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Dagthema: Tegendraads 
 
Overweging 28 maart – Jan Meijer 
 
“…van Jezus dat op de proef wordt gesteld. Hij verliest zijn geduld en kalmte en 
gedraagt zich tot schrik van iedereen anders dan ze van hem gewend…” 
 
Openingsgebed       
God van leven,  
wij bidden U: 
 
Open onze oren om Uw stem te verstaan. 
Dat wij ons geroepen weten tot dienstbaarheid  
niet omwille van onszelf, maar omwille van 
hen,  
die ons nodig hebben. 
 
Schenk ons Uw Geest 
van goedheid en openheid 
om in dit samenzijn 
Uw aanwezigheid te vermoeden. 
 
Ons te warmen aan Uw liefde  
en te geloven in uw eeuwige trouw. 
Dat vragen wij in naam van Jezus 
want Hij is het die ons hier samenbrengt.  
Amen. 
 
Lied: Altijd Aanwezige Simone Huisman / Tom Löwenthal 
Altijd Aanwezige, 
cirkel en kern van mijn leven, 
jij trekt aan en omhult. 
Ruimte van liefde, 
nodig mij uit 
om binnen te gaan. 
 
Welkom  
Bij een welkom hoort een gebaar, een hand, een aanraking. 
Ook al zijn we er inmiddels een soort van gewend aan, om elkaar op deze Zoom 
manier welkom te heten. Om elkaar te zien, in de ogen te kunnen kijken. Veraf zijn 
en toch dichtbij voelen. Het gebaar van aanwezig willen zijn in Zoom is ook een mooi 
gebaar. Iedereen welkom kunnen heten, waar je je ook bevindt. Een nieuwe 
dimensie. Fijn dat we onze zoektocht naar verbinding toch met elkaar kunnen 
blijven volhouden met iedereen die ons wil volgen. Ongeacht je achtergrond, 
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herkomst, gender, geloof, overtuiging en reden van je aanwezigheid. Welkom bij 
deze viering van verbinding in diversiteit.  
Inleiding  
Verbinding zoeken in diversiteit is een opdracht die tegendraads kan uitpakken als 
standpunten gehandhaafd blijven en de beweging alleen van de ander moet komen.  
Of zoals de Amerikaanse dichter Bruce Lansky verzuchtte: “Het is altijd de ander die 
zo nodig tegendraads moet zijn”.  
We lezen vandaag in Marcus 11 over tegendraads handelen. Niet voldoen aan het 
normale patroon. Afwijken van de norm. 
Tegendraads en de norm horen bij elkaar, zoals de bijbel en tegendraads bij elkaar 
horen. In het boek Bijbel tegendraads dat ik heb gelezen schrijven 22 mensen, 
verbonden met theologie, daar een essay over. Hoogleraren, wetenschappers, 
filosofen, predikanten, leraren, bijbelexegeet, opperrabbijn. 
Tegendraads roept bij mij weerstand op in de ontdekking van mijn norm en roep ik 
bij de ander op als ik aan de norm van de ander kom. Maar weerstand geeft wrijving 
en wrijving geeft energie. En in onze zoektocht naar hoe Jezus het leven bedoelt 
heeft,  zijn we op zoek naar positieve energie. Dus vandaag hoop ik met behulp van 
de Bijbelteksten duidelijk te maken hoe tegendraads handelen en de norm, al 
samenwerkend in jezelf tot positieve energie en positieve verbindingen en 
bewegingen kunnen leiden.  
Liesbeth en ik wensen ons allemaal een open blik met een tegendraads kleurtje en 
daarmee een  mooie viering. 
 
Rudolf Steiner, Esotericus, schrijver architect, filosoof en als stichter van de Vrije 
school in de 20e eeuw met een tegendraadse mening over pedagogie schreef dit 
bijzondere gebed dat meer een toelichting dan een gebed lijkt. Toch wil ik dit 
bidden. 
 
