
 

de PREEK VAN DE LEEK 

verhalen die raken 

 

Zondag 13 oktober 2013,  Calypso Theater 

JAAP JONGEJAN 

‘Geloven.. in meer dan alleen jezelf?’ 

Jaap is directeur van SBI training & advies en Landgoed Zonheuvel in 

Doorn. Daarvoor was hij bestuurder bij het CNV. 

 

 

Programma 

Opening  

Muziek: “Laudate omnes gentes” 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Prijst de Heer, alle volken 

 



Uit de Bijbel: Matteüs 22:34-40 

‘Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had 

gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van 

hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij 

antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is 

daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de 

grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 

Muziek: “I don’t know how to love Him”, uit Jesus Christ Superstar 

Preek 

Muziek: “Imagine“  van  John Lennon 

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today... 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

No religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one 

 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 

 

Collecte: er wordt geld ingezameld voor een doel dat door Jaap Jongejan is 

uitgezocht – het geld zal gaan naar een project voor kansarme jongeren in 

Wijk bij Duurstede.  

Muziek: “Hallelujah” van Leonard Cohen 



Slotwoord 

 

Aan deze Preek van de Leek werkten mee: 

Laila Vernooij, Tamara Beverloo, Ellen Pastoors, Pieter Westland, 

Martijn Wijma en Tom van Ginkel  – muziek 

Coby Oppewal, Henk Kroese, Rebecca Onderstal - voorbereiding 

 

 

Volgende Preek van de Leek door Anissa Oukhiar 

Anissa is een bevlogen twintiger die in Wijk bij Duurstede van zich liet 

horen door het organiseren van ‘Alle geloven op een kussen’, waarbij 

culturen met elkaar in contact werden gebracht. Ze werd vorig jaar door 

de landelijke jongerenorganisaties gekozen als bestuurder binnen de NJR 

(Nationale Jeugdraad) . Na dit bestuursjaar is ze in Tilburg verder gaan 

studeren.  

Bij de preek laat ze zich onder andere inspireren door haar opa die een 

van de allereerste islamitische slagerijen opende in Nederland, midden in 

Amsterdam. 

Hoe zal deze jonge open-minded moslima in gesprek gaan met een 

bijbeltekst? Kom vooral luisteren op zondag 9 februari 2014, opnieuw in 

Calypso. 

 

 

Wilt u de Preek van de Leek steunen? 

Uw bijdrage is welkom!  
rekeningnummer NL 64 ASN B0 708603149, ZIN / Preek van de Leek, ovv 
Preek van de Leek 

 

 

 

 



 

 

Over de Preek van de Leek…. 

De Bijbel kan een geweldige bron van inspiratie zijn. Midden in de Wijkse 

samenleving (in het theater op de Markt) willen we die bron aanboren.  

Wijkenaren worden uitgenodigd om vanuit hun persoonlijke bevlogenheid en 

maatschappelijke betrokkenheid een preek te houden, waarin ze in gesprek 

gaan met een Bijbelverhaal. We hopen dat deze preken Wijkenaren zullen 

raken, inspireren en verbinden met elkaar. 

De Preek van de Leek in Wijk bij Duurstede is een initiatief van Coby Oppewal, 

Henk Kroese, Tom van Ginkel en Rebecca Onderstal. 

www.ZINinWijkbijDuurstede.nl/meer-zin/preek-van-de-leek 

De Preek van de Leek is ook te vinden op Facebook: Preek van de Leek WbD 

 

 

 

 

 

In de foyer vindt u informatie over ZIN in Wijk bij Duurstede, 

ontmoetingsplek voor ZINzoekers.  

Er zijn ook ZINkaarten te koop: Wijkse ontwerpers brachten in 

beeld wat voor hen ZIN in het leven betekent.  

 

ZIN organiseert allerlei activiteiten, zoals avonden met gesprek 

of meditatie. Op de website www.ZINinWIjkbijDuurstede.nl is 

regelmatig nieuwe inspiratie te vinden.  

 

http://www.zininwijkbijduurstede.nl/meer-zin/preek-van-de-leek
http://www.zininwijkbijduurstede.nl/

