Wij van de aarde…’

Mei 2022 ‘
‘Je verwonderen en vertrouwen dat het goed komt.’

Op de foto een stukje van mijn vierkante-metertuin achterbuiten.
De eerste paksoi en raapsteel hebben we al gegeten, we wachten nog op de sla,
de andijvie, de rode bietjes en de gezaaide snijbiet ertussenin…’t komt wel goed!

Met armoede musiceren
er smeulde vuur en vuile ergernis
trok uit de huizen langs de hese heling
vanwege vlieg, hij zoemde wispelturig
door de gespleten kop van de narcist
men kwam in opstand, beukte op de burcht
gejaagd bestormden jongeren de muur
zij joelden haalden neer, de adel vluchtte
de dood stak toe, men sloeg, er werd gewurgd
te midden van die hordes op de vlucht
een meisje, vier jaar oud, zij had geen weet
van ijverzucht en haat geslepen messen
werd bang van het gehuil, de stroom geruchten
en toen ze jaren later t’rug kon keren
besloot ze in beslotenheid te leven
ze vastte bad en gaf haar voedsel aan
de armen van de stad, van wie zij leerde
tot zij naar buiten brak, het smalle pad
verkoos, de nacht van fakkels maan en sterren
haar kleren verruilde voor een ruwe zak
haar haar verloor aan wind en ongemak
zij wilde niets bezitten maar arm zijn
dat was voor haar het mooiste privilege
geen edelvrouwe maar dienares, een meid
die nachtpo’s reinigde van stront en zeik

(Het gedicht op de rechter pagina is van: Peter Vermaat,
Het was een toegift bij de gedichtenbundel: Dichter bij Clara, haar leven
poëtisch verbeeld, onder redactie van Jean Brüll en Peter Vermaat).

die zieken bijstond, die vijand weerde
haar lichaam prijsgaf voor een ideaal
als eerste vrouw schreef zij een levensvorm
hoe men met armoede kan musiceren

thema verhaal: Franciscus en de drie rovers
Je verwonderen en vertrouwen dat het toch
goed komt, ook al zie je het nu nog niet, dát
zeg je makkelijker dan dat je het doet!
Zo verging het ook met Broeder Angelo,
gardiaan van de broeders in Montecasale.
Hij was een fijnbesnaarde, diepgelovige
broeder, maar natuurlijk ook – zoals ieder
van ons – af en toe behept met
onderbuikgevoelens. Daar liep hij een keer
behoorlijk tegenaan. Wat wilde het geval?
Op een dag stonden er drie ongure types bij de broeders op de stoep,
van wie in de omgeving bekend stond, dat ze er zelfs niet voor
terugdeinsden om mensen te vermoorden. Of Angelo wat te eten voor
hen had… Maar de broeder brandde de drie misbaksels met een
venijnige, verwijtende woordenstroom zodanig tot aan de enkels af, dat
ze verbouwereerd afdropen.
Kort erop kwam Franciscus thuis. Hij en zijn bedelende metgezel
hadden onderweg van mensen wat brood en wijn gekregen. Hij was
‘not amused’ toen hij in geuren en kleuren van Angelo te horen kreeg
wat er gebeurd was. “Maar Angelo, je wéét toch dat mensen alleen
maar veranderen als je hen goedheid bewijst?! Jezus deed niet anders!
Hier, pak dit brood en deze wijn en zorg
dat je die gasten in het vizier krijgt. Zeg
dat ik je gestuurd heb, bied ze dit eten
aan, maak jezelf klein en verontschuldig
je bij hen. Spreek hen er namens mij
vrijmoedig op aan dat ze eerbied moeten
hebben voor God en goed moeten zijn
voor alle mensen. Zeg hen ook dat ze het
mij moeten laten weten als ze verder ook
maar iets nodig hebben.”

