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‘Kijken en doen in Gods Geest.’

Als de aarde kon spreken…
dat zou een droom zijn
‘Mijn God, het zijn zware tijden, ik ben ziek
ik verkeer in ademsnood door hun luchtvervuiling,
ik heb koorts door hun CO2 uitstoot,
ik heb stress door hun landbouw,
ik zit tegen een burn-out aan door hun olie- en gaswinning
en ik lijd aan eczeem door hun gebouwen en wegen.
Wie zal mij genezen?’
Zo begint een verzuchting van Marco Ganzeman.
Hij maakt zich tot woordvoerder van de aarde die haar klacht uit.
In de verzuchting van Marco Ganzeman, bidt de aarde voor de mensen
‘Zij zijn vergeten dat we familie zijn,
dat ze mijn achternaam dragen: Van de Aarde! (…)
Zij hebben uw hulp meer nodig dan ik,
daarom bid ik voor hen
dat zij horen, zien en voelen
hoe hun moeder eraan toe is. (…)
Geef hun de kracht te doen wat mijn genezing bevordert,
zodat, als ik weer beter ben,
de mensen en ik samen kunnen zingen en dansen om u te danken.’
Een droom gaat werkelijkheid worden!
De mensen erkennen de rechten van de natuur.
(Franciscaanse Beweging Blog duurzaamheid)

Inleiding op het thema: ‘Kijken en doen in Gods Geest’.
Alle wereldburgers zitten met elkaar in hetzelfde schuitje. Je huidskleur, ras of
levensbeschouwing doet er niet toe als het schip waar je samen op zit in zwaar
weer geraakt. Samen zullen we de huidige problemen moeten overwinnen. En
gezamenlijk handelen vraagt om solidariteit. Dat de sterkste schouders de
grootste lasten dragen.
De weg van de solidariteit is vandaag de weg naar
een wereld na de pandemie, naar genezing van
onze interpersoonlijke en sociale ziekten, naar een
oplossing voor wereldomspannende
klimaatproblemen. Er is geen andere. Ofwel
bewandelen we de weg van de solidariteit, ofwel
wordt het nog erger.
En het is vaker gezegd: uit een crisis komt men
niet onveranderd. Uit een crisis komt men ofwel
beter, ofwel slechter. Wij moeten
kiezen. Solidariteit is precies de weg om beter uit
de crisis te komen.( Bron FB blog duurzaamheid).
Maar hoe kun je nu op je eigen m2, met al je beperkte mogelijkheden die
je als individu hebt, iets van die solidariteit met je medemens en ‘moeder
aarde’ handen en voeten geven? Enkele zaken die in de keuken mogelijk
zijn en die kunnen helpen spaarzaam met de ons gegeven bronnen en
voedsel om te gaan zijn in deze columns al enkele maanden benoemd.
Maar je kunt ook een stap verder gaan. Vrijwel iedere Nederlander heeft
enkele verzekeringen lopen. Maar hoe duurzaam is je verzekeraar
eigenlijk? Op de Eerlijke verzekeringswijzer kun je dit bekijken/ zien.
https://www.consumentenbond.nl/opstalverzekering/hoe-duurzaam-isjouw-verzekeraar en https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/

Hoe zit het met je bank? Als je een bank kiest, kijk je vooral naar het
gemak. Jij wil internetbankieren en een pinautomaat gebruiken. Maar je
wil ook een goede hypotheekrente voor je koophuis, of een betaalverzoek
aan je vrienden sturen. Maar de ene bank is de andere niet.
Over de hele wereld financieren Nederlandse banken bedrijven die zich
niets aantrekken van mensenrechten, milieu en klimaat. Wil je precies
zien welke banken goed of slecht scoren op onderwerpen als
dierenwelzijn, klimaatverandering en mensenrechten?
Kijk dan op de Eerlijke Bankwijzer. Hoe duurzaam scoort jouw bank?

De mandala ‘ De bron- Levend water’
heb net als in een kloostertuin, in het midden van mijn achtertuin een
fontein staan. ‘Stromend water’, tussen twee groente bakken in.

