
Dagthema: Nieuw leven 
 
Overweging 4 december– Natasja Bakker 
 
“…mooier spannender leuker. We rennen en vliegen het leven door op zoek 
naar perfectie. Maar volgens mij is die perfectie juist zichtbaar …” 
 
Opening en aansteken van de tweede 
adventskaars 
Vandaag is het de tweede 
Adventzondag.  
Nathalie zal de tweede kaars 
aansteken.  
 
In de Advent zien we uit naar Jezus, 
het licht in ons leven, het licht voor de 
wereld. Vier weken lang zien we uit 
naar zijn warm licht voor de 
kwetsbaarsten en de armsten in onze 
samenleving. Met het aansteken van 
de kaarsen op onze adventskrans 
drukken we ons verlangen uit dat ook 
wij een warm licht mogen zijn voor 
iedereen die dat nodig heeft 
 
Openingslied 
Boek jij bent geleefd 
Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
In mijn letters staat geschreven 
dat alleen de geest doet leven. 
Licht en adem is de geest. 
Daarom ben ik neergeschreven: 
dat jij zonder angst zult leven 
wat je leest. 
 
 



Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
Wou je leven met zovelen 
hier op aarde, moet je delen: 
licht en adem, geld en goed. 
Wie maar leeft om meer te krijgen 
die zal sterven aan zijn eigen 
overvloed. 
 
Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
Niemand weet hoe jij moet leven, 
nergens staat het opgeschreven. 
Liefde tegen liefdespijn, 
vriendschap tegen duizend vrezen, 
zoet dat bitter kan genezen, 
mens voor mensen, recht en vrede, 
licht en adem, heel veel leven 
mag je zijn. 
 
Vrouw, waar is je broer? 
Mens, waar is je zusje? 
’t Meeste van een mensenleven 
wordt het minste opgeschreven: 
hoe zij trouw zijn aan elkaar, 
lijden, sterven, liefde leren – 
zouden wij dat ook proberen, 
werd het waar. 
 
Welkom en inleiding 
Toen ik aan een niet gelovige vriend van mij vroeg welke gedachten hij 
had bij kerst zei hij dat hij dacht aan nieuw leven. Niet alleen vanwege 
de verwachting van Jezus geboorte maar in de winter komt ook de 
natuur tot rust en bereid zich voor op het nieuwe seizoen. In de winter 
wordt alles voorbereid voor het nieuwe leven wat in het voorjaar 
aankomt.  
Nieuw leven is ook iets wat past bij deze tijd. Met alle ontwikkelingen in 
de wereld zien we dat er iets moet veranderen. Oorlogen, 



klimaatproblemen, miljoenen mensen die op de vlucht zijn. En ook als 
we kijken binnen ons land zitten we in een roerige tijd. Mensen die 
ontevreden zijn over politiek keuzes, groeiende armoede , steeds meer 
mensen die dakloos zijn… Er is een nieuwe tijd, een nieuw leven nodig 
voor velen. Maar bestaat dat wel een nieuw leven. Is het niet zoals 
prediker eeuwen terug al verzuchtte niets nieuws onder de zon. Daar 
hoop ik met u van gedachten over te wisselen in de preek 
 
Openingsgebed 
Trouwe God, 
de weg die wij hebben te gaan, 
is vaak onbekend 
en nauwelijks geëffend. 
Wees voor ons een gids 
die de richting wijst, 
een gulle hand, 
die ons voedt en sterkt 
in Jezus, die het brood is 
voor deze wereld. 
Amen. 
 
Lied 
Tijd van leven  
Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
Tijd van troosten, tijd van tranen, 
tijd van mooi zijn, tijd van 
schamen, 
tijd van jagen, nu of nooit, 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen, zin vergeten, 



nergens blijven, niemand weten. 
Tijd van kruipen, angst en spijt, 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen. 
Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud 
 
Eerste lezing uit Prediker 1 : 1-11 
Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in 
Jeruzalem. 
Lucht en leegte, zegt Prediker, 
lucht en leegte, alles is leegte. 
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, 
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 
Generaties gaan, generaties komen, 
maar de aarde blijft altijd bestaan. 
De zon komt op, de zon gaat onder, 
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. 
De wind waait naar het zuiden, 
dan draait hij naar het noorden. 
Hij draait en waait en draait, 
en al draaiend waait de wind weer terug. 
Alle rivieren stromen naar de zee, 
toch raakt de zee niet vol. 
 
De rivieren keren terug 
naar de plaats waar ze ontsprongen, 
en beginnen weer opnieuw te stromen. 
Alles is vermoeiend, 
zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. 
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 
zijn oren horen, en ze blijven horen. 



Wat er was, zal er altijd weer zijn, 
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 
Er is niets nieuws onder de zon. 
Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ 
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 
De vroegere generaties zijn vergeten, 
en ook de komende generaties zullen vergeten worden 
in de tijden die daarna weer komen. 
 
Lied: Alles wacht op u vol hoop 
Alles wacht op u vol hoop. 
Alle levenden vragen u om voedsel. 
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven 
en zij vallen terug in het stof. 
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen. 
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. 
 
