
 

 
   pag. 1 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  
Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  
 

 

Dagthema: Daad bij het Woord 
 
Overweging 10 januari – Jan Meijer 
 
“…de groep bestond uit ongeveer twaalf gelovigen. In eerste instantie dacht ik deze zin maar 
weg te laten …” 
 
Eerste lezing uit Jesaja 
Tweede lezing uit Handelingen 
 
Openingsgebed                                 Marina Slot 
  
Wij zijn bij elkaar in de Naam van de Ene  
en Eeuwige  die vele namen kent: 
God, Jahwe, Allah, de Enige,  
de Barmhartige, Schepper van groei en leven,  
van liefde en licht. 
 
Wij voeden onszelf met de woorden en daden  
zoals Jezus ons voorgeleefd heeft.  
 
Wij geven de Geest vandaag alle kans  
om ons zielsdiep aan te raken  
en te vervullen met kracht en liefde. 
 
Welkomslied  Anneke Meiners/ Mariëtte Harinck 
 
Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan 
dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 
 
Welkom en inleiding 
Welkom in dit Zoomhuis bij deze Zoomviering waar iedereen ook welkom is, zoals bij de 
vieringen in ons huis aan de Prinsengracht.  
Ongeacht je achtergrond, oorsprong, geloof of overtuiging. 
Bij onze zoektocht om het leven te leven zoals Jezus bedoeld heeft is iedereen welkom.                                                                                         
Om elkaar te begroeten in onze geloofsgemeenschap van De Duif en samen met Natalie voor 
te gaan en elkaar een mooie viering te wensen. 
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Want we zijn er trots op dat we dit met elkaar mogen en kunnen. 
Blij met iedereen die op deze manier aangesloten is bij de Duif en met Zoom de vieringen 
met ons mee blijft maken. 
 
Het thema van deze viering is “daad bij het woord” als constructief gegeven en dus heel 
anders bedoeld dan de daad bij het woord van president Trump. Waarbij de leugen en het 
woord van ongeloof in de eerlijkheid van de uitslag van de verkiezingen tot destructieve 
daden in het Capitool heeft geleid. 
 
Maar laten we vandaag luisteren naar constructieve woorden van geloof, hoop en liefde. 
Positieve woorden die leiden tot opbouwende daden in een huis van steen en een huis in 
Zoom waar de deur openstaat om, zoals we zongen: “Om uiting te geven aan waar zij van 
dromen”. En het thema van vandaag te herkennen in onze drie liederen die we sowieso 
kunnen meezingen en ook te herkennen in de drie liederen, waaruit de betrokkenheid van 
mensen met onze wereld duidelijk spreekt als gedachte bij het thema:” Daad bij het woord”. 
Met de tekstlezingen uit Jesaja en Handelingen, die Natalie straks leest. Die gaan over daden 
in verbinding met woorden. Daden die veranderingen te weeg brengen en daden als 
aanpassingen aan een nieuwe situatie. Zoals ook wij als Geloofsgemeenschap ons steeds 
willen aanpassen aan nieuwe situaties.  
Bij de mail van de herinnering aan deze viering is een extra bijlage meegezonden.                                                                                                               
Een brief van het bestuur over verkiezingen van voorgangers en bestuur. Aangepast aan een 
situatie die steeds verandert en waarvoor we onszelf steeds zullen aanpassen. 
Straks meer hierover bij de mededelingen. 
Wij wensen ons een bevlogen viering.  
Voor verandering is  kracht, moed en onderscheidingsvermogen nodig Hierom we vragen in 
dit gebed dat is geschreven door een letterlijk en figuurlijk groot christelijk schrijver en 
dichter.   
 
Gebed om kracht, moed en onderscheidingsvermogen 
Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn. 
Geef ons de moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden. 
En geef ons boven alles de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden. 
- Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)  
 
Lied:     Wereld van verschil   Blof/Typhoon 
https://www.youtube.com/watch?v=SPWba1qWAg8 
Kijk, daar gaan mensen weg van huis 
Ergens heen waar ze niet thuis zijn 
Kijk, daar gaat net zo'n volk als wij 
Maar waar dan heen? Want nergens veilig 
We willen allemaal kunnen leven op de plek 
Van onze wieg, of kunnen kiezen 
En we voelen allemaal dat als dat niet langer kan 
Wat 'r dan mist, wat we verliezen 
 
Refrein 
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Woah, geef elkaar de handen nu maar 
Vergeet de misverstanden nu maar 
Het is van alle landen en van alle tijden 
Versterk dan onze banden nu maar 
Blus de felle branden nu maar 
Vijl de scherpe randen nu maar 
Blijf niet zo, verander nu maar 
In een wereld van verschil 
 