Thema verhaal ‘Kijken en doen in Gods Geest’
“Niets is onmogelijk, doe wat je
gevraagd wordt en het
onmogelijke is mogelijk.
Doe en de rest komt vanzelf.”
“Daar heb je hém weer, hoor.
die zo nodig peterselie moet eten.
Vind dat maar eens midden in de
nacht. En wie is de klos?
De kok. “Ze denken zeker dat ik
van alles een mooi voorraadje heb. Maar dat is niet zo. Dat wil-ie ook niet.
We moeten leren leven van de hand in de tand. Dan zijn we pas echte
minderbroeders. Leven van Gods genade.
Jawel. Maar nu lig ik met mijn snufferd tussen de kruiden of ik ergens wat
peterselie kan ruiken. Zou hem goed doen, zei die.
Maar er is helemaal geen peterselie meer. Ik heb de laatste takjes
gisteren geoogst voor in de soep. Die stonden hier ergens. Maar ik ruik ze
niet. Verdorie, wat is het donker.
Nou ja, dan graai ik maar wat kruiden bij elkaar. Dan zal-ie zelf wel zien
dat het nergens op slaat om iemand in de nacht op zoek te sturen.”
Broeder kok gaat naar binnen, met twee handen vol kruiden en grassen
die hij op goed geluk bij elkaar heeft geraapt. De broeders rond de zieke
Franciscus kijken hem vol verwachting aan. “En, is het je gelukt?”
“Dacht het niet. Kijk zelf maar. Dit is wat ik kon vinden.”
De broeders spreiden de grassen en kruiden uit en leggen zorgvuldig soort
bij soort. En warempel! Toch een takje peterselie. Een mals plantje met
verse blaadjes. Opgetogen gaan ze naar Franciscus. De verbaasde kok
voorop. “Kijk, Broeder, peterselie!”

Franciscus opent zijn ogen en knikt. Hij begint ervan te knabbelen en het
doet hem zichtbaar goed. Hij gaat zelfs even overeind zitten om de
broeders wat te zeggen: “Jullie dachten dat het niet kon, hè, peterselie
vinden in het donker van de nacht. Maar dat kan dus wel. Als je je maar
niet allerlei gedachten vormt over wat wel en over wat niet kan. Als je iets
gevraagd wordt, doe het dan. Heb vertrouwen. Zelfs als je denkt dat het
onmogelijk is. Dat is de kracht van de gehoorzaamheid: doen wat je
opgedragen wordt, dan volgt de rest vanzelf.”
De broeders knikken instemmend en vinden het prachtig dat het ze gelukt
is Franciscus een plezier te doen. Broeder kok staat te glunderen. Het is
hem toch maar mooi gelukt! Maar Franciscus denkt daar anders over.
“Lieve broeder, je bent wel heel tevreden
over jezelf. Maar bedenk dat niet jij dat kruid
gevonden hebt. Het was de Heer die het jou
liet vinden! Snap je dat?” Broeder kok moest
dat even op zich in laten werken. Maar toen
knikte hij en werd hij doorgloeid van een
grote vreugde. Hij had een instrument mogen
zijn in de hand van de Heer.
Guy Dilweg ofm, verschenen in het Franciscaans Maandblad
nummer 4, mei 2021

Recept peterselie- knoflook-olie, heerlijk bij salades, soepen en vis.
1 bosje platte peterselie ( blaadjes), 200 ml olijfolie, half theelepeltje
zout, 3 knoflooktenen, 1 eetlepel verse citroensap.

Snij de steeltjes van de peterselie ( en vries die in voor bijv. bouillon) pel
de knoflook en hak hem in stukjes. Doe alles in een hoge beker en mix het
glad met een staafmixer. Voeg evt. naar smaak nog wat zout of citroensap
toe. Giet de olie in een schoon, uitgekookt glazen flesje, giet er een klein
laagje olie boven op en sluit af. Enkele weken houdbaar in de koelkast.

Het ingezonden Doopsgezinde verhaal bij het juli thema:
‘Kijken en doen in Gods geest’
Vertellen van verhalen houdt de geschiedenis levend en kan een
richtingwijzer voor de toekomst zijn welke inspireert.

