
  

 

 
 

 

 
 
‘De vraag is niet 
of engelen bestaan, 
de vraag is 
of je zelf  
een engel kunt zijn.’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
‘Ik zag  
een engel  
in het marmer 
en beeldhouwde 
tot ik hem bevrijdde.’ 

 

Michelangelo (1475-1564) 
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Engeltjes 

  
Ik kom ze zo maar tegen op een terras in Horst in Limburg, op de 

voet van een bijna manshoge vaas. Twee engeltjes die elkaar een 

kusje geven. Ik ben ze al bijna voorbij als ik toch maar even stop om 

ze beter te kunnen bekijken. En zie dat er ook nog een bosje 

bloemen is als teder geschenk. 

 

Mooi dat zulke kleine blijken van een vriendelijke wereld her en 

der te vinden zijn als je er wat meer op let. Goed om even te 

glimlachen om zo’n tafereeltje dat temidden van alle chaos en 

geweld de droom van een betere wereld levend houdt. 

 

Engelen zijn boodschappers van een andere Werkelijkheid, zo heb 
ik ooit geleerd. Maar wat nu als wij het zijn die in een andere 

werkelijkheid leven en daar zelf voor kiezen? 

 
 
 
 

Meer Mijmerijtjes  
vind je in Stille Aandacht 

 

https://www.dirkvandeglind.nl/mijmerij.html


 
 

Op zoek naar geluk 
 

 
Schilderij: Gladys Waters 

 
 

Er was eens een meisje dat al heel lang op zoek was naar het geluk. Als 
kind had ze altijd gedacht dat geluk iets vanzelfsprekends was, iets dat 
ieder mens toekwam, gewoon omdat het zo hoorde. Ze had een paar 
fijne ouders die haar graag gelukkig zagen, maar hoe zij ook hun best 
deden, ze konden niet voorkomen dat het meisje al vroeg de harde 
werkelijkheid onder ogen moest zien: geluk ligt niet voor het oprapen en 
als je het al in handen kreeg, was het stuk voordat je het wist. Geluk was 
kostbaar en broos, en vooral moeilijk te vinden. 

 
Toen Maria – want zo heette ze – eenmaal ontdekt had dat het pure 
geluk thuis niet te vinden was, ging ze op weg. Ze was vol goede moed, 
want haar hart was jong en kon nog dromen. Ze wist gewoon zeker dat 
het verdriet door oorlogen, rampen en andere ellende net zo min 
vanzelfsprekend was als het geluk. Zo trok ze de wijde wereld in en overal 
waar ze kwam, vroeg ze naar het geluk. 

 
‘Het geluk?’Dat is een zonsopgang in de zomer’, zei een jonge boer die 
op een strootje kauwde. Ze vonden elkaar meteen aardig. 

‘Goede zaken’, zei een zakenman. 
‘Een hoge bankrekening’ sprak een directeur van een bank. 



‘Innerlijke vrede waardoor niets je meer raakt’, zei een monnik terwijl 
hij naar de hemel staarde. 

Een sportman zei: ‘Op het laatste moment toch nog als eerste over de 
finish gaan.’ 

Een verliefd paartje: ‘Elkaar in de ogen kijken...’ 
Een leerling: ‘Een onverwacht vrij uur.’ Enzovoort... enzovoort... 
Maar wat Maria ook hoorde, ze had steeds het gevoel dat het juiste 

antwoord er voor haar nog niet bij zat en dus zette ze haar zoektocht 
voort. 

 

Ze had de moed al 
bijna opgegeven 
toen ze in een klein 
dorpje opeens 
verbaasd bleef 
staan: ‘De winkel 
voor uw diepste 
wensen’ stond er in 
gekrulde letters op 
een uithangbord. 
Vol verwachting 
stapte ze naar 
binnen.  
                                                                                                                                                      Schilderij: Christine Cousineau 

 

De adem stokte haar in de keel toen ze zag dat achter de toonbank een 
engel stond. (Er zijn mensen die beweren dat er geen engelen bestaan, 
maar die hebben nog nooit goed om zich heen gekeken!) 

‘Kan ik je misschien ergens mee van dienst zijn?’ vroeg de engel 
vriendelijk. 

