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‘Een nieuw begin…’

(NL 283: 1 – 3)

Een nieuw begin,
voor wie er oog voor heeft
zijn de tekenen al te zien.
In de tuin,
takken met dikke knoppen, verborgen leven,

In de veelheid
van geluiden,
in de stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

nieuw leven,
een weg om te gaan.

Thema toelichting:
‘Een nieuw begin’.
Voor Clara, geboren in 1193
als oudste dochter van ridder
Favarone uit Assisi, is het een
nieuw begin als ze, bijna
achttien jaar oud, in de nacht
en door het ‘dodenpoortje’,
haar ouderlijk huis verlaat. Ze
wil als eerste vrouwelijke
volgeling, in het voetspoor van
Franciscus, de armoede en
nederigheid van Jezus Christus
volgen.
In haar jeugdig enthousiasme
kan Clara niet vermoeden, dat
haar verlangen om net als
Jezus, zonder eigendom te
leven, bij de toenmalige
kerkelijke instanties op zoveel
weerstand zal stuiten. Ondanks
alles is Clara haar eigen
levensweg tot aan het einde
toe trouw gebleven.
Velen van ons hebben bij een nieuw jaar of een nieuw begin, goede
voornemens. Maar hoe voorkom je dat een goed voornemen strand?
‘Door steeds terug te keren naar je begin’, schrijft Clara.
Niet om je vast te klampen aan het verleden maar om steeds weer
terug te keren naar je bezielende uitganspunt.
(Naar het leven van Clara 7-8/

Recht uit het hart, E. van den Goorbergh.)
(Afbeelding St. Clara van Assisi.. icoon met taferelen uit het leven van Clara.
Basiliek H. Clara. Afbeelding links onder vergroot op volgende pagina. )

Verhaal: Een palmtak, nu kan iets nieuws beginnen!
Het loopt tegen Palmzondag als
Clara, de oudste dochter van
ridder Favarone, met een
bonzend hart naar Franciscus
gaat om hem te raadplegen
over haar bekering. Er is haast
geboden want haar familie heeft
plannen voor een huwelijk met
een aanzienlijk edelman.
Ze krijgt de raad om op
Palmzondag in feestelijke
kleding naar de kerk te gaan.
Krijgt zij van de bisschop de
palmtak, dan is dát het teken
om haar ouderlijkhuis te
ontvluchten. En zo gaat Clara
die zondag, in feestelijke pracht,
naar de kerk. Maar terwijl de
andere gelovigen hun palmtak
gaan halen, blijft Clara stil op
haar plaats staan. De bisschop
ziet haar, daalt van de trappen af en komt haar de palmtak brengen.
Dat is het teken!
En zo verlaat ze de volgende nacht haar huis, haar stad en haar familie
om als ‘arme zuster’, Jezus in zijn armoede en nederigheid te volgen.
Dat wil ze helemaal! Haastig loopt ze naar de kapel van Portiuncula.
Daar wordt ze door de broeders ontvangen. Ze knippen haar haren en
zij doet afstand van haar kleurige kleding. Dan wordt ze door de
broeders eerst naar het benedictinessen-klooster van San Paolo
gebracht. Want het kerkje van San Damiano wordt nog door
Franciscus en zijn broeders hersteld. (Naar het leven van Clara 7-8)

Een mandala
( pompoen/ zonnebloem zaden, paneermeel, couscous, rijst).

Een deur,
alleen voor ‘de doden’zij die ‘het oude leven’
achter zich latenom een nieuwe begin
zaad, licht, toekomst te zijn.

Duurzaam koken
Wie duurzaam wil leven, wil niet meer van de aarde nemen dan zij
opnieuw kan voort brengen en houdt rekening met mensen elders én
met toekomstige generaties. Kunnen wij er naar handelen?
Naar leven?... Naar eten? Kan het zo eenvoudig zijn?
Laten we eens proberen te beginnen met brood- rest- verwerking.
Recept. Broodschotel met krenten en rozijnen. (Ovenschotel)
* Ca. 6/ 7 sneetjes oud brood * 2 el krenten * 2 el rozijnen * 2 el
fijngehakte noten * boter om brood te besmeren + om in te vetten
* 2 eieren * 2,5 dl melk * 2 el suiker, geraspte citroenschil* kaneel *
Week de gewassen rozijnen en krenten. Bestrijk de ovenschotel met
boter. Hak de noten klein. Bestrijk één kant van het brood met boter en
leg het in de ovenschotel, strooi er krenten, rozijnen en noten op.
Herhaal dit en zorg dat de bovenste laag brood is. Klop de eieren met
de melk, citroenschil, suiker en kaneel en giet dit over het brood.
Laat het even intrekken en bak het dan op 175 C in het midden van
een voorverwarmde oven 45 min. bakken.