Gebed van overgave                        Rudolf Steiner 
Wat ook komen mag, 
wat mij ook het volgende uur, 
de volgende dag brengen mag: 
Ik kan het, als het mij volledig onbekend is, 
door geen angst veranderen. 
Ik wacht het af, met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust. 
Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden; 
wij stoten door vlagen van angst terug, 
wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden. 
De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt, 
de zekerheid, dat datgene wat komt, komen moet en dat het op de een of andere 
wijze                                      zijn goede werking zal hebben,het oproepen van deze 
stemming in woorden,                                in gevoelens, in ideeën dat is de stemming van 
het overgavegebed. 
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Dat is één van de dingen die we in deze tijd moeten leren: 
uit louter vertrouwen te leven zonder bestaanszekerheid, 
uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld. 
Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, 
als we niet de moed willen laten zakken. 
Laten we onze wil voortdurend sterken en 
proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond. 
Daar vragen en bidden wij om. Amen 
 
 
 
 
Lied:     H.Oosterhuis / B.Huijbers 
 
 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 Wie mij ontmaskert, zal mij vinden. 
     Ik heb gezichten, meer dan twee, 
     ogen die tasten in den blinde, 
     harten aan angst voor angst ten prooi. 
 Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
     maak mij mooi, maak mij mooi. 
 
 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
   Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden, 
     en zal zichzelf opnieuw verstaan, 
     en leven, bloot en onomwonden, 
     aan niets en niemand meer ten prooi. 
     Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
     maak mij mooi, maak mij mooi.   
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Eerste Lezing:  Marcus 11: 1-11 
Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van Jeruzalem. 
Ze waren vlak bij de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg, 
Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. 
Hij zei tegen hen:” Ga naar dat dorp daar. 
Jullie zullen daar een jonge ezel zien, die staat daar vastgebonden. Er heeft nog nooit 
iemand op gereden. 
Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt er iemand:” Wat doen jullie daar?” Dan 
moet je zeggen:” De Heer heeft deze ezel nodig. Maar hij zal hem snel weer terugbrengen.” 
De twee leerlingen gingen naar het dorp en vonden de ezel. 
Hij stond buiten op straat, vastgebonden bij een deur. 
Ze maakten hem los. 
Een paar mensen die daar stonden, zeiden:” Wat doen jullie daar?” De leerlingen zeiden wat 
Jezus gezegd had. 
Toen lieten die mensen hen met rust. 
De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel, 
en Jezus ging erop zitten. 
Veel mensen legde hun jas op de weg. Anderen plukten takken met bladeren en 
legden die op de weg.  
Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan. 
Ze riepen: “Alle eer aan God! Leve de man die door God gestuurd is. Leve het nieuwe 
koninkrijk van onze voorvader David. Alle eer aan God in de hemel. 
Jezus en de leerlingen kwamen in Jeruzalem. Jezus ging de tempel in en bekeek 
daar alles goed. Het was al laat geworden. Daarom ging Jezus met de twaalf 
leerlingen terug naar Betanië. 
                      
 
Tweede lezing: Marcus 11: 12-14 
De volgende dag gingen Jezus en de leerlingen weer weg uit Betanië.   
Onderweg kreeg Jezus honger.  
Hij zag in de verte een vijgenboom vol bladeren. Hij liep erheen. 
Hij hoopte dat er vijgen aan zouden zitten.  
Maar hij vond niets, alleen maar bladeren. Want voor vijgen was het niet de goede 
tijd van het jaar. Jezus vervloekte de boom. Hij zei:” Niemand zal ooit vijgen van jou 
eten!”  
De leerlingen hoorden dat.             
 
Lied:                  Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
Boom, je stam was koud en bloot, 
in de winter leek je dood. 
Komt de zomer vuur en vlam, 
bloeien rozen aan je stam. 
 
Mens, wat ben je dood en koud 
als je niet van mensen houdt. 
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Zonder liefde vlam en vuur 
is je leven kort van duur. 
 
