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Dagthema: Meepraten of Tegenspreken 
 
Overweging 14 februari – Jan Meijer 
 
“…mee te praten en mee te doen om een nieuwe wereld te bereiken. 
Door te geloven dat die momenten …” 
 
Openingsgebed       
 
Onnoembare, 
Wij bidden om de kracht van uw Geest in ons 
hart. 
Wij keren terug bij onszelf  
en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld. 
Wij worden stil om ons hart te openen  
voor schepping en creativiteit. 
Voor de stralen van licht en de klank van 
liefde. 
Schud ons los uit de verkramping van strijd en 
onrust. 
Maak onze adem weer tot levensadem 
en tot bron van moed en zeker weten. 
Geef ons de levende woorden van uw schrift. 
Ter herkenning en om opnieuw ontmoeting 
aan te gaan. 
Amen. 
 
Lied   J.v.Opbergen / J.W.v.d.Velde 
 
Vervul dit huis met hart en geest, 
met aandacht voor de kleinen. 
Dat al wie hier naar binnen gaat 
hem noemen zal de Zijnen. 
 
Wees kracht en troost voor jong en oud, 
dat niemand hoeft te vrezen 
als hij zich inzet voor jouw rijk, 
want dood heet daar ‘verrezen’. 
 
Ontwaak, ontspring, zoek kans in ons 
tot in de diepst ontriefde. 
Vervul je grootste wens aan ons, 
wordt onverdeelde liefde. 
 
Wees hier opnieuw verbeeldingskracht, 
geef taal en toon aan dromen. 
Geef stem aan wat verborgen bleef, 
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laat hier jouw rijk maar komen. 
 
Welkom en inleiding 
Welkom op deze mooie winterse ochtend.  
Waar we iedereen met open armen willen ontvangen en elkaar alleen symbolisch mogen 
omarmen.  
We staan open voor iedereen die met ons wil meepraten en mag tegenspreken.  
Wie of wat je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat de regelmaat van je bezoek ook is. 
Welkom bij deze viering op de dag van de liefde. 
De dag die volgens de overlevering ontstaan is ter herinnering aan de sterfdag van Sint 
Valentijn. 
Sint Valentijn negeerde in woord en daad de keizerlijke wet die bepaalde dat soldaten niet 
mochten trouwen omdat ze ongehuwd beter zouden vechten.  
Hij trouwde hen in het geheim omdat volgens Sint Valentijn de liefde alles overwon.  
Een tegenspraak met een positief doel in naam van de liefde.  
Straks denken we aan hem bij het lied: Als de liefde niet bestond.  
Vandaag is ook de dag van de uitslag van de verkiezingen in onze Duif ons bestuur en 
voorgangers. 
We lezen in Korintiërs over de ideeën van Paulus over zijn voorgangerschap. 
Daarin gaat het onder andere over meepraten met de ander, begrip voor de ander. 
In de lezing uit Koningen zijn het de Dienaren die Naäman uit loyaliteit tegenspreken zodat 
hij genezen (beter gemaakt) kan worden. 
In het evangelie van Marcus lezen we over een man met een huidziekte die door Jezus 
genezen wordt. 
Na die genezing negeert hij een verzoek van Jezus. 
De man praat niet mee, hij spreek niet tegen.  
Hij gaat zijn eigen gang. 
Het thema “meepraten of tegenspreken” gaat over onze houding in de wereld van vandaag 
en de vraag die je toegezongen wordt. 
Die vraag is : “Als er nooit meer een morgen zou zijn.” 
Wat zou je doen. 
Meepraten en tegenspreken gaat over liefde, vrijheid, loyaliteit, diversiteit, vrijheid, 
saamhorigheid en voorganger schap. 
En nadenken over hoe je voorganger kunt zijn in je eigen leven.  
Over meepraten of tegenspreken, over meepraten en tegenspreken. 
Natasja en ik wensen ons allemaal een inspirerende viering. 
Na het uitspreken van dit mooie woordeloos gebed houden we een moment van stilte voor 
jezelf, voor een gesprek met jezelf, voor een gesprek met God. 
 
