Veertigdagen
kalender
2015
’n boom opzetten

Baard, voorjaar 2015
Beste kalender-bladeraars,
Bomen over bomen, daar gaat het dit voorjaar in de
voorbereiding op Pasen over. Het thema ’n boom opzetten
heeft een dubbele bodem. Je kunt het letterlijk nemen en
daarbij heb ik Maarten Luther in gedachten die gezegd heeft:
“Als morgen de wereld vergaat, zal ik vandaag nog een boom
planten.” Maar figuurlijk is het ook toepasselijk voor deze
veertigdagentijd. Mensen die serieus met elkaar in gesprek
gaan om zich voor te bereiden op het onmogelijke dat zij
toch willen en durven te geloven: het LEVEN wint het van
de dood. Of om in termen van het thema te blijven: zelfs een
omgehakte boom kan weer tot leven komen.
Er zijn de vaste ingrediënten: verhalen, gedichten, gebeden,
teksten die het ‘bomen’ waard zijn en de kinderverhalen van
Jantine Heuvelink. De recepten komen dit keer uit Friesland
en zijn niet vegetarisch. Goede reden om eens te bomen
over hoe u dan dit jaar kunt vasten. Je kunt immers deze 40
dagen veel meer laten staan of nalaten dan alleen vlees.
Op de zondagen tenslotte worden bijbelgedeeltes waarin
bomen voorkomen opgewekt toegelicht: zondagen zijn
namelijk de voorbodes van het Paasfeest en niet alleen in de
veertigdagentijd maar altijd.
Een goede voorbereiding op Pasen toegewenst.

ds. Joke van der Velden
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Woensdag 18 februari 2015

As-woensdag

De wereld staat in brand
op steeds weer nieuwe plekken
onachtzaamheid, toevalligheid
maar ook een vuurzee in de strijd
van fanatieke gekken.
De wereld staat in brand
er branden zoveel vragen
de haat laait op, de woede brandt
schreeuwt: oog om oog en tand om tand
wie moet de schuld gaan dragen?
De wereld staat in brand.

Zet eens een boom op met iemand die schreeuwt om
aandacht. Of probeer eens een gesprek aan te gaan met
iemand die nooit haar of zijn mening laat horen.
Dat is de bedoeling van de periode voorafgaand aan Pasen.
Dat er communicatie ontstaat waar voorheen alles werd
doodgezwegen.
Op as-woensdag kunnen katholieken een askruisje op hun
voorhoofd krijgen als teken van vergeving. Voor iedereen
betekent het dat we opnieuw mogen beginnen de komende
40 (+ 7) dagen.

Als alles weg is wat er was
dan kunnen in die grijze as
weer nieuwe kiemen groeien.
Dan krijgt de grote Bioloog
misschien iets zeldzaams
in het oog:
dan ziet God vrede bloeien.
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Donderdag 19 februari 2015

De nieuwe week

KALMAANDAG
DANSDAG
WENSDAG
WONDERDAG
WIJDAG
SCHATERDAG

Met enige creativiteit kan iedereen hier wel iets van maken.
Doe het samen met anderen en tover de schaterlach op het
gezicht van een medemens, maak wondertjes waar en wees
zinvol bezig de komende 40 dagen.

B. van der Duim, Ureterp
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Vrijdag 20 februari 2015

Gebed

Gebed om zegen
Moge God ons zegenen 			
over gemakkelijke 					
halve waarheden en 			
zodat er diepgang komt 				

met onrust
antwoorden
oppervlakkige relaties
in onze harten

Moge God ons zegenen				
met boosheid
over onrechtvaardigheid, 			
onderdrukking
en de uitbuiting van 			
mens en dier
zodat we werken gaan 			
aan
rechtvaardigheid, 			
vrijheid en vrede
Moge God ons zegenen
met tranen
die we plengen		
voor hen die lijden
door pijn, verstoting,
honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost
En moge God
ons zegenen
met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld
zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

Franciscaner bede
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Zaterdag 21 februari 2015

Gaandeweg

‘Kijk eens naar dit paadje!’, zegt Omar.
‘Het lijkt wel een geheime gang’, zegt Merel.
‘Waar zou het naartoe gaan?’, vraagt Quinn.
‘Misschien wel naar een ander koninkrijk!’, zegt Lucas.
Allemaal kijken ze Lucas aan.
‘Wat bedoel je daar nou mee?’, vraagt Omar.
Lucas haalt zijn schouders op.
‘Nou dat kan toch’, zegt hij, ‘het is toch een bijzonder pad?’
‘Kom’, zegt Merel, ‘als we hier blijven staan kletsen,
ontdekken we het nooit, we kunnen beter gaan.’
En dat doen ze.
En wat denk jij, waar zullen ze uitkomen?