* Doopgezinde verhalen:
Vertellen van verhalen houdt de geschiedenis levend en kan een
richtingwijzer voor de toekomst zijn welke inspireert. Een nieuw begin

Het nieuwe begin van Menno Simons.(door Tjitske Hiemstra)
Het nieuwe begin in het leven van Menno Simons heeft een lange
aanloop!
Menno Simons is geboren in januari 1496, als boerenzoon in Witmarsum
in Friesland (tussen Bolsward en Harlingen).
Op 28-jarige leeftijd wordt hij vicaris te Pingjum (8 km verderop), nadat hij
op 26 maart 1524 in Utrecht tot priester is gewijd.
Hij werkt samen met nog twee geestelijken, een pastoor in rang boven
hem en een kapelaan onder hem, die beiden de Schrift gedeeltelijk
hebben gelezen, terwijl Menno zelf dat nog niet had gedaan.
In deze tijd ontstaat er steeds meer twijfel in Menno rond brood en wijn:
“In het eerste jaar overviel mij de gedachte, telkens als ik met brood en
wijn de mis opdroeg, dat dit niet het vlees en bloed des Heren was. Ik
meende, dat de duivel mij dat ingaf om mij van mijn geloof af te brengen.
Ik biechtte het vaak, zuchtte en bad, maar kon van die gedachten niet los
komen”. Tenslotte gaat hij het Nieuwe Testament bestuderen. “En mijn
geweten dat over het brood van de mis verontrust was, werd al spoedig
zonder enige aanwijzing van alle twijfel bevrijd.”
Menno studeert steeds meer in de Bijbel en wordt een evangelisch preker
genoemd.
Na de onthoofding van Sikke Snijder in Leeuwarden (20 maart 1531), die
zich opnieuw had laten dopen, gaat Menno steeds meer beseffen dat de
kinderdoop niet Bijbels is. Het geloof blijkt een eerste vereiste te zijn voor
de doop (Matt. 28:19 en Marc. 15: 15,16). De uitwendige doop met water

moet één zijn met de inwendige doop
met de Heilige Geest bij hen die het
evangelie horen en geloven (kinderen
weten nog van niets).
Kort hierna is Menno beroepen tot
Pastoor van Witmarsum. Hij wordt een
invloedrijk man en leeft in
betrekkelijke weelde als gezien
pastoor, geliefd bij de mensen.
Hij leeft echter in twee werelden: Hij
verwerpt het misoffer en de
kinderdoop en ondertussen draagt hij
de mis op en doopt kleine kinderen.
De Munsterse beweging van de
Anabaptisten en de propaganda daarvoor in Friesland met alle geweld
daarmee verbonden schudt Menno wakker uit zijn dubbelheid.
Het beslissende moment in Menno’s keuze wordt Oldeklooster, waar
rond Pasen1535 vele Doperse mannen en vrouwen sneuvelen, o.a. Peter
Simons, broer van Menno.
In de komende 10 maanden komt langzaam de verandering. Menno wijst
zijn gemeente op de smalle weg: Hij bekritiseert openlijk zowel de Kerk
(misoffer en kinderdoop) als de Munstersen (zichtbare koningschap van
Jan van Leiden, geweld en veelwijverij).
Het is zondag 30 januari 1536 als Menno Simons de kerkdeur van
Witmarsum achter zich dichttrekt en de veilige pastorie achter zich laat.
“In de ogen der wereld zou hij voortaan, in plaats van een geëerd
voorganger, een verafschuwd ketter zijn. Maar innerlijk had hij vrede en
vrijheid gevonden”. (Kühler)