‘Eh... tja.. ziet u... ik zoek al heel lang naar het geluk. En nu zag ik op het 
bord staan... ik bedoel... eh ... dat ik graag wat geluk van u zou willen 
hebben.’ 

De engel glimlachte. Hij hield van mensen die de moed hadden naar 
geluk te zoeken. Maria dacht even dat ze hem al eerder had ontmoet.  

‘Weet je, meisje, zo maar puur geluk heb ik niet voor je. Wèl het zaad 
dat daar voor nodig is. Geluk is namelijk niet te koop... Maar als je bereid 
bent de grond te bewerken, het zaad te zaaien en er goed voor te zorgen, 
zul je je geluk zien groeien!’ 

                                                                                    (Bron onbekend) 

 



Nederland geeft warmte 
 
Door een sterke stijging van de energieprijzen 
wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is  
vooral slecht nieuws voor mensen met de laagste 
inkomens. Hoe ga je dan alles betalen?  
De overheid compenseert burgers met gemiddeld 
400 euro per huishouden, ook diegenen die dat 
niet nodig hebben. En de mensen met de laagste 
inkomens zijn met wat extra overheidssteun niet 
uit de problemen. De verschillen tussen mensen 
die het goed hebben en mensen die zich nauwelijks 
kunnen redden, zijn aanzienlijk in ons land. 
 

Daarom zijn er diverse initiatieven in het land, opgezet vanuit kerken, om mensen 
die het financieel moeilijk hebben wat extra’s te geven. Het is heel simpel: wie het 
goed heeft wordt uitgenodigd te delen met wie het nu moeilijk heeft. Kerken zorgen 
ervoor dat het geld dat mensen geven goed terecht komt. Vaak wordt ervoor 
gekozen ontvangers waardebonnen te geven voor de dagelijkse boodschappen. 
 

Zo gaat er een golf van warmte en verbondenheid door Nederland. En daarom heet 
de actie meestal ook zo, bv. Apeldoorn geeft warmte. Het is een uitnodiging aan alle 
mensen, niet alleen binnen de kerken, om wat meer naar elkaar om te zien.  
 

Grote en kleine plaatsen in het land starten initiatieven. Zo zijn er acties in 
Apeldoorn, Den Haag, Amsterdam, Vlaardingen, Amersfoort, Deventer, Ommen, 
Hardenberg, Zwartsluis … en nog veel meer. Er is niet een landelijke coördinatie, 
maar wel een netwerk waarin werkgroepen elkaar ondersteunen in de vormgeving 
van de actie. 
 

Via deze link kun je het filmpje van de actie in Apeldoorn bekijken.  
Mocht je hieraan willen bijdragen, dan kun je de QR-code gebruiken die aan 
het einde van het 
filmpje zichtbaar 
wordt. 
 
Aandacht voor de 
actie in de media: 
TV: NOS journaal 

25 december 

Krant: Artikel 
Stentor 31 
december 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_4-Tj5VTJs
https://www.youtube.com/watch?v=8L0_06cWDNs
https://www.youtube.com/watch?v=8L0_06cWDNs
https://www.destentor.nl/apeldoorn/hulpactie-in-apeldoorn-tegen-energiearmoede-ik-houd-de-verwarming-op-18~a229fa4d/#:~:text=Reden%20om%20Apeldoorn%20geeft%20warmte,%2Dapeldoorn.nl%20te%20vinden.
https://www.destentor.nl/apeldoorn/hulpactie-in-apeldoorn-tegen-energiearmoede-ik-houd-de-verwarming-op-18~a229fa4d/#:~:text=Reden%20om%20Apeldoorn%20geeft%20warmte,%2Dapeldoorn.nl%20te%20vinden.
https://www.destentor.nl/apeldoorn/hulpactie-in-apeldoorn-tegen-energiearmoede-ik-houd-de-verwarming-op-18~a229fa4d/#:~:text=Reden%20om%20Apeldoorn%20geeft%20warmte,%2Dapeldoorn.nl%20te%20vinden.