Tweede lezing uit 2 Korinthiers 9: 6-10 
Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal 
overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, 
zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God 
heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in 
alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt 
bijdragen aan allerlei goed werk.  
Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn 
rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’  
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad 
geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst 
opbrengt. 
 
Overweging 
De lezing van Prediker lijkt heel duidelijk. Wat zouden we zwoegen. Het 
leidt nergens toe. Uiteindelijk verandert er niks. De wereld draait door, 
de rivieren stromen naar zee, de zon komt op en gaat weer onder. De 
wind waait dan weer naar het noorden en dan weer eens naar het 
zuiden. Dag na dag hetzelfde. Generaties komen en gaan. 
 
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 



zijn oren horen, en ze blijven horen. 
Wat er was, zal er altijd weer zijn, 
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 
Er is niets nieuws onder de zon. 
 
Je zou er somber van worden. Wat heeft het voor nut als alles gewoon 
doorgaat. Wat je ook doet, uiteindelijk verandert er niks…. 
Maar is dat wel zo. Verandert er niks. Niet aan de grote dingen in onze 
schepping. De aarde blijft draaien, rivieren stromen, wind blijft waaien, 
bomen groeien en gelukkig komt de zon iedere dag weer op. En wij als 
mensen gaan er vaak aan voorbij. We willen alles onder controle hebben. 
Het moet beter, mooier spannender leuker. We rennen en vliegen het 
leven door op zoek naar perfectie. 
 
Maar volgens mij is die perfectie juist zichtbaar in Gods schepping. In dat 
water wat eeuwig stroomt, de zon die iedere dag weer opkomt, de wind die 
waait… 
Het is toch heerlijk als je op dingen kunt vertrouwen. Het leven is niet 
maakbaar maar persoonlijk vind ik dat ook wel fijn. Dat er vaste waarden 
zijn die betrouwbaar zijn en er altijd zijn. Het Goddelijke van de 
schepping.  
 
En hoe zit het dan met nieuw leven, het thema van de preek. Het nieuwe 
zit denk ik niet in de omstandigheden maar in hoe wij er mee omgaan. Als 
we ons bewust zijn dat Gods schepping groter is dan wijzelf kan ons dat 
verlammen. Maar Gods schepping is niet bedoeld om ons klein te houden 
maar juist om ons groot maken. Ik kan in mijn eentje niet de wereld 
verbeteren, en ook met zijn allen kunnen we dat niet. Die wereld is al 
goed genoeg. Alleen de mensen die er op wonen kunnen zichzelf 
vernieuwen door andere keuzes te maken. Dat er oorlog is ligt aan 
mensen, dat er vrede is ook. Dat er mensen sterven van de honger is een 
feit, dat andere mensen de hongersnood kunnen oplossen ook. En daar 
zijn geen wonderen voor nodig. Alles is voor handen. Er is genoeg als we 
bereid zijn te delen 
 
Als we kijken naar de tekst in Korintiërs dan wordt duidelijk dat God ons 
overvloedig voorziet zodat wij kunnen delen. Zaaien en oogsten. Een 
proces wat altijd doorgaat. Brood wat leven geeft. Ook letterlijk. Er is 



genoeg voor iedereen. Er is een onuitputtelijke bron van voedsel die de 
aarde ons geeft. En er is een onuitputtelijke bron van liefde die we God 
noemen. Dat blijft altijd hetzelfde en dat kunnen wij niet veranderen.  
 
Wat wij wel kunnen veranderen is hoe we omgaan met alles wat ons 
gegeven is. We kunnen meebewegen met het ritme van de seizoenen. We 
kunnen die vaste waarden van die onuitputtelijke bron van liefde die 
God voor ons heeft delen met anderen. Door er te zijn. Net als de wind 
altijd waait, de rivier altijd stroomt, de zon altijd schijnt zo is God er ook 
altijd. Ook midden in de winternacht is zijn liefde en licht er. En juist 
midden in de winternacht merken we dat we niet zonder Hem kunnen. 
Hoe mooi is het dan dat er niets nieuws onder de zon is. Dat we kunnen 
rekenen op de vaste waarden die God ons geeft van liefde, vrede en 
hoop. 
 
Wat van ons wordt gevraagd is om mee te bewegen in Gods schepping en 
als mensen een vaste waarde te zijn. Gebruik je gaven en talenten om te 
delen met anderen. Zodat iedereen meedeelt in alle mooie dingen die 
het leven ons te bieden heeft. Laten we eens wat vaker om ons heen 
kijken en genieten van de liefde die nooit verloren gaat. Gods liefde voor 
mensen. En daar gaat het om. Dat we die delen door oprecht betrokken 
te zijn bij anderen. Zo is er telkens weer nieuw leven 
Moge het zo zijn. 
 
