
Viering zondag 2 november 2014  - bijdrage Wyp B: VERWERKING 

Als je aan de voorbereiding van een viering begint heeft een ieder, 
van de voorbereidingsgroep, zo zijn /haar eigen gedachten, ideeën 
omtrent het thema. 
 
Laat ik beginnen bij mijzelf: 
Ik heb mij opgegeven voor deze viering omdat ik zo langzamerhand af 
wil van het “kinderbijbelverhaal “ van Noach met de mooie plaatjes.   
Er zal toch meer bedoeld worden met dit verhaal vanuit Bijbelsperspectief en 

wat betekent dit voor mij in het leven van alledag. 

Als je dan zgn. gaat ”googlen”  dan kom je in eerste instantie op allerlei liedjes 

gezongen door meer of minder bekende zangers/zangeressen. Liesbeth List 

heeft  een CD waarop de cover staat:  Noach. 

Leuke plaatjes in allerlei varianten van de ark van Noach, tekenfilmpjes van 

Walt Disney etc. Een echtpaar die zegt de ark van Noach te hebben gevonden 

op de berg Ararat.  

En wat er het meest uitsprong was, dat bij de leukste uitjes/dagtripjes van 

Nederland staat: een bezoek aan de Ark van Noach  in Dordrecht. Deze Ark was 

een paar jaar geleden ook te bezoeken op diverse plaatsen in Friesland. 

Al deze varianten hebben wij maar gelaten voor wat het is. 

 Samen met Sabien en Dick ben ik op zoek gegaan naar: 

- Wie is Noach 

- het verhaal van de zondvloed 

- en wat na “de zondvloed “ 

 
Verwerking 
Tekst: Genesis 8 vers 11 
Tegen de avond keert de duif bij Noach terug, met een olijfblad in haar snavel. 

Deze tekst hebben wij gekozen voor de verwerking. 
 
Een olijfblad, Noach zal ongetwijfeld blij zijn geweest met de terugkomst van de 
duif, maar nog veel meer met het olijfblad. 



Dit was niet alleen een groen takje, dit was een belofte. 
De duif had meer dan alleen een twijgje gebracht; zij bracht hoop! 
Hoop in de vorm van een olijfblad: het bewijs dat er droog land was 
na de vloed. 
Maar dat niet alleen: wat zou Noach met het olijfblad gedaan hebben? 
Over boord gesmeten of in de zak van zijn wijde mantel gestopt hebben? 
Nee, want dit olijfblad betekent hoop voor het leven, hoop op een nieuw begin. 
Maar hoop geeft niet onmiddellijk een oplossing voor iets, soms moet je even 
wachten, net als Noach, pas bij de tweede keer bracht hij een olijftakje mee 
Dit zou voor ons kunnen betekenen dat wij allemaal blij zijn met olijfblaadjes 
die in ons leven voorbij komen. 
 

- nieuwe medicijnen die aanslaan  voor je ziekte. 
- een nieuwe baan kunnen krijgen… 
- zomaar iemand die op je stoep staat voor het bieden van hulp 
- en vul maar in 

 
 
Maar net zo blij kunnen wij zijn met de duiven die ze brengen. 
Wij zijn op zoek naar olijfbladeren. En wij houden van wie ze uitdelen. 
 
 
Wij gaan jullie nu een kaartje geven met een olijftakje erop. 
De vraag die wij hierbij stellen luidt: 
 
     Welk hoopvol bericht zou dit takje voor jou ( kunnen) meebrengen? 
 

   Wat betekent dit olijftakje dan voor je? 

- hoop 

- wens verwachting 

dit onder gitaarmuziek van Joao Romanza  

Neem het kaartje mee en hopelijk wordt de tekst op het kaartje realiteit.             

[Iedereen schrijft voor zichzelf een wens op, en neemt die mee naar huis] 

                                            


