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MEDITATIE  
One Day … (Op een dag …) 

 

We leven in de Veertigdagentijd voor Pasen, een periode voor rust en bezinning. Er is veel dat 

mijn aandacht vraagt: de stress van de laatste schoolexamens, een familieweekend dat 

natuurlijk slecht uitkomt, een tuin waar wat in mag gebeuren, en o ja, een kerkdienst die 

gemaakt moet worden … 

Speciaal voor deze periode heb ik een abonnement genomen op de nieuwsbrief van 40 Dagen 

Heilige Herrie, van (o.a.) Fred Omvlee (Elvis-kerkdiensten) en Corjan Matsinger (Heilige 

Herrie). 

 

Elke dag ontvang ik een link naar een korte overdenking bij een Bijbeltekst én een 

popnummer. Het levert verrassende combinaties op. Want wat hebben de Bijbel en Billy Joel 

of Herman van Veen met elkaar te maken? Best veel, eigenlijk, zo laat dit project mij zien en 

horen. 

Een nummer wil ik graag met jullie delen. De Amerikaanse zanger Matisyahu (die kende ik 

ook niet vóór de nieuwsbrief) schreef het nummer ‘One Day’ in 2008. 

 

Een muzikaal collectief uit Israël, Koolulam genaamd, maakte in 2018 een bijzondere versie 

van dit lied en nodigde 3000 mensen, jong en oud, met en zonder keppel en hoofddoek, uit 

mee te komen zingen in Haifa. One Day werd gezongen in het Hebreeuws (Ivriet), Engels en 

Arabisch, én met een gebarentolk. Het werd een prachtig feestje en dat is in de clip ook 

duidelijk te zien. 

 
(Engels:)     (Nederlandse vertaling:)  

All my life I've been waiting for,  Mijn hele leven wacht ik op 

I've been praying for    bid ik om 

for the people to say    mensen die zeggen 

that we don't wanna fight no more,  dat we niet meer willen vechten 

there'll be no more wars   dat er geen oorlog meer is, 

and our children will play.   dat onze kinderen zullen spelen. 

One day, one day, …    Op een dag, op een dag, … 

 

Hoopvolle woorden, en wat hebben we die nodig. Ze geven ons richting wanneer het zo koud aanvoelt 

in ons leven. Dan wordt het tijd om naar dit lied te luisteren en het heel hard mee te zingen. Laten we 

hoop houden op de overwinning van leven, van liefde, van vrede! 

 

Zoek op internet met de woorden One Dag / Koolulam / lyrics. 

Of via deze digitale link: קולולם | One Day - Matisyahu | 14.2.18 | | חיפה - YouTube. 

Of typ het internetadres: https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE&t=237s.  
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