Gebed      Woordeloos gebed                              Jos van de Schoor     
God, alleen vanuit het stil worden 
Kan ik met U spreken. 
Ik moet geen moeite doen 
U iets te zeggen. 
Misschien dat ik niets-zeggend 
méér bij U ben, dan wanneer 
Ik mij verpak in mooie woorden.  
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Stil gebed  
 
Lied   Als de liefde niet bestond  Elise Mannah 
https://www.youtube.com/watch?v=Hi-qxUYVMV4 
Als de liefde niet bestond 
Zullen ze stilstaan 
De rivieren 
En de vogels 
En de dieren 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou het strand 
De zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou de maan 
Niet langer lichten 
Geen dichter 
Zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 

Nergens zouden 
Bloemen staan 
En de aarde 
Zou verkleuren 
Overal gesloten deuren 
En de klok 
Zou niet meer slaan 

Als de liefde niet bestond 
Dan was de hele 'vrijerij' bedorven 
De wereld was gauw uitgestorven 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou de zon 
Niet langer stralen 
De wind zou niet 
Meer ademhalen 
Als de liefde niet bestond 

Geen appel 
Zou meer rijpen 
Zoals eens in het paradijs 
Als wij elkaar niet 
Meer begrijpen 
Dan is de wereld 
Koud als ijs 

Ik zou sterven 
Van de kou 
En m'n adem 
Zou bevriezen 
Als ik je liefde 
Zou verliezen 
Er is geen liefde 
Zonder jou 

 

 
 
 
Eerste Lezing: 2 Koningen 5, 9-14 
Toen reed Naäman met zijn paarden en zijn wagen naar het huis van Elisa. Daar bleef hij 
buiten wachten.  Elisa stuurde iemand naar hem toe met de volgende boodschap: “U moet u 
gaan wassen in de Jordaan, en zeven keer onder water gaan. Dan zal uw huid weer gezond 
worden. Toen Naäman dat hoorde, werd hij kwaad. Hij zei: “Die man kan toch zelf wel naar 
buiten komen en bidden tot de Heer, zijn God? Als hij dan met zijn hand over de zieke plek 
strijkt, zal mijn huid weer gezond worden? En wat moet ik bij de Jordaan?  Er zijn toch ook 
rivieren bij Damascus? Rivieren zoals de Abana en de Parpar. Die zijn beter dan alle rivieren 
in Israël! Dan kan ik me net zo goed daarin wassen. Kwaad reed hij weg. 
Maar zijn dienaren kwamen achter hem aan en zeiden: “Meester, als die profeet u iets 
moeilijks had gevraagd, had u het vast en zeker gedaan. En nu heeft hij alleen maar gezegd: 
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“Was u, dan zult u genezen zijn.” Toen ging Naäman toch naar de Jordaan. Hij ging zeven 
keer onder water, zoals de profeet Elisa gezegd had., Zijn huid werd weer gezond, en zo glad 
als de huid van een kind. Naäman was genezen.   
                      
Tweede lezing:  Marcus 1 40-45 
Er kwam ook een man met een huidziekte bij Jezus. Hij knielde voor Jezus en vroeg om hem 
om hulp. De man zei: “Als u wilt, kunt u mij beter maken.”                                                                                                                      
Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei:” Ik wil dat je beter wordt.” 
Meteen werd de man beter. Zijn huidziekte was weg. 
Voordat Jezus de man liet gaan, waarschuwde hij hem. Hij zei: “Denk erom, je mag aan 
niemand vertellen wat er gebeurd is. Ook zei hij;” Ga naar de tempel. Een priester moet 
vaststellen dat je beter bent. En je moet het offer brengen dat verplicht is volgens de wet van 
Mozes. Dan kunnen de mensen zien dat je echt beter bent. Maar toen die man wegging, 
vertelde hij aan iedereen steeds weer wat er gebeurd was. Daardoor kon Jezus niet langer 
overal komen. Hij bleef op eenzame plaatsen. Maar zelfs daar kwamen de mensen van alle 
kanten naar hem toe. 
 
