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                                                                                                                                    Delft, 5 april 2020 

                                                                                     Palmpasen 

Overdenking 

Ondanks alles is er toch een beetje hoop, iets van houvast. 

Misschien wil je het niet geloven maar je kunt het voelen bij de mensen om je heen  

en in je zelf. Hoop en houvast naast het nieuwe normaal waar we allemaal aan moeten 

wennen.  

Thuiswerken, voor de één vanzelfsprekend, voor een ander ontregelt dit elke structuur- 

die je van buitenaf gewend was. Kinderen de hele dag over de vloer, nog leuk als je  

een groot huis hebt, als je de tuin in kunt, of de natuur achter de hand hebt.  

Maar hoe moeilijk als je het met elkaar moet uithouden op een kleine flat in de stad. 

Als je alleen zit en de deur niet uit mag.  

Hoe ontzettend verlaten kun jij je dan voelen in het nieuwe normaal waar we eerst nog 

wat luchtig over konden doen.  

Stuurloos thuis zonder structuur, geen ritme meer van buiten af. 

Niet alleen voor onze samenleving, ook voor ons persoonlijk leven is deze nieuwe 

wildernis een grote beproeving.  

Met elke dag de nieuwe cijfers die je niet wilt horen, de beelden die je niet wilt zien.  

De pijn, de nood- de grote machteloosheid, die je verlamt.  

De wildernis om ons heen- trekt op, sluit haar netten zo voelt het.  

Waar is er nog houvast?  

Je geloof, de vertrouwde dingen van toen?  

Wat moet je nu, zo teruggeworpen op jezelf?  

Maar kijk toch om je heen: 

Zulke mooie dingen, waar we nooit van durfden dromen.  

Hoeveel hulp en warmte we geven aan elkaar, in deze koude wereldtijd. 

Dat geeft houvast en hoop.  

Ik voel het zelf, er is iets nieuws aan de gang. 

Ondanks alles… 

Liefdevolle aandacht voor elkaar omdat we met de rug tegen de muur staan.  

Compassie is in no time losgeweekt uit de schil van elke zelfgenoegzaamheid.  

Compassie ligt nu op straat en bij de kassa van de super, zomaar doodgewoon.  

Dat afstand houden tot elkaar, die ene blik- geeft houvast in onze bange tijden.  

Het behoedt en bewaart je, het houdt je bij de les.  

Je zet je in, je leeft mee. Je helpt je buren.  

Zo behoeden en bewaren we elkaar- daar leeft God, aan de kassa bij de super.  

Dicht om ons heen, in deze nieuwe wildernis.  

Dat geeft hoop, dat geeft houvast. 

  

Maar wat helpt je als je zelf geen vonkje van dat licht kunt zien? 

Als de benauwdheid dichtbij is, om je heen of in je huis. 

Wat helpt je dan?   

Als je je geen uitweg meer ziet?  

Als je digitaal nog niet zo handig bent, als je de beelden niet meer wilt zien.  

Hoe kun je dan nog warmte voelen in jezelf?  

 

Jij daar alleen met jezelf diep in de nacht van de nieuwe wildernis,  

je bent als Jezus in de woestijn.  

Reddeloos alleen met de spoken van de nacht die nu levensgroot toch voor je staan.  

Je roept, je bidt, je huilt, – je hoopt.   

Daar, waar het niet meer lukt, daar voorbij- je zorgen en je angst daar diep van binnen 

is een warme opvang voor de nacht, een noodopvang. 

Nee, ik kan het niet bewijzen.  
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Ik ervaar het zelf, als ik boven op mijn kamer zit, achter mijn bureau.  

Ik kijk naar de lucht, ik hoor de wind, ik voel het vroege voorjaarslicht.  

mensen komen in gedachten voorbij, het is stil.  

Ik loop zomaar even met je mee. We lopen samen zomaar door de tuin van  

schaduw en van licht. Verbinding, gebed- van wachten en van zomaar zijn… 

De grote woorden over het geloof, voldoen allang niet meer.  

Niet voor nu en niet voor mij. Maar daaraan voorbij, of liever daarachter;  

is er een iets dat mij wenkt.   

Iets waarop ik wacht… diep in mij en diep in jou.  

Voorbij al het lawaai van dure woorden … 

Daar is een soort van stille tuin die wacht, tot jij er binnengaat.  

Het is de tuin van God, de lente tuin.  

Over deze stille tuin zijn altijd veel verhalen verteld, van toen en over nu.  

Ga voorbij de dingen van de dag en je ziet rozentuin na rozentuin,  

is een bekend woord van de Soefimeester Rumi, uit de 13e eeuw. 

Diep in jou, verstopt onder onkruid en bladeren van vele jaren. 

Onder de sterke wil van doordouwen en door pezen, op je werk en misschien ook  

wel thuis. Daar diep van binnen is die stille tuin, die wacht tot jij er binnengaat. 

Diep van binnen.  

Dat geeft houvast, ook voor mij in deze nieuwe wildernis. 

De oude liederen van toen, gaan over dit houvast.  

God niet als een baas ver weg maar als dat Ene diep van binnen..  

Misschien heb je zelf een tekst, een – gebedenboekje zomaar ergens vandaan. 

Het is goed, lees en bidt, ga je binnenkamer in.  

Daar is houvast. 

 

Vanuit ons innerlijk verhaal, van angst en ook van hoop- lopen we mee met  

Jezus op zijn weg, een mens zoals jij en ik.  

Op een ezel, zijn voeten slepen over de stoffige grond.  

Hij gaat verloren en alleen. 

Langzaam langs de blinde muur van de stad; en Jezus weent.  

Stad van licht en liefde, Jeruzalem. 

Beeld voor hoe het leven ooit toen is bedoeld voor ons, voor nu voor altijd. 

Hij weent- wij delen zijn pijn en angst voor wat komen gaat. 

 

We weten niet hoever en hoelang… we volgen Jezus op zijn  weg.  

Hoop en houvast en misschien een steun in de rug.  

Zo dragen wij elkaar in dit ene oude verhaal van toen.  

Het verbindt ons aan elkaar voorbij de grote kerken van toen.  

We staan nu buiten op de wind maar de bron is nog niet opgedroogd. 

Er is de tuin die wacht, zij gaat zelfs bloeien zonder ons. Zomaar … 

 

Palmpasen, Kruis pasen. We weten niet hoever en hoelang.  

We hebben elkaar nodig als een schild van vertrouwen,  

verbonden door dat ene licht diep in ons.  

Hoe meer we ons daarmee verbinden hoe sterker dit licht wordt.  

Zoals één van ons mij toevertrouwde in een zoom meeting vorige week 

Het is geen kaarsje meer van binnen maar een grote bouwlamp geworden! 

Het licht wordt sterker, naarmate de verdrukking groeit.  

Palm Pasen, Kruispasen een oude naam voor een diep geheim.  

Dood en nieuw leven innig met elkaar vergroeid. 

Moge dit besef ons houvast geven en hoop voor nu en voor de tijd die komt.  