 

Pianomuziek door Irina Ursu - Antonova 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat ik nooit alleen loop 
op de weg die mij voert naar later. 
Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn. 
Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan, 
maar ook proberen zal door andere ogen 
Gods horizon te zien, daar waar de hemel 
de aarde raakt en alles één wordt. 
Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht, 
verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn. 
Ik geloof dat God het lijden niet wil, 



maar vrijheid wenst, geluk en vrede. 
Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft gezonden 
die groter is en sterker is dan wij. 
Die ons liefhad en leed, 
die stierf en opstond uit de dood, om te bewijzen 
dat God met ons altijd zal doorgaan. 
Omdat Zij het werk dat ooit begonnen is niet loslaat. 
Amen. 
 
Lied: Herschep ons hart 
Herschep ons hart, heradem ons verstand, 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, 
Verberg U niet. 
 
Collecte

 
Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze 
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van 
een periodieke/ jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook 
een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via 
onderstaande QRcode: Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk 
dank!!! 

 
 

 
Intenties opgeschreven in het groene boek  
 
Gezongen tafelgebed 
 
 
 
 



Dat een nieuwe wereld komen zal   H.Oosterhuis / A.Oomen 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg en water stroomt, 
genoeg voor allen. (2x) 
 
Daar bouwen wij veilige buurten, 
wonen dooreen in wijken van vrede, 
in schaduw van bomen. 
 
Geen kinderen zullen daar sterven, 
oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven. 
 
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, 
geen kinderen baren voor de verschrikking. 
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: 
wij leren de oorlog af. (2x) 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg en water stroomt, 
genoeg voor allen. (3x) 
 
Nodiging breken en delen 
 
Lied Aan het licht 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan, 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 



of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Overdenkingen bij het thema   Phil Bosmans: Zomaar voor jou.  
Vrede en alle goeds 
“Elke graankorrel is een rijke belofte, 
hij draagt een wereld in zich. 
De graankorrel is als een gebed van een mens in de nacht. 
Hij levert zich over aan onbekende machten  
in de zachte en warme geborgenheid van moeder aarde, 
waar hij in een stille omhelzing sterven gaat  
om in vruchtbaarheid open te barsten tot nieuw leven. 
 
De graankorrel. 
Het grote mysterie van leven en sterven. 
Stilte. Eenvoud. Verborgenheid. 
Hij levert zich over. 
Hij kent de donkerte van de aarde. 
Hij voelt de warmte van de zon. 
Hij drinkt de zaligheid van de regen. 
De graankorrel ziet nooit de aar maar hij gelooft erin. 
 
De weg van de graankorrel is de weg van ieder mens  
om tot volle ontplooiing te komen.” 
 
Uitreiken vredesduif 
Vrede is samen met waarheid en rechtvaardigheid een belangrijke 
toekomstdroom om in te geloven en al gelovend waar te maken. We 



bidden en zingen voor vrede, we zetten ons ervoor in, in onszelf, bij ons 
thuis, in onze buurt en ons land en ook in de wereld. 
 
We weten hoe belangrijk het is om al het vredewerk te benadrukken, om 
iedereen te bemoedigen die zich voor vrede inzet.  Vrede lijkt immers zo 
ver weg. 
 
Het idee van Pax (voorheen Pax Christi) is heel simpel. Vier keer per jaar 
wijden we een viering aan een Vredesvlucht. Onze verbondenheid met 
een persoon of organisatie die iets goeds doet en daarmee direct of 
indirect aan vrede werkt, benoemen we en maken we bekend. 
 
Wij als Duif maken hiermee een statement: hiermee willen wij ons 
verbonden weten! Hier worden wij blij van! Het uitreiken van de duif is 
dus geen prijs, maar een teken van betrokkenheid, van zorg of van 
gedeelde verantwoordelijkheid. Deze keer is gekozen om de prijs uit te 
reiken aan Johan Muurlink, ook wel bekend als Johan de 
Boterhammenman. Zijn doel is om te zorgen dat ieder kind op school 
tijdens de lunch een gezonde boterham kan eten. Ook als de ouders 
kinderen geen lunch kunnen meegeven. Johan kon niet hier in De Duif 
aanwezig zijn vandaag maar laten we het filmpje kijken wat is 
opgenomen. 
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw koninkrijk kome; 
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Slotlied 



Om liefde gaan wij een leven 
Om liefde gaan wij een leven, 
zeilen wij over de zee, 
vliegen wij langs de hemel, 
om liefde gaan wij een leven 
met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen 
wat zwoeg je dapper voort? 
Om wat ik uit de verte 
van liefde heb gehoord. 
Om liefde gaan wij een leven, 
graven diep in de nacht, 
kruipen wij onder de hemel 
om liefde gaan wij een leven 
om weten en stille kracht. 
Mensje, één van de velen, 
waar snelt je voetstap heen? 
Waar is te vinden dat ene, 
daar snellen mijn voeten heen. 
Om iemand gaan wij een leven, 
wagen wij dood na dood, 
zwerven de verste wegen 
om jou, op hoop van zegen, 
mijn liefde, mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, 
bergen van hemelsblauw, 
om alles ga ik dit leven 
om alles of niets met jou. 
 
Mededelingen 
 
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 verschillen en ons gelijken. 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
 
 
 
 
 