Gooi alle wapens in zee 
Wat was dat is geweest 
Kijk even naar elkaar en kijk vooruit 
Laat elkaar dan niet meer los 
Het lijkt zo simpel maar het is het niet 
Weg van wat je liefhebt 
Vechten, want je mist iets 
Anders dan een onderscheid 
Ik lijk op jou misschien dat ik je daarom niet begrijp 
Maar wij zijn wij 
Refrein  
 
Eerste Lezing uit Jesaja 55, 6-11  
Jesaja wil dat het volk van Israël terugkeert. 
Slechte mensen moeten stoppen met hun verkeerde leven, oneerlijke mensen moeten 
niet langer slechte plannen maken. Ze moeten terugkomen bij de Onnoembare, onze 
God. Alles zal hen worden vergeven, en er zal weer voor hen gezorgd worden. 
 
Onze God zegt;” Volk van Israël, mijn plannen zijn anders dn jullie plannen. Wat willen 
jullie doen, is niet hetzelfde als wat ik wil doen. Het verschil tussen mijn plannen en 
jullie plannen is net zo groot als het verschil tussen hemel en aarde. 
 
Als het regent of sneeuwt, komt er water uit de hemel. Maar dat water komt niet meteen 
terug naar de hemel. Eerst moet de aarde vochtig gemaakt zijn, en er moet weer iets op 
de akkers groeien. Dan is er zaad om te zaaien en graan om brood van te bakken. Daarna 
gaat het water terug naar de hemel. 
 
Zo gaat het ook met de woorden die uit mijn mond komen. Ze komen pas weer bij mij 
terug als ze hun doel bereikt hebben. Mijn woorden komen pas terug als ze daden 
geworden zijn. 
 
Tweede lezing uit Handelingen 19, 2-7 
In Efeze ontmoette Paulus een groep gelovigen. Hij vroeg hun:” Is de heilige Geest in jullie 
gekomen toen jullie gingen geloven?” 
Zij zeiden:” Nee, wij weten niet eens dat er een heilige Geest bestaat.  
Toen vroeg Paulus: ”Maar op welke manier zijn jullie dan gedoopt?” 
Ze antwoordden: “Op de manier van Johannes de Doper,” 
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Daarna zei Paulus:” Johannes doopte mensen om te laten zien dat ze een nieuw leven 
begonnen. Maar Johannes zei ook:” Geloof in de man die na mij komt en dat is Jezus.” 
Toen de gelovigen dat hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van Jezus.  
Daarna legde Paulus zijn handen op hun hoofd, en zo kregen ze de heilige Geest. Die zorgde 
ervoor dat ze in verschillende talen gingen spreken. In al die talen vertelden ze over de 
plannen van God. De groep bestond uit ongeveer twaalf gelovigen. 
 
Lied:           Heb het leven lief                               Elske DeWall 
https://www.youtube.com/watch?v=rMSjgDe7_CA   
 
Leef als een kind van de wind en van de liefde 
En herken de open blik in de ogen van een vreemde 
Dans met de maan, sla je armen om de sterren 
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen 
 
Refrein 
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt 
En verberg je niet als de regen valt als de donder knalt 
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht 
Heb het leven lief en wees niet bang 
 
Huil als het moet want je stikt in al je tranen 
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave 
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen 
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden 
Refrein  
 
Overweging en geloofsbelijdenis 
Mijn woorden komen terug als ze daden geworden zijn. 
Goddelijke woorden door Jesaja uitgesproken. Ingeleid door de metafoor van hemel en 
aarde, onderstreept door een natuurlijk verloop der dingen, waar we vaak niet zo goed mee 
zijn. We willen graag controle over het leven houden ook al gaat het ten koste van een 
natuurlijk proces. En worden onzeker van veranderingen. We willen, zeker nu in deze tijd 
dat alles weer teruggaat naar het oude en vertrouwde.                                                                                          
Zo is het, zo was het en zo zal het zijn. Of toch niet? 
 
In handelingen komt Paulus met de woorden voor eeen grote verandering aan die om daden 
vraagt. De doop door Johannes de Doper was voor de nieuwe gemeente in Efeze al een 
verandering geweest. Nu komt Paulus langs met de vraag of ze de Heilige Geest hadden 
gekregen toen ze gingen geloven en of ze van toen al van Jezus hadden gehoord.  
En een wonder gebeurde of zoals Gilbert Keith Chesterton de schrijver van het gebed ooit 
sprak;” Het meest ongelooflijke aan wonderen is dat ze plaatsvinden.” 
Zij lieten zich opnieuw dopen en konden dat aan iedereen duidelijk maken, aangezien ze de 
Heilige Geest kregen. Geïnspireerd en bevlogen, zonder terughoudendheid naar mensen die 
een andere taal spraken. En een andere taal spreken kan op veel manieren zoals we nog 
steeds zien gebeuren in allerlei conflicten.  
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Maar zij spraken in al die talen over God En bevlogen. Een mooi gegeven met veel 
invalshoeken. En toch. 
 