Zonder lachen licht en lied, 
zonder liefde gaat het niet. 
Mensen leef toch en God-weet 
vind je liefde bij de vleet. 
(2x) 
                              
Derde lezing: Marcus 11: 15-19 
Jezus en de leerlingen kwamen weer in Jeruzalem. 
Jezus ging de tempel in.  
Daar zaten handelaars, die geld wisselden en duiven verkochten. Jezus begon de 
handelaars en hun klanten weg te jagen. De tafels en stoelen van de handelaars 
gooide hij omver. 
En hij hield iedereen tegen, die met spullen over het tempelplein liep. Jezus legde 
uit waarom hij dat deed. 
Hij zei;” In de heilige boeken staat: “Gods huis is een plaats waar iedereen mag 
bidden.” “Maar jullie hebben het veranderd in een huis van dieven!” 
De priesters en wetsleraren hoorden wat Jezus zei. 
Ze dachten na over een plan hem te doden. Ze waren bang voor hem. Want het hele 
volk was diep onder de indruk van wat Jezus vertelde.  
’s Avonds gingen Jezus en de leerlingen de stad weer uit. 
 
Overweging 
In de eerste tekst lees ik over vertrouwen. Het vertrouwen dat de leerlingen in Jezus 
hebben op het moment dat ze de opdracht krijgen het veulen op te halen. 
En vervolgens het vertrouwen dat de mensen in de leerlingen en Jezus hebben om 
dat veulen mee te geven na de simpele mededeling dat Jezus het veulen nodig heeft. 
Dan gaat de lezing verder over verwachting.  
 
De verwachting over hoe een zegerijke intocht van de verkondiger van het koninkrijk 
van God zal anders geweest zijn. En toch werd Jezus vol enthousiasme ingehaald. De 
verwachting dat hij als Koning van de Joden, de Romeinen zou verslaan was sterker. 
Een verwachting die, naar later bleek, niet op verwachte en gehoopte manier 
ingevuld werd en tot grote teleurstelling, kwaadheid en de veroordeling van Jezus 
leidde. 
In de tweede tekst lees ik ook over verwachting. Over de verwachting van Jezus dat 
hij vijgen kon eten van een boom die in die tijd van het jaar geen vruchten kon 
dragen of zelfs maar het begin van een vrucht. 
Jezus vervloekte de boom en de boom verdorde. De boom en de natuur konden niet 
aan zijn verwachting voldoen tenzij er een wonder in de natuur zou gebeuren.  
In de derde tekst lees ik over geduld. 
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Het geduld van Jezus dat op de proef wordt gesteld. Hij verliest zijn geduld en kalmte 
en gedraagt zich tot schrik van iedereen anders dan ze van hem gewend waren of 
verwacht hadden. 
Jezus komt bij de tempel in de drukste week van het jaar. Op het grote plein bij de 
tempel worden in de week voor Pasen 255.000 lammetjes verhandelt. Dat schrijft de 
Joodse historicus Flavius Josephus , die kort na Jezus leefde. Een groot economisch 
belang om alle om alle pelgrims, die de uittocht uit Egypte komen vieren, te kunnen 
bedienen. 
Zijn frustraties over hoe er door de handelaren letterlijk verkeerd wordt gehandeld 
bij de tempel brengen hem ertoe om tot een rigoureuze actie over te gaan. Alle 
mensen op het plein zijn met stomheid geslagen en zelfs de ordebewakers grijpen 
niet in. 
Drie gebeurtenissen die als tegendraads getiteld kunnen worden. 
Er zal in die tijd nog lang over deze drie gebeurtenissen nagepraat zijn. Zoals er in 
deze tijd in de talkshows en de andere media lang nagepraat wordt over acties van 
groepen en individuen. Waarbij het ook gaat over vertrouwen, verwachtingen, 
geduld. 
Geloof, hoop en Liefde en hoe hiermee om te gaan. 
Het vertrouwen in de maatregelen van onze regering en de verwachting over 
resultaat en het effect. De verwachting die wij hebben over de natuur en de aarde en 
de realiteit van die verwachtingen. Het geduld dat we dreigen te verliezen en hoe 
lang we dat nog kunnen bewaren. En de actie die we kunnen ondernemen om het tij 
te doen 
keren. Een onverwachte gebeurtenis deze week, die met minister 
Ollengren, bracht mij bij de menselijke maat. Als mens in paniek omdat de effecten 
van   Corona op haar auto-immuunziekte niet bekend zijn. De resultaten van een 
recent gestart onderzoek, waar ik ook aan meedoe, zijn er nog niet. Zonder die 
kennis en onder die druk vergeet je (in haar geval denk ik, in paniek) dat je minister 
bent. Met de menselijke maat in gedachte lees ik de tekstlezingen over de 
vijgenboom en de actie op het plein bij de tempel 
anders. Zoals de menselijke maat die geldt in ons dagelijks leven en in onze 
gemeenschap van de Duif. Waar we met elkaar druk bezig zijn met het voorbereiden 
van vieringen, het onderhouden van de onderlinge contacten en het blijven 
voortbestaan van onze gemeenschap. We hebben ons ontstaan te danken aan een 
tegendraadse actie in 1974 doordat de kerk werd bezet en daardoor kon blijven 
voortbestaan. 
Een tegendraadse actie die maakt dat we nog steeds met elkaar verbonden zijn en 
willen blijven door verbinding, betrokkenheid en diversiteit te blijven zoeken met 
elkaar. 
Met vertrouwen, vol verwachting en met veel geduld. 
Geloof, hoop en Liefde. Moge dat zo zijn. 
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Piano en viool Prelude and Allegro in the style of Pugnani van Fritz Kreisler:  
Irina Ursu – Antonova en Sacha van der Lugt  
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof dat ik op deze aarde ben 
om iets moois, iets goeds van mijn leven te maken. 
 
