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‘De herfst
is een tweede lente
waarin elk blad
een bloem wordt.’
Albert Camus (1913-1960)

Impressionisme
Ontelbare blaadjes liggen uitgestrooid onder de bomen.
Gemeentewerkers zullen binnenkort wel weer uitrukken
met blowers, veegmachines en ander materieel om de
rommel op te ruimen. De herfst brengt veel werk met zich
mee.
Maar als ik het zo eens rustig bekijk, valt me op dat er geen
blad verkeerd ligt. Integendeel, het is een prachtige
compositie, een impressionistisch schilderij.
Nu en dan dwarrelt er een blad naar beneden.
Een penseelstreek.
Wacht nog even met je hark.
Wacht nog even met je bezem.
Van Gogh is nog bezig…

Meer Mijmerijtjes
vind je in Stille Aandacht

In de Joodse traditie vieren we iedere herfst een feest dat bekendstaat
als Sukkot, het Loofhuttenfeest. Het is ten dele een oud oogstfeest, dat
stamt uit een tijd waarin de Israëlieten boeren waren en iedere herfst
na het binnenhalen van de oogst God dankten.
De zomer is voorbij, en soms is in de avond de kilte van de naderende
winter al voelbaar. En dan komt het Sukkot-feest ons zeggen dat de
wereld vol goede en mooie dingen is, eten en wijn, bloemen en
zonsondergangen en heftslandschappen en goed gezelschap om er
samen van te genieten. Maar dat moeten we dan wel meteen doen,
omdat al die dingen niet blijvend zijn. Ze wachten niet tot wij klaar zijn
met onze bezigheden, voordat we er tijd voor nemen. Het is een tijd
van ‘ons brood met vreugde te eten en onze wijn met een vrolijk hart te
drinken’, niet ondanks het feit dat het leven niet altijd doorgaat, maar
juist daarom. Het is een tijd om gelukkig te zijn samen met de mensen
van wie we houden, en om tot ons te laten doordringen dat we op een
punt in ons leven zijn waarop het meer zin heeft om van het heden te
genieten dan bezorgd te zijn over de dag van morgen.
Rabbi Harold S. Kushner (1935)

De moed tot overgave
Al is het herfst, er zijn ook mooie dagen,
waar regenlucht de zorgen wast, de kleine
en de grote vragen, de overtolligheid,
de bladeren wil doen dansen in de wind,
nog even eer ze weer tot humus worden
en de nieuwe kracht tot leven.
Sta stil, al is het maar een korte tijd,
want er is veel wat nu plots helder wordt,
wat in het kalme licht verschijnt
als boodschap die je blij kan maken.
Want zelfs de zon is milder nu,
het licht gedempt tot weemoed en vertedering,
tot zorg en zelfs erbarmen.
Laat troost je koude ziel verwarmen
totdat ze weer de trekken van het kind hervindt,
de moed tot overgave.
Adeleyd
(DEZE ZELFGESCHREVEN TEKST WERD MIJ TOEGEZONDEN DOOR EEN LEZER.)

Maak er maar wat moois van
HET NIEUWE BOEK VAN ANNELIES BRINKHUIS

‘Dus dit is écht je werk?’ vraagt de dochter,
haar gezicht een mengeling van ongeloof en
afkeer. We hebben de afgelopen twee uur
samen een tocht gemaakt door het leven van
haar overleden vader. Het was een pittige klim
met hier en daar een glibberige afdaling en
soms een helling die te steil was om te nemen.
Er is gevloekt en gezweet, gegrinnikt en
gezucht. Aan mij de opdracht om dit samen te
smeden tot een verhaal dat hem bij zijn
uitvaart recht doet als vader en mens die hij
was. ‘Ik wens je veel succes,’ zegt de dochter
met een spottend lachje als ze me uitzwaait,
‘en maak er maar wat moois van!’

Maak er maar wat moois van
Is vanaf vrijdag 26 november verkrijgbaar, maar
nu al te bestellen
✓ in de boekhandel
✓ via de site van Annelies Brinkhuis
✓ met een mailtje naar dvdglind@hotmail.com
232 blz. €17,95 ISBN 9789083133423

Cadeautip
Het is altijd fijn een goed boek te geven
of te krijgen. Met de decembermaand in
aantocht kun je gebruik maken van dit
aanbod:
Als je twee boeken van Morgenland Uitgeverij bestelt, ontvang je het tweede
voor de halve prijs. Stuur een mailtje met de gewenste titels + je adres naar
dvdglind@hotmail.com en je krijgt ze zonder verzendkosten thuisgestuurd.
DEZE AANBIEDING IS GELDIG IN NOVEMBER

Jezus op die fiets
is een lief boekje dat te
denken geeft en doet
glimlachen. Het is geschreven
door Johannes de Elfde
(pseudoniem van Hans van de
Glind).
Jezus van Scherpenzeel is de
oudste zoon van een Palestijnse
vader en een Joodse moeder.
Hij groeit op in Scherpenzeel,
Gelderland. Hij luidt klokken van
liefde als mensen bang en murw
gepreekt worden. Hij leert een
meisje kennen en beminnen:
Maria Madeleine.
Jarenlang vecht hij in het V.N.
vredesleger. Na de dood van zijn
strijdmakker reist hij door de
wereld, zoekt hij naar gein in vele
godsdiensten en filosofieën.
Hij gaat terug naar Scherpenzeel,
reist door de Gelderse vallei, zoekt
er mensen op die verloren lopen,
zoals Jezus van Nazaret dat
tweeduizend jaar geleden in Israël deed. Hij preekt over Moeder Aarde en Vader Hemel.
Hij feest mee op een bruiloft waar wijn en bier opraken. Hij zoekt mensen op die vergaan
in angst en schuld. Hij rent achter de rolstoel van een verlamde man. Hij scheurt op zijn
fiets als er een leven van afhangt, hij zwemt door het donkere water van het Veluwe meer.
Op een persconferentie wordt hij door journalisten belaagd, hij blijft trouw aan zijn Liefde
zonder Grenzen.
Fanatieke gelovigen kunnen
zoveel liefde en vrijheid niet
verdragen. Ze klagen Jezus aan,
vergrijpen zich bijna aan
Maria Madeleine.
Zullen ze overleven?
88 blz. €12,50
ISBN 9789402144901
Verkrijgbaar in de boekhandel en
via dvdglind@hotmail.com

