‘ Wij van de aarde…’
Augustus 2022

‘De ware vreugde’.
de ruil
ze hoorde tot de jetset van haar tijd
en was vrij vaak het stralend middelpunt
van barbecue, toernooi of vreugdefeest
toch koos zij voor gebed en eenzaamheid
zij wilde niet de echtgenote zijn
van keizer, koning, graaf of prins, maar bruid
van hem die wordt veracht, hij is de arme
getekend door het kruis, maar soeverein
zij ruilde dans en drank, genot en weelde
voor brood en water, armoe en ontbering
ze wilde naakt zijn, nergens mee bekleed
niet soberheid, maar overvloed verveeld
het arme leven bleek heel rijk te zijn
ze gaf zichzelf, er was alleen maar jij

Uit: dichterbij Clara, Peter Vermaat.

Inleiding op het thema
En zo zijn we aan de laatste website- column van dit themajaar; ’Wij
van de aarde’ gekomen. Hoe blijf je erin vertrouwen dat het toch goed
komt? Het verhaal van Franciscus; ‘De echte vreugde’, blijft mij
inspireren, vandaar dit verhaal in de laatste column. Niet gegeven als
streng gebod maar te lezen als een oproep me steeds weer te blijven
oriënteren op waar het in mijn leven écht op aankomt. En dat blijkt heel
dicht bij mezelf te zijn. Niet afhankelijk van grootste werken of mensen.

Het verhaal van de ware vreugde.
Op een keer zei Franciscus: ‘Broeder Leo, ga zitten en schrijf op.’
Die antwoordde: ‘Ik sta klaar.’
‘Schrijf op,’ zei hij,
‘Wat is de echte
vreugde?’
‘Stel er komt op een dag
een bode melden dat
alle professoren van
Parijs tot de orde zijn
toegetreden. Ik zeg je,
dat is niet de echte
vreugde’.

‘Stel iemand komt ons hetzelfde vertellen van alle prelaten van over de
Alpen, van alle aartsbisschoppen en bisschoppen, van de koning van
Frankrijk en de koning van Engeland. Werkelijk broeder Leo, ook dat is
niet de echte vreugde.’ Broeder Leo begon wat ongemakkelijk heen en
weer te schuiven. Want ja, wat zou de echte vreugde dan zijn?

Franciscus doet nog wat olie op het vuur, hij zegt: ‘Enkele van onze
broeders zijn naar de ongelovigen gegaan en wis en waarachtig, ze
hebben ze allemaal tot het geloof bekeerd. Of stel, ik kan net als Jezus,
zieken genezen en veel wonderen doen, neen, ook daarin is de echte
vreugde niet.’ Nu begon broeder Leo nog meer benepen te kijken, al
schreef hij ijverig verder, benieuwd wat er nog zou komen.
Franciscus vervolgde: ‘Stel midden in de winter ben ik onderweg vanuit
Perugia naar Assisi. Het is bar
koud, de ijspegels hangen
onderaan mijn habijt en ik glijd
voortdurend uit in de modderige
sneeuw. Het is al laat op de dag en
donker. Nat, vies en door en door
koud kom ik aan bij ons
kloostertje naast het Portiunculakerkje. Ik klop aan, ik klop aan en
eindelijk hoor ik iemand achter de
gesloten poort me nors vragen:
“Wie is daar?” “ Franciscus, je
kleine broeder.” “Ga maar weg,
we hebben je niet nodig. We
willen je nooit meer zien’. Ik blijf
staan en klop opnieuw op de
poort en roep: “Om de liefde Gods, laat me toch binnen! Het is ijskoud!”
”Ga maar naar de Kruisdragers – het leger des Heils van die tijd – en vraag
daar maar om te overnachten!”
‘Wel broeder Leo, als ik dan niet boos wordt en mijn geduld verlies maar
het bewaar, ja, waarachtig, daarin bestaat de echte vreugde, de echte
deugd en het heil van de ziel.’
Verhaal: Clara’s Bron/ Naar Geschriften 124-125 /Afbeeldingen: E. Burnand.

Een mandala: ‘Echte vreugde’,
Gele vla met fruit van het seizoen…

Duurzaam koken en aanvullingen.
Op 11 augustus wordt Clara van Assisi herdacht. Clara van Assisi
verstond de kunst om in verwondering te leven, dankbaar omdat ze
zich gedragen mocht voelen door de levende, ondanks ziekte en pijn,
tegenwerkingen, ondanks al het geweld in de wereld om haar heen.
Haar leefwijze, in navolging van haar grote voorbeeld Franciscus,
geïnspireerd door Jezus van Nazareth, heeft een ‘weg ten leven’ in het
Christendom zichtbaar gemaakt. In alle eenvoud, vol vreugde.