Ik geloof dat ik de verplichting heb: 
iets moois van deze aarde te maken, 
en anderen daar deelgenoot van te laten zijn 
. 
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten 
van alles wat deze aarde te bieden heeft, 
maar nooit ten koste van een ander. 
 
Ik geloof dat ik naar de geest van Jezus 
moet leven en mijn medemens 
altijd de hand zal reiken, 
door met elkaar mee te leven, 
en elkaar begrip en liefde te tonen. 
 
Ik geloof, dat ik door zó te leven 
mijn leven zin geef; en dan  
is het leven waard geleefd te worden.  
Amen. 
 
Het delen van intenties  
 
Tafelgebed gezongen door Trijntje Oosterhuis  H.Oosterhuis/A.Oomen 
https://www.youtube.com/watch?v=sw82LUsAW7Q 
 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
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Gebed:  
DE AARDE, ONS HUIS     Chinook Indianen, Verenigde Staten 
 Wij roepen de aarde aan, ons huis 
met zijn prachtige dalen en oprijzende bergen 
zijn uitgestrektheid, boordevol leven. 
Samen vragen we: 
Wees onze leermeester en wijs ons de weg. 
We roepen allen aan 
die hebben geleefd op deze aarde, 
onze voorouders en onze vrienden 
die droomden van toekomstige generaties, 
uit wier leven ons leven voortkomt 
en voor wie wij dankbaar zijn 
Samen vragen we: 
wees onze leermeesters en wijs ons de weg. 
We roepen aan al wat we heilig vinden, 
Gods aanwezigheid en Gods geest, 
die leven geeft en over de aarde waait 
om hier bij ons te zijn. 
Samen vragen we: 
Wees onze leermeester en wijs ons de weg. 
 
Onze Vader Lied  H.Oosterhuis/T.Löwenthal 

https://www.youtube.com/watch?v=NsdRnPkoCpQ 
 
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. 
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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. 
 
Mededelingen en donaties 
 
Slotlied Lied:     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. 
 
Zegenbede  
Moge God ons zegenen met onrust 
bij gemakkelijke antwoorden, 
halve waarheden, en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven. 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, 
onderdrukking, en uitbuiting van mensen 
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede. 
Moge God ons zegenen met tranen 
die we plengen voor hen die lijden 
door pijn, verwerping, honger, en oorlog 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
 
En moge God ons zegenen met zoveel 
dwaasheid dat we geloven 
een verschil te kunnen maken in de wereld. 
Zodat we datgene  bereiken  
waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
Tegendraads, divers en verbonden.  
Gezegend zijn we met elkaar  
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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 
 
 
 
 
 
 
 