Graag sluit ik de Ideeënbrief af met een wat langere tekst.
Dit keer een hoofdstuk uit

‘Jezus op die fiets, klokken van vrijheid luiden’

MAN IN NIGHT BY MARIA KARALYOS

Dominee De Zwaluw
Dominee De Zwaluw loopt het oude centrum van
Amersfoort in. Er klinkt muziek uit de kroegen en er
hangt voorjaar in de lucht. Dominee De Zwaluw is
verdwaald in zijn preek die hij morgen op de Dag des
Heeren zal houden. Hij is verdwaald in de stad waar hij
herder en leraar is over de gemeente Gods. Hij is
verdwaald in de gesprekken met collega ’s en
ouderlingen die elkaar waarschuwen voor de duivel in
schaapskleren: Jezus van Scherpenzeel. Hij is verdwaald
in zijn gezin waar zijn vrouw en kinderen al lang niet
meer in God en in zijn woorden geloven.

De Zwaluw houdt er niet van mensen ongezien te
veroordelen. Het is bijna middernacht. Hij belt aan bij
het huis van Maria Madeleine op de berg. Maria doet
open. ‘Goeden avond,’ zegt dominee De Zwaluw: ‘Het
spijt me dat ik zo laat nog bel… Logeert Jezus van
Scherpenzeel bij u?’
‘Welkom, goeie avond, komt u verder, Jezus zit in de
tuin.’
Even later staat dominee De Zwaluw in een tuin, zacht
licht in de nacht. Fluisterend waait de wind door de
takken en de rode vruchten van de kersenboom. Jezus
zit op een tuinstoel.
‘Goeden avond,’ zegt De Zwaluw: ‘Ik ben dominee. Ik
ben in verwarring. Mag ik een poosje met u van
gedachten wisselen?’
‘Graag,’ zegt Jezus: ‘Kom er bij zitten. Zegt u alstublieft
je tegen mij. Wilt u een glas wijn?’

RED WINE BY ALISON VERNON

‘Alstublieft… Asjeblieft, dat is lekker, wil jij ook jij tegen
mij zeggen? Ik heet Nico.
Jezus loopt naar binnen en haalt een glas. Hij schenkt
de dominee een glas in. Hij schuift de schotel met
kaasblokjes naar hem toe.
‘Proost. Op het leven!’ zegt Jezus.
‘Ja, op het leven!’ zegt Nico.
Bedachtzaam drinken ze hun wijn. ‘Je bent in
verwarring, Nico?’

‘Ja. Dat kun je wel zeggen. Mijn collega ’s en de
ouderlingen van mijn kerk moeten niets van jou hebben.
Ze noemen jou een duivel in schaapskleren, een gevaar
voor de jeugd of ze noemen jou de antichrist.’
Jezus knikt. ‘En jij, wat geloof jij, Nico?’
‘Jij moet wel van God komen, jij doet mooie dingen,
gisteren nog voor die vrouw op het Grote Plein tussen
kerk en moskee, prachtig dat jij voor haar opkwam. En
er gaat een mooi gerucht over kostelijke wijn in
Zwartebroek. Geweldig.’

CHURCH AND MOSQUE IS A PHOTOGRAPH BY MUNIR ALAWI

Jezus glimlacht: ‘Maar jouw verwarring? Waar komt die
vandaan?’
Nico de Zwaluw kijkt naar een helse zwaaiende vlek in
de donkere lucht, het zoeklicht van een discotheek boven
de stad. ‘Mijn verwarring…Alsof mijn geloof, mijn preken
alleen woorden zijn, zonder betekenis, woorden die geen
mens meer raken.’
‘Nico, we moeten allemaal opnieuw geboren worden…’
‘Dat kan toch niet… terug in de buik van mijn
moeder…een baby worden en opnieuw beginnen?’ zegt
Nico.
Jezus antwoordt: ‘Je kunt in gedachten, in de geest
weer kind worden… We zijn allemaal kinderen van God
onze Vader, met iedere ademhaling kun je zijn Heilige
Geest proeven.’
Nico ademt de zuivere lentelucht in. Hij voelt die
heerlijke lucht zijn lijf in stromen, goddelijker nog dan de

wijn. Hij ademt zijn verwarde donkere gedachten weg.
Hij voelt zich lichter worden.
Jezus zegt: ‘Luister naar de wind. Je weet niet waar die
vandaan komt. Je weet niet waar die naar toe gaat, maar
de wind waait al zolang de aarde bestaat. En wij ademen
op de adem van God. In en uit. In en uit. Als het ritme
van de golven op het strand.’


Fijn als je deze Ideeënbrief doorstuurt naar mensen
die ’m zouden kunnen waarderen.

Heb je deze Ideeënbrief doorgestuurd gekregen
en wil je ’m voortaan zelf ontvangen, laat het dan vooral weten.

Laat het ook weten als je eerder verschenen brieven wilt ontvangen.


Mocht je de Ideeënbrief liever niet meer ontvangen,
schroom dan niet het door te geven.

dvdglind@hotmail.com