We sluiten af met een feestelijke, E-nummervrije: Kersentaart
Bron: (Bewust)-Koken zonder E nummers.
Benodigdheden: Springvorm en mixer.
Voor de kruimelbodem:
125 gram roomboter,
1 rol volkorenbiscuits.
Voor de monchoutaart:
pakje verse kaas, 200 ml slagroom,
100 gram rietsuiker.
Voor de gebonden kersen:
1 grote pot kersen (zonder pit),
1.5 eetlepel aardappelmeel.

Gebonden kersen. Zet een vergiet op een grote kom en laat de pot
kersen uitlekken. Meet 300 ml. Van het sap af. Doe de
aardappelmeel in een kopje met drie eetlepels sap en roer dit tot
een glad papje. Breng de rest van het sap aan de kook. Doe al
roerend het papje erbij en laat het op een laag vuur 3 min.
doorkoken. Blijf roeren. Neem het daarna van het vuur, laat het
enigszins afkoelen en roer het, na het maken van de monchoutaart
door de kersen. Doe de gebonden kersen op de monchoutaart.
Kruimelbodem. Smelt de boter en verkruimel 2/3 van de biscuits.
Meng deze door de gesmolten boter, doe de kruimelmix in de
springvorm, druk aan met een lepel. (Zet 15 min. In de koelkast).
Monchoutaart: Klop met de mixer de slagroom stijf met de suiker.
Roer de verse kaas er door, strijk het met een vochtige lepel
gelijkmatig op de kruimelbodem. Doe dan de gebonden kersen op
de monchoutaart. Zet de taart 8 uur in de koelkast.Zoveel lekkers,
goed om te delen, geniet ervan!

Over de Bergrede
Als voorgangers binnen de ADS hebben we twee studiedagen
ontvangen over ‘vreugde over de Bergrede’ (met o.a. docent
Dodo van Uden). Dit studiemoment in Fredeshiem had als
bedoeling om een vaste, landelijke vierzondag te plannen en
voor te bereiden.
Die vierdag komt er! En staat gepland op zondag 19 maart
2023, het is de vierde zondag van de 40 dagentijd: zondag
Laetare (‘verheugt u’, hoe toepasselijk!).
Als voorbereiding van deze zondag ‘Vreugde over de
Bergrede’ komen we als collega’s opnieuw samen op 12
oktober, onder andere o.l.v. Johannes van der Meer.
Inspiratie uit die eerste studiedagen gebruik ik in deze
inleiding over Bergrede.
Dopersen’ worden Bergredechristenen genoemd. Menno zijn
opdracht klinkt: ‘Dat gij elkander
liefhebt’. Het woord geschiedde
met aanstekelijke vreugde. De
Bergrede kent haar wortels in de
Thora en in de profeten; de
Rabbijnse scholen zijn de
voedingsbodem.
Daarom schrijft David Flusser
over Jezus als een Rabbijnse
leraar.
We vieren wat Jezus ons geleerd
heeft. Tussen Thora en Bergrede
is geen sprake van een
antithese; het is een synthese. De Bergrede is te verklaren als

een ‘roepstem’, met wortels in het Jodendom/in het oude
Testament. Het gaat om het diaconale besef van waarheid,
om de orthopraxie! Aan de voet van die berg klinkt een stem.
Er klinkt een stem uit één stuk (‘Tamin’ wat ‘gaaf’ betekent).
Zoals te lezen is in Matt. 5: 48 ‘wees dus gaaf!’ Te vergelijken
met Psalm 23: 1 ‘ik zal niet ontbreken..’ (‘Telaios’, aan niets
gebrek hebben).
Om die stem te leren kennen: ‘Stel vragen!’ (hartstochtelijk
pleidooi van Dodo van Uden). Want verschillende meningen
werken op elkaar in, niet als ‘anti’, maar als ‘syn’.
Met de Thora als basis, deze moet je niet ontbinden, maar
juist uitleggen. Er volgt een nieuw accent, met eerbied voor de
traditie ga je een stapje verder.

Wat volgt is een ‘nieuwe humane gevoeligheid’ (David
Flusser). Elke letter is van betekenis, zelfs de kroontjes (tittel)
hebben een betekenis.
‘Action teach’ (Dodo van Uden), in het ‘goede doen’ volgt
onderwijzing. Het leren van de intentie gebeurt door gedrag.
En gebeurt door reflectie over dat gedrag.

Nu volgt een korte meditatie over ’t zout in de Bergrede.