 

Three Angels - Bob Dylan 
 

(TIP: KLIK DEZE LINK AAN VOOR DE VERTOLKING DOOR DE MEESTER EN VOLG DAN HIERONDER DE TEKST:) 
 

Three angels up above the street 
Each one playing a horn 

Dressed in green robes with wings that stick out 
They've been there since Christmas morn 

The wildest cat from Montana passes by in a flash 
Then a lady in a bright orange dress 

One U-Haul trailer, a truck with no wheels 
The Tenth Avenue bus goin' west 

The dogs and pigeons fly up and they flutter around 
A man with a badge skips by 

Three fellas crawlin' on their way back to work 
Nobody stops to ask why 

The bakery truck stops outside of that fence 
Where the angels stand high on their poles 
The driver peeks out, trying to find one face 

In this concrete world full of souls 
The angels play on their horns all day 

The whole earth in progression seems to pass by 
But does anyone hear the music they play 

Does anyone even try? 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_e38Yif09o


Voor wie graag een engel wil ontmoeten 
 

(Misschien moet je blij zijn dat niet elk gebed 
verhoord word…) 

 
Menig mens zou er veel voor over hebben 
om ooit eens een glimp van een engel op te 
vangen. Anderen beweren doorlopend 
omringd te zijn door niet te verklaren 
entiteiten, die zonder voorbehoud liefde en 
bescherming delen. Een engel ziet men als 
een rijzige gestalte, nobel van inborst, 
zachtmoedig sprekend, voorzien van wit 
gewaad en donsachtig gevleugelte. 
 
Maar dan is er Sjaak… En zelfs wie de ogen 
grotendeels dichtknijpt en tegen het volle 
zonlicht in door de oogharen deze 
merkwaardige figuur waarneemt, ziet er 
absoluut geen engel in. Doorgewassen T-
shirts, knellende zwembroekjes en de geur 
van benzine van een knetterend 
bromfietsje dragen nu eenmaal niet bij aan 
vermoede heiligheid, zelfs niet aan een 
zweem daarvan. 
 

En toch draagt onze kleine Sjaak wel degelijk bij aan vorming, levensgeluk en tot verder nadenken 
stemmende inzichten tijdens de reis van de auteur van dit boek. Zozeer zelfs, dat deze bij tijd en 
wijle reikhalzend uitziet naar Sjaaks vrolijke en veranderlijke manifestatie. 
 
Al lezend kun je dan ook tot de ontdekking komen hoe heerlijk het is je als mens-op-reis gesteund 
en geestelijk gevoed te voelen. Wellicht kun je een gulle glimlach niet onderdrukken als je denkt 
aan de kleine Sjaak, die je stiekem wel een poosje in je buurt zou willen hebben. 
 

HET EERSTE BOEK VAN SJAAK    -   ISBN 9789493175280   -   164 blz. €17,95 
 
 
Leen Jonker zingt zijn eigen lied over Sjaak: ‘Hemelse Modder’ 

https://www.dirkvandeglind.nl/het-eerste-boek-van-sjaak.html
https://www.youtube.com/watch?v=2etljgp0Zsg&t=3s
https://www.dirkvandeglind.nl/het-eerste-boek-van-sjaak.html


 

 

Over bovenmenselijkheid en 
bovengoddelijkheid en het leven in een 

schilderij zonder lijst 
 

 
SCHILDERIJEN: WOUTER BERNS 

 
 

‘Weet je,’ vervolgde hij, een druivenpit uitspugend, ‘het 
leven is te mooi om slechts in één lied bezongen te worden 
en te groots om het maar bij een paar schilderijen te laten. 
En geloof me, God zelf geniet ervan als een kunstenaar het 
‘mooi hè?’ van zijn doek laat spetteren. Net zoals het leven 
zelf eindeloos is in z’n variaties op het thema schoonheid, 
mag de mens dat zijn. Of liever gezegd: de mens is op zijn 
best als hij uiting geeft aan zijn verwondering en dat zo doet 
dat hij het delen kan met anderen. Zoveel mensen, zoveel 
uitingen. En een veel-voud aan combinaties daarvan. De een 
houdt van het Impressionisme en van U2 en kan zich 
verbinden in een mooie liturgie. De ander wordt lyrisch van 
Rembrandt, geniet van ballet en ervaart het wonder in de 
literatuur van Dostojewski.’ 

Graag sluit ik de Ideeënbrief af met een wat langere tekst.  

