteen 

Samen in het midden 

Naar elkaar. 

Dichtbij. 
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En toch op jezelf 

Samen 

Blijf het noemen 

Hardop 

Dat verlangen 

Zo zacht als liefde 

Voor jezelf en naar elkaar 

 

Ieder het goddelijke 

Bij elkaar geteld nog veel meer 

Als verzamelnaam 

God 

Met meer samen te delen 

Een naam van iedereen 

Ook in andere woorden. 

 

De goede bedoeling  

Die erachter zit. 

Ten kwade gebruikt  

en toch samen herstellen 

als God van samen, iedereen. 

Wie durft nog  

In die naam en toch samen. 

 

Jij en ik.                                                                      

Laat het waar zijn. 

  

Piano Bo de Myttenaere 

  

Geloofsovertuiging 

Ik geloof in het respect voor onze aarde, 

de kostbaarheid van het leven, de waardigheid van alle schepselen en het vermogen 

van de mens daar naar te leven.  

  

Ik geloof dat alles in het leven 

met elkaar verweven is: 

Scheppingen en schepsels, 

adem en gebed, 

de kosmos en het individu, 

voedsel en vrijheid, 

West, Noord, Oost en Zuid, seksualiteit, spiritualiteit, 

ecologie en theologie. 
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Ik verbind mij er daarom toe 

om samen met alle betrokken mensen 

overal ter wereld met hartstocht 

zorg te dragen voor Moeder Aarde, 

vrede en gerechtigheid te bevorderen, 

te kiezen voor het leven  

en dat samen te vieren. 

Door voor elkaar te zorgen 

en open naar elkaar te zijn. 

Vol overtuiging 

In deze dingen geloof ik. 

Voor jou en voor mij. 

Voor samen.  

Amen  

 

Intermezzo 

  

Tafelgebed :  Samen staan we sterk   Stef Bos 

Samen staan we sterk 

Niemand kan alleen 

Je bouwt een kathedraal 

Met velen om je heen 

Ik heb het vaak gedacht 

Beter af alleen 

Maar enkelvoud beperkt 

Samen staan we sterk 

 

Samen staan we sterk 

De wereld is zo groot 

De sterren staan zo ver 

De hemel is zo hoog 

Het doet er niet veel toe 

Hoe koud het jou ook laat 

Samen ben je meer 

Je weet het vroeg of laat 

 

Het is de eenvoud van de tweevoud 

Je vindt het niet als je het zoekt 

Je hoeft er niemand voor te volgen 

Het komt vanzelf naar je toe 
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Samen staan we sterk 

Ik heb het nooit geloofd 

Hield alles op een afstand 

En woonde in mijn hoofd 

Tot ik werd overvallen 

Door een storm op volle zee 

Ik ben eruit gekomen 

Maar ik kon het niet alleen 

 

Het is de eenvoud van de tweevoud 

Je vindt het niet als je het zoekt 

Je hoeft er niemand voor te volgen 

Het komt vanzelf naar je toe 

Het ligt onzichtbaar in jouw handen 

Het is een godsdienst zonder kerk 

Het is een volkslied zonder woorden 

Samen staan we sterk.  

   

Breken en delen van brood en wijn 

Piano: Bo de Myttenaere   

  

 Onze Vader  Gebed voor iedereen    Sioux Indianen, Verenigde Staten  

 Grootvader, Grote Geest,  

U was er altijd en voor u was er niets.  

Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.  

De sterren aan de hemel, ze behoren u,  

Van u zijn de grasvlakten van de aarde.  

U bent ouder dan alle gebrek,  

Ouder dan alle pijn,  

Ouder dan welk gebed.  

Grootvader, Eeuwige,  

Vul ons met licht.  

Geef ons inzicht zodat we begrijpen,  

Geef ons ogen, zodat we zien,  

Geef ons oren, zodat we horen.  

Leer ons hoe te gaan over de aarde  

En al het geschapene als familie te zien.  

Help ons, want zonder u zijn we niets. Amen. 
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Slotlied      H.Oosterhuis/T.Löwenthal  

Ergens komt een kind vandaan, 

van ver, van buiten, zonder naam; 

het is nog niemand, spreekt geen woord, 

heeft van de dood nog niet gehoord, 

het huilt nog van geboortepijn 

en weet niet wie het ooit zal zijn. 

Dan roepen mensen jij, jij, jij, 

woon hier bij ons, woon hier bij mij, 

de wereld wordt een huis voor jou 

en liefde maakt een mens van jou. 

Dan geven wij elkaar een naam: 

iemand niemand iemand niemand 

kind van mensen kind van mensen ben jij voortaan. 

 

Ergens moet een mens toch heen, 

hij gaat zijn eigen weg alleen, 

en zoekt of in de wildernis 

een bron van levend water is, 

en luistert of een woord bestaat 

waarin zijn toekomst opengaat. 

Dan roepen mensen jij, jij, jij, 

woon hier bij ons, woon hier bij mij, 

het water is een bron voor jou, 

de toekomst heeft een woord voor jou. 

Dan vindt een mens zijn eigen naam: 

iemand niemand iemand niemand 

dorst en water dorst en water 

kind van mensen kind van mensen 

ben jij voortaan. 

 

Niemand weet waartoe hij leeft, 

waarom hij hart en handen heeft; 

er is geen daarom, eens voorgoed, 

maar enkel adem, vlees en bloed. 

Zo leeft een mens tot in de dood 

onooglijk klein, onzichtbaar groot. 

Dan roepen mensen jij, jij, jij 

wees hart en hand en mens voor mij 

wees waarom daarom groot of klein 

de mens die jij alleen moet zijn. 

Zo leeft een mens van naam tot naam: 
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iemand niemand iemand niemand 

dorst en water dorst en water 

vriend en vreemde vriend en vreemde 

kind van mensen kind van mensen 

ben jij voortaan. 

 

Niemand weet wat leven is, 

alleen dat het gegeven is.   

Van vuilnisbelt tot gouden troon, 

van vluchteling tot koningszoon. 

Wie leeft die maakt zijn eigen lied 

en wie niet leeft verstaat het niet. 

Laat ze maar roepen jij, jij, jij, 

wie leven wil die zingt zich vrij, 

wie leeft die maakt zijn eigen lied 

en wie niet leeft verstaat het niet. 

Zo zingen wij elkanders naam: 

iemand niemand iemand niemand 

dorst en water dorst en water 

vriend en vreemde vriend en vreemde 

dood en leven dood en leven 

mensen, mensen mensen, mensen 

zijn wij voortaan. 

 

Zegenbede  

Moge al wat leeft overal bewustwording, genezing 

vrede en vrijheid vinden. 

Moge er vrede zijn in deze wereld en 

moge er een einde komen aan oorlog, armoede,  

geweld en onderdrukking. 

Achtervolg het verleden niet, 

verlies jezelf niet in de toekomst. 

Het verleden is niet meer, 

de toekomst is nog niet gekomen. 

  

Door goed te kijken naar het leven, zoals het is, 

helemaal in het hier en nu, 

is het nooit te laat om te worden 

wat je had kunnen zijn. 

  

Dat vandaag deze zegen je mag vergezellen  

Op de reis door het leven als één van velen die één zijn met elkaar. 

Amen. 
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Blijf nog een poosje – We drinken een kopje koffie of thee met elkaar en hebben een 

goed gesprek. 

Zit nog even na onder het genot van een 

concert van 

Bo de Myttenaere 

 

 

 

 

  

 

 

 