Lied:  Nooit meer een morgen         Elise Mannah          
https://www.youtube.com/watch?v=b6u0mK9dXLk    
Als er nooit meer een morgen zou zijn 
En de zon viel in slaap met de maan 
Heb je enig idee wat het met je zou doen 
Als je nog maar een dag zou bestaan 
 
Zou je hart zich weer vullen met vuur 
Van de eeuwige schaamte bevrijd 
Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur 
Kwam je los uit de greep van de tijd 
 
Zouden zorgen niet langer je leven bepalen 
En had je voor angst geen ontzag 
Was je held of heldin van je eigen verhalen 
Al was het dan maar voor een dag 
 
Zou de toekomst niet langer je denken beheersen 
En leefde je voor het moment 
Met een luisterend oor voor het kind in jezelf 
Zou je eindelijk weer zijn wie je bent 
 
We verbannen de dromen naar morgen en later 
Maar doet het je stiekem geen pijn 
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou 
Als er nooit meer een morgen zou zijn 
 
We verbannen de dromen naar morgen en later 
Maar doet het je stiekem geen pijn 
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Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou 
Als er nooit meer een morgen zou zijn 
 
                              
Derde lezing : 1Korinthiërs 22-23 
Bij Christenen met een zwak geloof gedraag ik me als iemand die ook een zwak geloof heeft. 
Zo zorg ik ervoor dat ze vasthouden aan hun geloof. Ik pas me dus altijd aan, aan alle 
mensen met wie ik omga. En er zijn er altijd wel een paar die gered zullen worden, omdat ze 
gaan geloven. Zo doe ik mijn best om aan iedereen het goede nieuws te vertellen. En ik hoop 
dat ik ook zelf in Gods nieuwe wereld kom. 
 
Overweging 
Het lijkt een tijd van meepraten of tegenspreken. 
In ons streven naar onze genezing van Het Virus. 
En het zoeken naar antwoorden op vragen zoals: 
Hoe maken we de wereld nu en straks weer beter en nieuw? 
Hoe maken we de ander en onszelf beter en nieuw? 
Hoe redden we onszelf en de ander ?  
Willen we gered worden?  
Kunnen we elkaar beter maken? 
Hoe serieus nemen we elkaar? 
 
In de tekstlezing uit Koningen lezen we dat Naäman een heel helder idee heeft over hoe hij 
beter gemaakt kan worden.  
Maar, de profeet voldoet niet aan zijn verwachtingen. 
Na dat moment hoeft het allemaal niet meer voor hem.  
Wat hem betreft was het over en uit. Hij is er klaar mee. 
Hij heeft zoveel geïnvesteerd in deze reis en hobbels moeten nemen. 
Hij  verwacht er heel wat meer van. 
Hij kan niet geloven dat het zo eenvoudig kan zijn.  
Gelukkig dat zijn dienaren hem tegenspreken. 
Zij overtuigen hem ervan dat die eenvoudige aanwijzing toch de weg naar genezen (het beter 
worden) is.  
Gelukkig neemt hij zijn dienaren serieus. 
 
In de tekstlezing uit Marcus lezen we dat de man met de huidziekte gelooft op een 
eenvoudige manier beter te kunnen worden. 
Door op Jezus af te stappen en hem de simpele stelling voor te houden: “Als u wilt, kunt u 
mij beter maken” 
Jezus is onderweg met het doel om het goede nieuws over een nieuwe wereld (Gods nieuwe 
wereld) te verkondigen. 
Hij voldoet uit medelijden aan het verzoek van de man.  
Na die genezing vraagt hij de man om aan niemand te vertellen wat er gebeurd is. 
Maar hij vertelt het wel aan iedereen. 
Door Jezus aan te prijzen als een wonderdoener maakt hij het leven van Jezus veel 
moeilijker. 
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Zijn rol als brenger van het goede nieuws over Gods nieuwe wereld komt daardoor in het 
gedrang. 
De genezen man neemt Jezus niet serieus. 
 
Paulus zoekt naar een manier om iedereen het goede nieuws te vertellen. Hij ziet met de 
mensen meepraten in de zin van begrijpen als een manier om de gemeenschap bij elkaar te 
houden. Paulus neemt zijn taak serieus.  
 
Zo serieus als ons zoeken naar nieuwe manieren om onze gemeenschap bij elkaar te houden 
en beter te maken. 
Ook in ons geloof blijven we zoeken omdat geloven nooit een zeker weten is. We moeten 
toegeven dat we het allemaal niet weten.  
Toch willen we blijven geloven in het goede nieuws. 
We willen blijven geloven in een betere wereld met elkaar.  
Door het aannemen van die houding en die houding met elkaar te delen. 
Door elkaar serieus te nemen en daarmee een echte en hechte gemeenschap te vormen.  
In diversiteit met elkaar verbonden. 
Die verbondenheid maakt meepraten en tegenspreken mogelijk.  
In de gemeenschap van de Duif, onze gemeenschap, is daarvoor de ruimte door het respect 
voor elkaar en het kunnen en mogen uiten van je eigen gedachten. 
 