De laatste zin uit de lezing in Handelingen is: ”En de groep bestond uit ongeveer twaalf 
gelovigen. In eerste instantie dacht ik deze zin maar weg te laten omdat mij dit een niet 
interessante mededeling leek. Als een teleurstellende huishoudelijke mededeling.                                        
En dat na zo’n fantastisch wonder dat had plaats gevonden. Je voor de tweede keer laten 
dopen en bevlogen raken. En daarna de mededeling:  “En het waren er maar twaalf”? 
 
Ik dacht daarna aan het wonder dat zich heeft voltrokken in tweeduizend jaar tijd.  
4,2 miljard mensen op deze aarde die in meer of mindere mate een verbinding hebben met 
Jezus. En daardoor een verbinding hebben met de God die Liefde genoemd wordt en de 
Liefde die God genoemd wordt. Begonnen bij onder andere Paulus, die zichzelf bekeerde. 
Die brieven schreef en te voet en per boot de landen aan de Middellandse zee bezocht. Een 
wonder dat hem dat is gelukt. 
 
Vervolgens kwam mij het volgende voor de geest. 
Onze eigen Duif,  opnieuw geloven en onze CD bevlogen waarop gezongen wordt: ”Liefde 
heeft geen longen, maar zij ademhaalt en zingt”. 
Als dat geen wonder is. 
Onze Duif staat voor veranderingen niet alleen door het covid 19 virus.  
Als opnieuw dopen wordt gezien als onderdompelen dan hebben wij ons opnieuw laten 
dopen in het geloof dat we als gemeenschap bij elkaar zullen blijven komen.  Hoe dan ook. 
Dat hebben we ook in deze periode weer aangetoond. En ook na periodes van Lockdown 
zullen we weer de Geest krijgen om tot een nieuwe geest te komen om met elkaar vieringen 
te houden. 
Het nieuwe blijft en zoekt verbinding met het bestaande godshuis op het moment dat we 
daar weer bij elkaar kunnen komen. 
En zoals in het gebed werd gevraagd zullen wij de kracht, de moed en het 
onderscheidingsvermogen daarvoor hebben. Het wonderlijke van wonderen die gebeuren. 
 
We hebben een bestuur dat de inspiratie heeft om de verhoudingen in alle opzichten in 
evenwicht te brengen en te houden.  
Voorgangers die zich en anderen willen verbinden. En daarmee ook het nieuwe van Zoom 
willen verbinden met het bestaande van ons kerkgebouw zodra dit mogelijk is. Met de 
aangeslotenen die ons in Zoom blijven volgen en op die manier bevlogen zijn.                                                                                              
Het opent nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen .  
 
Ons huisblijft een huis waar de deur openstaat. 
De groep van Paulus in Efeze bestond uit ongeveer twaalf personen. 
Misschien is er geen vergelijking te maken, maar onze groep bestaat uit veel meer dan twaalf 
personen. En bevlogen raken is geen antiek begrip of iets onbereikbaars. Bij het woord 
Heilige Geest. Het is wel een nieuwe Geest die ons heilig moet zijn. En natuurlijk zijn er een 
aantal praktische zaken, maar die uitgevonden en opgelost worden. 
Daar kom ik straks op terug, mij ondertussen voorstellend dat dit in de tijd van Paulus niet 
anders geweest is. 
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Maar bedenk wel hoe het christendom  begonnen is met Jezus en een kleine groep 
volgelingen en waar het nu staat in de wereld van geloof, hoop en liefde. 
 
Dat is de reden dat mijn geloofsbelijdenis op deze plek wordt uitgesproken. Passend bij het 
nodige geloof, hoop en liefde voor de toekomst voor onze geloofsgemeenschap. 
Daarom: 
Ik geloof in de liefde voor anderen en in de liefde van anderen voor mij. 
Een liefde die ook God genoemd wordt zoals God ook liefde genoemd wordt. 
Ik geloof dat dit voor iedereen (ondanks de verschillen) dezelfde Liefde en dezelfde God is.  
Ik geloof dat we elkaar willen ontmoeten op hetzelfde centrale plein van religies en 
overtuigingen, waarop alle wegen uitkomen. 
Ik geloof in het leven zoals Jezus bedoeld heeft en dat ik hem dagelijks ontmoet in jou en 
mij. 
Ik geloof in een God die ik op mijn manier mag beleven en ervaren. Zoals jij dat op jouw 
manier mag ervaren. 
Ik geloof dat we samen veel kunnen bereiken met openstaan en opstaan voor anderen zoals 
Jezus openstond en opstond voor iedereen. 
Ik geloof in de gemeenschap van de Duif die ondanks en dankzij haar verschillen een 
gemeenschap is om bevlogen van te zijn en te blijven. 
Ik weet dat we dat alleen samen kunnen bereiken.  
Omdat: Daden beginnen met woorden. 
En woorden beginnen met dromen. 
De dromen van een kind.  
Laten we ook kinderen blijven. 
 