‘Moedig voorwaarts, met licht en met zout!’
We gaan de berg op! Dit gebeurt in overdrachtelijke zin; want
het landschap is vrij plat yn Fryslân. ‘De berg op’, is hier een
theologisch begrip. Het tilt je op uit de alledaagse realiteit; net
als op de Sinaï, of op de Horeb of op de Karmel is het een
beweging naar hogere sferen; het Goddelijke Licht
onbevangen tegemoet treden.
Het is een spirituele beweging van losmaken en loslaten, naar
een opengaande houding welke toegang verleent aan Gods
Geest. Dat vraagt om oefening.
Johannes van het Kruis heeft hiervoor een kenmerkende
oefening voor gegeven; een oefenen in loslaten, een oefenen
in ‘niet’ bij het beklimmen van de Karmel.
Met elkaar oriënteren is een kenmerk van spirituele
voorbereiding.
Het is een oriënteren in het landschap van je
geloofsontwikkeling.

Met een groep, in vertrouwde sfeer, uitwisselen en leren wat
je zoekt en wat je bezighoudt in het geloven; met behulp van
‘Aangeraakt door de Eeuwige’.
Gaandeweg ontstaat kan een bereidheid om ‘aangeraakt te
worden’. Er ontstaat een persoonlijke reactie op dat aanraken.
Het is een proces van Gods Geest in jou.
Via oriëntatie ga je als het ware om de berg heen, het is een
verkennende en omcirkelende beweging.
Door ontwikkeling, door voortdurende kracht van Gods geest,
kunnen die cirkels kleiner worden. Je verblijft aan de voet van
die berg.
Toen Jezus jou zag zitten tussen die mensenmassa, ging hij
de berg op.
Hier worden zijn onderwijzende woorden gehoord.
Je bent daar niet alleen.
Er zijn vrienden, er is familie. Er zijn zusters en broeders
aanwezig.
Ze zitten om je heen, dichtbij, of iets verder af.
Een ieder hoort de onderwijzing met haar- of zijn eigen oren
over het ‘gelukkig zijn’.
Diverse groepen uit de bevolking worden genoemd.
Er is een zekere tegenstelling te horen.
Vanuit onze maatschappelijke maatstaven verwacht je iets
anders, toch…?:
Gelukkig zijn de rijken, gelukkig zijn de sterken, gelukkig de
gezonde sporters en gelukkig zijn de rechters en zalig de
minister-president!
Er klinkt iets anders! Lokkich de earmen,
Gelukkig de treurenden
Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden….

Mensen in de marge worden als gelukkig aangeduid!
(Makarios)
Het evangelie van de Bergrede zet onze samenleving
vreugdevol ondersteboven.
Dit heeft consequenties voor oriëntatie.
Want in het vervolg van deze rede klinken twee typerende
oproepen:
‘Jullie zijn het zout van de aarde,’ en
‘Jimme binne it ljocht fan ‘e wrâld.’
Het gaat om twee barmhartige basiseigenschappen.
Met name wil ik ingaan op het zout!
Licht laten schijnen op het zout!
Zout is een Bijbels begrip met
meerdere betekenissen.
Zout in het Oude Testament speelt een
belangrijke rol bij de offercultus in de
tempel.
In- en door het zout is een sterke,
langdurige bewaarkracht aanwezig.

Zout geeft smaak aan het voedsel (Job 6:6)
In één van Job zijn antwoorden klinkt:
‘Eet men flauwe spijzen zonder zout,
zit er smaak aan het wit van een ei?’
Tenslotte in deze opsomming, de combinatie van zout en
vuur, zoals deze in de eerdergenoemde offercultus gebruikt
werd. Wij kennen dat niet, niet op die manier.
Wél kennen we het gebruik van het chemische Natrium in
vuurpijlen. Uiteenspattend in een donkere lucht ontstaan
kleurrijke flitsen, een fontein van vuur.
Vuur symboliseert aanwezigheid van God; onder andere te
aanschouwen in Exodus 3: ‘Daar verscheen de engel van de
Heer aan Mozes in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde’
(Ex. 3: 2).Waar zout aan vuur wordt toegevoegd ontstaan
verblindende flitsen; eerbied voor de Eeuwige!
Zout is een meerduidig begrip. De oproep: ‘jullie zijn het zout
van de aarde’, heeft meerdere betekenissen. Welke zijn dat?
Je voegt smaak toe aan het leven! Het leven van jezelf en dat
van anderen.Je bent betrouwbaar.
Je hebt een zuiverende werking, je maakt onderscheid tussen
hoofd- en bijzaken.

Bijvoorbeeld in Numeri (18) waar het gaat om een
eeuwigdurend verbond, welke met zout wordt bekrachtigd.
Dit betekent het bestendig bewaren van onderlinge afspraken.
Laat uw ja JA zijn!

Als een leerling en navolger, in voetsporen van Jezus, toon jij
je kracht en jouw moed om het goddelijke vuur te laten
(ver)schijnen.

Zout heeft een reinigende én een zuiverende werking (Ez. 16:
4), wat bijvoorbeeld gebruikt werd bij pasgeborenen, met het
zuivere zout werden baby’s ingewreven, als een levenontvangend ritueel!
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