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Pasen, ‘zaad in de akker…’

Van de Zaaier, ( bij Luc. 8:4-15/ W. Barnard).
Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.
Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van te voren
de weg van het zaad in de schoot.
Het wordt op wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,
het sterft aan de doornen beneden,
de vogels van boven af.
De lage, de hoge gevaren,
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.
Er is geen verwachting van leven,
tenzij in de dood van het zaad,
wij moeten de aarde vergeven
dat zij ons sterven laat.
O zaaier ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond!

Blauwe druifjes, lentebode dicht bij huis…

Inleiding op het thema: Paden, ‘Zaad in de akker… ‘
’Zaaiers’ zijn wij mensen allemaal. Ieder van ons heeft een levensdoel,
iets wat hem zin geeft, waar je voor wilt gaan. En daar leef je naar en
dat draag je- misschien onbewust- ook uit, als ‘zaad’. Franciscus zag
de vogels in het veld, zij zaaien niet en halen dus ook geen oogst
binnen- ‘nutteloze’ schepselen vanuit productief oogpunt bekeken.
‘Schepselen en werktuig van De Allerhoogste’, zo zag Franciscus ze.
Verhaal: ‘ De anderen moeten iets aan je hebben’.
De broeders Masseüs en Franciscus liepen goedgemutst van Santa
Maria naar Cannara waar Franciscus zo indringend preekte dat alle
mensen met hem mee wilden gaan. “Niet doen! Niet doen!”, zei
Franciscus. “Je kunt beter hier thuis anderen van dienst zijn. Ik schrijf
het wel voor jullie op.”

Toen hij dichtbij kwam, vlogen de vogels niet weg zoals ze altijd doen.
Wat gek, dacht Franciscus, maar toen: ook vogels kan ik van dienst
zijn. Hij zag de vogels verwachtingsvol naar hem kijken. “Jullie zaaien
niet en maaien niet”, zei hij, “jullie leggen geen voorraden aan, want het
is de hemelse Vader zelf die jullie voedt. Jullie dragen geen kleren,
maar jullie veren zijn
mooier dan Salomo ’s
mantel. Jullie hebben
geen dirigent, maar
zingen mooier dan David
zijn psalmen. Prijs de
Heer, want hij is goed.”
De vogels rekten hun
halzen, strekten hun
vleugels uit en bleven
naar Franciscus kijken.

Na zijn preek stuurde hij de vogels met een kruisteken naar de vier
windrichtingen om overal de mensen eraan te herinneren dat ze niet
voor zichzelf alleen moesten leven. De anderen moeten iets aan je
hebben.

(Verhaal uit: De mensen moeten iets aan je hebben Gerard Pieter
Freeman, verschenen in Franciscaans Maandblad van oktober 2020.
Afbeeldingen: geloventhuis.nl, knutsel zingende vogels en kijktafels).
https://www.geloventhuis.nl/2015/zingende-vogels/knutselen-endoen/knutsel-zingende-vogels.html
En zo trokken de broeders verder en zongen luidkeels Gods lof.
Opeens viel Franciscus stil. Hij zag even verderop in de berm veel
vogels van allerlei soort, vreedzaam bijeen: duiven en kraaien,
leeuweriken en zwaluwen, mezen, merels en mussen.
Daar liep hij op af.

https://www.kijktafel.nl/achtergrond/wat-is-een-kijktafel.html

Een kijktafel is mooie, zinvolle opstelling voor jong en oud.
Met een kijktafel kan je - zonder het gebruik van woorden - iets
zichtbaar maken wat jouw bezig houdt, raakt, bezielt of inspireert.
Een kijktafel bestaat uit vier
elementen:
- iets uit de natuur - een lichtje
- een ondergrond - een symbool
Deze vier onderdelen vormen te
samen een 'beeld - verhaal op
schaal'.

Mensen die zelf kijktafels gaan maken vertellen dat het hen helpt bij het
bewuster leven, hoeveel plezier ze geven om ze met je kinderen
samen te maken voor een (christelijk) feest, ze een rol kunnen spelen
bij afscheid nemen en rouwverwerking, de feestvreugde verhoogden,
kijktafels vormen een bijzondere plek, voor jong en oud.
Duurzaam koken: Kiemzaden.
Zeker aan het einde van de winter en bij het begin van de lente kunnen
we wat extra vitamines goed gebruiken. Zelf kiemzaden kweken is
daarvoor een leuke en eenvoudige manier. Er zijn zakjes biologische
kweekzaden te koop bij de biologische winkel.
Een kweeksuggestie voor kiemzaad:
* Neem een schoon, glazen potje
* kiemzaad naar keuze
* een lapje (vitrage) stof / deksel met gaatjes * evt. een elastiekje.
Doe een eetlepel kiemzaadjes in het potje en zet de zaadjes onder
water. Laat dit 8 uur ( een nacht) zo staan. Giet het water daarna af, vul
het met schoon water, laat het 1 minuut staan en giet het daarna weer
af.

Laat de pot enigszins schuin staan zodat het
rest van het water eruit kan lopen. Spoel de
kiemen op deze manier twee keer per dag.
Eet ze op als ze er aan toe zijn.
Tip. Maak een volgend potje kiemen met
enkele dagen tussentijd. Dan heb je niet te
grote porties en steeds weer nieuwe, verse kiemen.
Recepten met kiemzaad:
•
•
•

Maak een boterham met kaas en doe de kiemen erop.
Maak een cracker met humus en kiemen.
Doe ze over de salade, zeker als je verschillende kleuren
kiemen hebt, heerlijk, gezond en een lust voor het oog.

Paasmandala met lentebloemen en paaseitjes