Praat mee bij de voorbereiding van onze vieringen en laat weten hoe we elkaar beter kunnen 
maken. 
 
Bij de permanente zoektocht naar het leven zoals Jezus bedoeld heeft hoort meepraten en 
tegenspreken.. 
We hebben onze vrijheid te danken aan mensen die het er niet mee eens waren. Tegenspraak 
door hun verzetsdaden. 
 
Tegenspreken om iets positiefs te bewerkstelligen. 
Door te stemmen, door de democratie serieus te nemen. 
Door mee te praten en mee te doen om een nieuwe wereld te bereiken. 
Door te geloven dat die momenten werkelijk bestaan. 
 
Ervaren dat je  voorganger kunt zijn van je eigen leven en in je eigen omgeving  
Praten waar je anders zou zwijgen, tot actie overgaan waar je over twijfelt of je dat wel zou 
doen. 
Door te beseffen dat die momenten je beloning zijn. 
Die ervaring van een nieuwe wereld.  
Gods nieuwe wereld. Vandaag nog. 
 
Moge het voor jou zo zijn. 
 
Pianomuziek: Bo de Myttenaere in de Duif (zie opname van de viering) 
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Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in een wereld vol liefde, 
een wereld van God, een God die altijd dicht bij je is. 
Ik geloof dat Jezus is gekomen uit liefde voor de mens - 
zonder onderscheid naar kleur, geaardheid, rang of stand. 
 
Ik geloof in zijn opdracht: 
heb je naaste lief en probeer dat waar te maken. 
 
Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt. 
En ik weet zeker, dat God naar ons glimlacht 
en zijn licht over ieder van ons laat schijnen. 
Amen. 
 
Lied : Ik geloof  “ Vrienden van Jeroen van Merwijk” 
https://www.youtube.com/watch?v=NepUdkEvpd8 
 
Gebeds-Intenties  
 
Breken en delen  
 
Tafellied:    J.v.Opbergen / J.Geraedts 
Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,                                           
niemand apart en geen kleuren die minder zijn. 
Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan, 
handen die wenken en ogen die opengaan. 
Hier wordt de Stem gehoord die nog niet klinken mag: 
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag. 
Hier is het woord van God die ons geschapen heeft: 
"Waar is je zuster, de broer die jou nodig heeft?" 
Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan, 
hoe wij genezen van heersen en misverstaan. 
 
Gebed                                 Moeder Theresa 
Bidden leidt tot een zuiver hart;                                                               
een zuiver hart leidt tot liefde;                                                           
liefde zet je aan tot daden voor je naasten;                                              
en deze inzet leidt op zijn beurt  
tot de vrede van het hart.  
Dus door het gebed hebben wij alles:                                                  
zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede! 
 
Onze Vader                                                  Armeense versie 
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Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert: 
Ik geef u een naam opdat ik U  
een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig. 
Vestig Uw rijk van eenheid nu. 
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 
Maak los de koorden van fouten,  
die ons vastbinden aan het verleden,  
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  
want uit U wordt de al werkzame wil geboren. 
De levende kracht om te handelen, 
het lied dat alles verfraait  
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  
 
Mededelingen 
 
Slotlied      H.Oosterhuis/A.Oomen 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
 
Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
 
Niet meer beklemd en verdeeld, 
meer in woorden gevangen, 
één en gekend en bevrijd, 
eindelijk mens zal ik zijn. 
 
Van licht en stem zult gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
 
Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij. 
 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
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uw evenbeeld. 
 
Zegenbede 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag 
voor elkaar een zegen zijn, 
in ons geloof en bij onze daden. 
 
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. Er zijn meerdere manieren om dat 
te doen: 
Optie 1: klik 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.)  
Optie 2: een bedrag overmaken via ons bankrekeningnummer: NL20 RABO 0173 6297 92 ovv 
Stichting De Duif. Hartelijk dank!  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