Dit keer een hoofdstuk uit  

Het eerste boek van Sjaak, 
 De openbaringen van een gesjeesde engel 

https://www.dirkvandeglind.nl/het-eerste-boek-van-sjaak.html


 
‘Maar eh... maakt het dan eigenlijk helemaal niet uit wat je 
gelooft? Iedereen kiest simpelweg uit waar hij zich goed bij 
voelt?’ 
‘Als je het zo zegt, klinkt het me net te gemakkelijk, te 
gladjes. Maar ik ben wel geneigd er ja op te zeggen. Als het 
goed is helpt je geloof en wat je daar allemaal voor doet en 
laat, je een gelukkiger en beter mens te worden. Of, beter 
gezegd: het helpt je te zien en durven zijn wat je al lang bent. 
En los te laten wat je niet bent. Maar helaas zijn er nogal wat 
die hun godsdienst juist gebruiken om zich nog verder in te 
graven en te verstoppen. Het Grote Gelijk is als een bunker 
waarin men zich veilig waant maar het uiteindelijk niet is. 
Bovendien is het er naargeestig, donker, vochtig en koud – 
er groeien doorgaans weinig bloemen en er komt weinig 
meer naar buiten dan geweld en verloren dromen.’ 
 

FRAGMENT ‘DE HEILIGE FRANCISCUS: WOUTER BERNS 
 
Ik dacht terug aan de betonnen shelters van Verdun. De kille 
sfeer van angst, geweld en dood had me onaangenaam 
getroffen. 

‘Ze zien ‘God’ als het enige schilderij dat ertoe doet. En dat 
schilderij moet dan ook nog eens door iedereen op dezelfde 
manier geïnterpreteerd en vereerd worden. Als een 
kunstwerk dat ze in hun bezit hebben en onder hun arm 
kunnen dragen om het thuis boven de bank een knus plekje 
te geven.’ 
 



Ik moest bij deze openbaringen denken aan zijn eerdere 
woorden over ‘bovenmenselijkheid’  

‘Precies!’ zei hij wat fel voor zijn doen. ‘Dat is het: 
godsdienst wordt maar al te gemakkelijk gebruikt als een 
soort van levensverzekering waarmee en passant de maat 
genomen kan worden. Ze menen over God te kunnen 
beschikken en maken zich daarmee ook nog schuldig aan 
‘bovengoddelijkheid’. Maar God is niet het schilderij in de 
woonkamer waar je af en toe naar kijkt. Als je er al iets over 
zou willen zeggen in termen van kunst zou je Hem beter de 
schilder kunnen noemen.’ 

‘De schilder?’ riep ik uit, enthousiast over deze 
perspectiefwisseling. ‘Maar waar is het schilderij dan?’ 
‘Daar zitten jij en ik middenin.’ zei Sjaak, ‘En we hebben geen 
idee waar de lijst zich bevindt... Weten zelfs niet of er wel 
een lijst is...’ 
Boven ons ruiste de wind door de dennentakken. De zon 
stond alweer een heel eind lager aan de hemel en zette het 
paradijs waarin wij ons bevonden in een warme gloed. Ik 
sloot mijn ogen en liet me strelen door het zonlicht terwijl ik 
Sjaaks woorden nog even rond liet zingen in mijn gemoed... 

 
‘We bevinden ons midden in een schilderij... en we hebben 
geen idee waar de lijst zich bevindt...  Weten zelfs niet of er 
wel een lijst is.. ’ 
 
Ik realiseerde me dat ik m’n leven tot nu toe vooral door de 
lijst van mijn opvoeding en cultuur gezien had. En ik dacht 
aan de strakke lijst van de glazen kist waartoe Bernadette 



Soubirous voor eeuwig veroordeeld was. Aan de lijst van 
deels zelf opgeroepen maar grotendeels ook ten onrechte 
op haar geprojecteerde en irreële verwachtingen waarin 
Britney Spears was opgesloten. En aan zovele lijsten die het 
leven misschien wel overzichtelijker en veiliger leken te 
maken, maar het tegelijkertijd ook beperkten tot iets wat 
het niet zijn kon. Wat zou er gebeuren wanneer ik buiten de 
beperkingen van al die lijsten zou durven zien? 
 
Toen ik mijn ogen weer opende, zag ik Sjaak nog net 
verdwijnen in het door de bomen gefilterde zonlicht. Hij 
stapte er eenvoudig in weg, compleet met schilderkist en 
strooien hoed. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 

 

mailto:dvdglind@hotmail.com