Het verhaal van warmte en troost,
door Hanna Bruin.
Voor de geschiedenis van de quilts moeten we nu ruim een eeuw
teruggaan. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog en de Russische
Revolutie heerste er in Oekraïne een hongersnood. De eens zo rijke
doopsgezinde koloniën waren verwoest, het vee was geslacht, de
landerijen lagen braak en er waren geen paarden om
landbouwwerktuigen te trekken. Ten einde raad werd om hulp gevraagd
bij de doperse broeders en zusters in de Verenigde Staten en Canada. Die
richtten samen het Mennonite Central Committee (MCC) op in september
1920. Zo'n anderhalf jaar later in begin 1922 kwamen de eerste grote
transporten aan in Oekraïne en werden de eerste gaarkeukens opgezet.
In goederen ging het om zaaigoed, graan, ingemaakt vlees, graan,
tractoren, kleding en dekens. Maar juist die alledaagse, nuchtere
goederen stonden voor zoveel meer: voor een mogelijke toekomst, voor
een kans op leven. En ze waren vooral een teken dat mensen –broeders
en zusters – aan de overkant van de oceaan aan hen dachten. De grote
quilts, meestal gemaakt van restlapjes, boden meer dan warmte. Ze
boden troost. Elk lapje van de zorgvuldig in elkaar gestikte de quilts was
als een gebed. Eten en zaaigoed betekenden leven en toekomst en de
quilts waren een blijvend teken van warmte en troost dat doorgegeven
kon worden van generatie op generatie.

Foto: Van de comfortersgroep Leeuwarden
Na de grote inzet voor Oekraïne kwam het werk van MCC aan het eind
van de jaren twintig, mede door de crisis, een tijd stil te liggen. Maar aan
het eind van de Tweede Wereldoorlog was er opnieuw een grote inzet
van MCC in Europa, nu vooral in West-Europa. Opnieuw staken allerlei
hulpgoederen de oceaan over. Vanuit een paar centra in Nederland
werden de goederen verdeeld, niet alleen onder hulpbehoevende
Nederlanders, maar ook onder Duitse vluchtelingen. Zoals we ook in de
Bergrede worden aangespoord: Is het een verdienste als je liefhebt wie
jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je
broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je
dan? Doen de heidenen niet net zo? (Matt. 5:46-47) Naast voedsel en
kleding kwamen er ook deze keer natuurlijk weer quilts mee: dat teken
van warmte en troost, van aandacht en gebed.
Tegenwoordig wordt er hulp geboden in oorlogssituaties en
vluchtelingenkampen waaronder die in Syrië, Libanon en op de Griekse
eilanden, na natuurrampen zoals de aardbeving in Nepal in 2015 en de

tropische cycloon Idai die Mozambique, Malawi en Zimbabwe trof.
Momenteel is MCC in 50 landen actief met ruim 1.000 mensen, waarvan
775 in Noord- Amerika.

Foto: Syrië, hulpgoederen komen aan

In zijn 100-jarige geschiedenis hebben er meer dan 20.000 mensen bij
MCC gewerkt, en het aantal vrijwilligers is niet te tellen.
Helaas is hulp meer dan ooit nodig. Een aantal jaar geleden kwam er dan
ook vanuit Noord-Amerika de vraag of wij in Europa ook mee zouden
kunnen helpen met het
maken van eenvoudige
quilts, ook wel comforters
genoemd. Lappendekens,
niet doorgestikt maar
doorgeknoopt, met dezelfde
liefde en aandacht gemaakt.
De comfortergroep in
Leeuwarden werd na het
doopsgezind wereldcongres
in Harrisburg, Pennsylvania,
in 2015 opgericht. Elk
seizoen worden er zo'n 1020 comforters in elkaar
gezet. Goede katoenen
lapjes, garen, vulling, grote
katoenen lappen voor
achterkanten (of geld om
dat aan te schaffen) en
medenaaisters zijn altijd
welkom.
Van de quilts die in 1945-1946, en later ook naar de watersnoodramp in
1953, naar Nederland kwamen, zijn er enkele tientallen bewaard

gebleven. Op de MERK (Mennonitische Europaïsche Regionalkonferenz) in
Montbeliard hingen ze tentoongesteld. Tijdens diezelfde conferentie werd
een zending klaargemaakt voor het hulpwerk in Syrië met comforters,
hygiëne- en schoolpakketten. Deze keer gemaakt door Europese broeders
en zusters, in aanvulling op de tienduizenden comforters de NoordAmerika elk jaar weet te leveren.
Per ongeluk kwam een van die oude quilts in de zending van de nieuwe
comforters terecht. Paniek! En een noodtelefoontje naar Syrië: mogen we
alsjeblieft die quilt terug hebben?
Nee, was het antwoord. Het is vast Gods wil geweest dat deze quilt hier
naartoe is gekomen. Het een symbool van jullie aandacht en gebed voor
ons. We willen hem hier ophangen, omdat juist deze lappendeken
weergeeft dat de ontvangers van nu de gevers van de toekomst kunnen
worden.

Foto: De quilt die in Syrië terecht kwam