1e zondag naar Pasen 22 februari 2015
Genesis 3
1 Van alle in het wild levende dieren die God, de Eeuwige,
gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan
de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie
van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’
2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde
de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van
de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van
die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we
dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal
niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat
jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat
jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben
van goed en kwaad.’

De boom van goed en kwaad
In Afrika staan veel baobab-bomen. Door de vorm lijkt het alsof
ze op hun kop staan. Er zijn twee verhalen die dat verklaren.
Een legende zegt dat de boom voor straf door de goden uit
de hemel op de aarde is gegooid en op z’n kop terecht is
gekomen. De kruin verdween in de aarde en de wortels steken
de lucht in.
Een tweede verhaal gaat ook over de woede van een god. De
mensen luisterden niet naar wat god van hen verwachtte en
daardoor werd god zo boos, dat de baobab-boom uit de grond
werd getrokken en omgekeerd in de aarde geplant. Het gevolg
is dat er slechts heel kleine blaadjes aan verschijnen en de
boom weinig of geen schaduw geeft.
Goed doen: het goede doen en het kwade nalaten, daar draait
het altijd om. Al vanaf het bijbelse begin zoals in Genesis wordt
verteld, in Afrika met de verhalen over de baobab-boom en ook
vandaag de dag nog. In onze wereld is inmiddels praktisch
alles mogelijk, onze kennis enorm en het lijkt erop dat we haast
onsterfelijk zijn.
Maar niet alles wat kan, is wenselijk of goed te noemen.
Sommige mensen willen helemaal niet zo lang doorleven,
anderen mensen zijn bang voor al die kennis en onbeperkte
mogelijkheden en willen alles bij het oude laten. Weer anderen
denken zich te beschermen door een bepaalde groep mensen
de schuld te geven van alle kwaad. We zijn immers heel ‘goed’
geworden in het bestrijden van het kwaad met wapens die zo
gruwelijk zijn dat we ze slechts bij hun afkorting noemen. Een
bommenwerper is immers zo cru – een B2 of F16 klinkt toch
veel beschaafder en minder erg, niet?!
Wie durft de kennis van goed en kwaad aan en daarnaar ook
te handelen? Het begint bij zorgvuldig luisteren.

5

Maandag 23 februari 2015

Winterbos

God laat de mensen niet meer los
maar houdt ze vast van eeuw tot eeuw
het is als in een winterbos
de zwarte stammen soms met sneeuw
Als tekens van Gods grote trouw:
het duister heeft een witte grond
en in het land van leed en rouw
glanst het geheim van Gods verbond
Want alles wat God ooit begon
wordt afgerond als een gedicht
kijk, in de donk’re horizon
achter de bomen wordt het licht.

Jan Willem Schulte Nordholt
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Dinsdag 24 februari 2015

Elfstedenbliksem

Ingrediënten
1 kilo stoofperen en/of zure appels geschild en in partjes
1 kilo aardappelen geschild, in vieren
600 gram doorregen rookspek in dikke plakken
1 theelepel kaneel
1 eetlepel suiker
2 eetlepels azijn
peper en zout
Bereiding
0,2
liter
water
met
kaneelstokjes, suiker en de
peren/appels met de deksel
op de pan op laag vuur
stoven. Doe de aardappels
erbij met zo nodig wat extra
water. Stoof alles zachtjes
gaar. Bak het spek op matig
vuur aan beide kanten
goudgeel. Azijn, peper en
spekvet bij de stamppot doen, spek erop.
Serveren met roggebrood, besmeerd met boter en mosterd.
Eventueel stroop in plaats van mosterd.
Leven als bomen trouw en aardsgezind
bij het water wonen, leven van de wind.
Hemelhoog geloven, leven uit één stuk
ademnood te boven, onverdeeld geluk.
Leven als de bomen God heeft hen geplant,
leven om te loven, leven uit Gods hand.
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Woensdag 25 februari 2015

Exclusief

Een vrouw wil in een gemeente in New York worden opgenomen.
De predikant is zeer gereserveerd. “Ik ben er niet zeker van of
u wel goed bij ons zult passen. Ik stel voor dat u eerst naar
huis gaat en aldaar bidt om de zegen van de Almachtige over
uw plan.”
Enige dagen later komt de vrouw terug.
“Dominee,” zegt ze, “Ik heb uw raad opgevolgd. Ik sprak met de
Almachtige over mijn wens om lid te worden van uw gemeente
en u zult het niet geloven, maar dit is wat God tegen mij zei:
“Mensenkind, bedenk wel dat het hier om een heel exclusieve
gemeente gaat. Ik zelf probeer al vele jaren binnen te komen,
maar tot nu toe is het mij nog niet gelukt.”
De predikant verblikt of verbloost niet en vraagt met een kille
oogopslag: “Zei die stem ook nog waarom?”
En de vrouw antwoordde: “De Almachtige zei iets over
veelkleurigheid en inclusief, maar ik was zo geschrokken dat
ik het niet meer precies weet.”