Pianomuziek door Irina: Träumerei van Schumann 
 
Intenties en voorbeden 
 
Lied:       Geef licht   (voor kerk in actie)    Stef Bos 
https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A      
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert zich naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
Maar de tijd staat op een kruispunt 
En niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
En de dromer staat alleen  
 
Refrein:   
Dus:   
Geef licht Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht Geef licht 
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Geef alles wat je hebt 
En geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
En hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
Refrein 
Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 
En Hij geeft licht, Hij geeft licht  
Refrein 
 
Gebed 
Bidden kan een wezenlijk element in je leven zijn. 
Als een zoeken en je verhouden tot je diepste bron. 
De of het onnoembare. Of je die God noemt of niet. 
Of je gelovig bent of niet. 
Het kan voor iedereen functioneren als een mystiek besef. 
Dat besef is oneindig groter en rijker dan wij kunnen waarnemen met onze zintuigen. 
Tijdens het bidden(mediteren zo je wilt) kun je soms het essentiële en ultieme ervaren en 
zelfs het overstijgende onderscheiden. 
Datgene waarvan je voelt: Dit is mij heilig. Dit wilde ik ontmoeten.  
Een unieke persoonlijke ervaring.                                                
Een overgave zonder strijd. Een stilte in jezelf. Een verbinding met het of de onnoembare . 
En soms duidelijk benoembaar. 
Mag het zo zijn in dit gebed dat ieder voor zichzelf in stilte kan bidden. 
Amen. 
Als in gezongen gebed wordt God onze Vader genoemd. God is Liefde.                                         
Laat onze Liefde zichtbaar blijven in ons. 
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Onze Vader                Lied:  H.Oosterhuis/T.Löwenthal 
Onze Vader verborgen, 
uw naam worde zichtbaar in ons. 
Uw koninkrijk kome op aarde, 
Uw wil geschiede.  
Een wereld, met bomen tot in de hemel, 
waar water, schoonheid en brood, 
gerechtigheid is en genade 
 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen, 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd, 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd, 
leg uw woord op ons hart, 
breek het ijzer met handen, 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst kome wat komt. (herhalen) 
 
Mededelingen 
 
Slotlied                                J. v. Opbergen / J.v.d.Velde 
Geef alle ruimte aan de liefde,  
in haar leeft God zich naar ons toe. 
Vergeef het kwaad aan wie ons griefde, 
de liefde wordt een mens niet moe. 
Zij zal de dood nog overleven,  
geen water blust haar vuren uit, 
zij blijft ons tot elkander keren, 
tot alle angst is uitgeluid. 
Zij blijft ons tot elkander keren,  
tot alle angst is uitgeluid. 
 
Hoe zal een mens ooit overleven?  
Wat moet hij aan met eeuwigheid? 
Door liefde wordt het ons gegeven,  
voorbij te zien aan dood en tijd. 
Want wie vandaag weet te beminnen, 
denkt niet: ‘Hoe zal het morgen zijn?’ 
Het blijft een eeuwig herbeginnen, 
tot wij voorgoed geboren zijn. 
Het blijft een eeuwig herbeginnen, 
tot wij voorgoed geboren zijn. 
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Zegenbede 
Goed is dat je goede woorden overweegt en daarnaar handelt: 
Door je naaste lief te hebben als jij. 
Door recht te doen aan ieder die je ontmoet. 
De vluchteling, de arme, de verdrukte, doe hen recht 
Prent ze in het hart van je verstand. 
Laat de daden en woorden elkaar positief beïnvloeden. 
Door geloof, hoop en liefde 
Die woorden zeg ze voor je uit, moge je daden volgen. 
Moge dat zo zijn. Dan ben je gezegend.  
 
 
 
Donaties 
Wij vragen om je bijdrage over te maken aan De Duif. We hebben geen inkomsten meer van 
collectes en de kosten van de huur van De Duif gaan gewoon door. Dus ondersteun onze Duif, 
maak je gulle bijdrage over. Draag bij wat je kunt missen. Mocht je dat willen,  
dan klik je op onderstaande link om een donatie te doen. (Je krijgt dan na invullen van bedrag 
en keuze bank, een QR  code te zien die je moet scannen met de Bankieren-app op je telefoon.) 
Je kunt ook een bedrag overboeken naar ons bankrekeningnummer: NL20 RABO 0173 6297 92 
ovv Stichting De Duif. Hartelijk dank! 
 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
 
 
 
 
 
 
 