Angelo ging op weg. Ondertussen begon Franciscus te bidden dat God
hun harten zacht zou maken en dat zij met nieuwe ogen naar zichzelf
zouden gaan kijken. Goddank
vond Angelo de snuiters, hij gaf
hun het eten en deed en zei
alles waartoe Franciscus hem
had aangespoord. Tijdens het
eten fluisterde God hen in: “Wat
zijn we ongelooflijke klojo’s
geweest! En nu komt deze
goedzak ‘sorry’ zeggen, terwijl
hij natuurlijk gewoon gelijk had.
En dan geeft hij ons ook nog te
eten en zegt Franciscus dat hij goed voor ons wil zorgen. Niet te
geloven! Hoe kunnen we dit ooit naar God en de mensen
goedmaken?” Er zat voor hen maar één ding op: naar Franciscus
gaan.
Franciscus ontving hen in een warm bad vol goedheid. “Jongens, een
mens kan nooit zo ver van God weglopen, dat hij niet meer bij God
terug zou kunnen komen,” zei hij, “want Gods barmhartigheid is altijd
groter dan we als mensen ooit kunnen bedenken. Kijk hoe Jezus deed
en wat hij zei!” Franciscus vertelde hun het een na het andere verhaal
over Gods oneindige goedheid. Bij ieder verhaal draaide hun hart een
beetje bij, zodanig dat er uit deze ongure types drie door Franciscus
zelf opgenomen, toegewijde broeders voortkwamen. Twee van hen
overleden niet lang daarna en hun ziel ging regelrecht naar de hemel.
De derde leefde nog vijftien jaar, probeerde zo goed mogelijk zijn
fouten te herstellen en werd een pláátje van een broeder.

Het verhaal komt uit: Franciscaans Maandblad, De drie rovers, her-vertelt
door Fer van der Reijken: ’Buitensluiten of goedheid bewijzen?’
De illustraties uit het leuke prentenboek: Franciscus en de drie rovers
978 90 71115 10 3, te bestellen bij de Franciscaanse beweging.

Een mandala
gemaakt van de ingrediënten voor rijstebrij…

met vergeet-me-nietjes…
Door te koken in een hooikist kun je het ‘eten even vergeten’, m.a.w.
het eten wordt zelf in een rustig tempo gaar terwijl je met andere zaken
bezig kunt zijn. En dan kun je ineens zomaar ‘aan tafel’….

Duurzaam koken.
Je verwonderen over en vertrouwen op het effect van een hooikist, is een
goed voorbeeld. Een hooikist is als een baarmoeder die leven verbergt in
stilte, die langzaam voedsel zacht en eetbaar maakt.
De voordelen van een hooikist zijn groot;
* je laat je eten langzaam en energie zuinig garen.
* aanbranden of overkoken kan niet.
* aroma’s blijven beter behouden, kruiden
specerijen krijgen kans om in te trekken.
* je verliest minder voedingstoffen.
* je kunt koken op een tijdstip dat het
jouw uitkomt en op een later tijdstip eten.
* je kunt gaar voedsel er in warm houden
tot je aan tafel gaat.
Algemene voorschriften bij het koken in
hooikist.
Neem een pan, die niet te groot is voor het gerecht, met andere woorden
zorg, dat de pan goed gevuld is. Gebruik bij voorkeur een pan met platte
deksel, die precies in de opening van de hooikist past.
Vul zo nodig van te voren bij het gebruik van een kleinere pan de opening
in de hooikist bij met kranten. Kook de gerechten 1/6 van de normale
kooktijd voor. Deze tijd pas rekenen, vanaf het ogenblik, dat de inhoud
goed doorkookt. Breng de pan na het voorkoken zo vlug mogelijk in de
gereedstaande hooikist en sluit deze onmiddellijk.
Zet de hooikist bij voorkeur niet op een koude of tochtige plaats. Laat het
gerecht ruim 2 X de normale kooktijd in de hooikist staan.

Rijstebrij.

Ideaal te maken in de hooikist is rijstebrij.
Was 200 g ronde witte rijst. Snijd een centimeter of 3 van een
vanillestokje overlangs open en krab de korreltjes eruit.
(U kunt ook een theelepel vanillepoeder nemen/ evt. ook rozijnen).
Breng de rijst met het vanillestokje /vanillekorreltjes en evt. de rozijnen in
5 dl water langzaam aan de kook. De rijst op een sudderstand 10 minuten
koken. Roer 2 eetlepels suiker en 1/2 theelepel zout door de rijst.
Zet de rijst voor een half uur in de hooikist. Verwijder dan het
vanillestokje en voeg ca. 2 dl room toe tot de brij de gewenste dikte heeft.
(U kunt ook melk i.p.v. water toevoegen.)
Garneer met wat kaneel en klop de rijstebrij luchtig.

Ingezonden bij het mei thema:

’Je verwonderen en vertrouwen dat het goed komt’.
* Doopgezinde verhalen:
Vertellen van verhalen houdt de geschiedenis levend en kan een
richtingwijzer voor de toekomst zijn welke inspireert .

Heb uw vijanden lief en zegen hen die u vervloeken
Dat is de tekst bij het hierbij geplaatste bekende schilderij dat is gemaakt
naar het verhaal dat is opgenomen in de Martelaren Spiegel over Dirk
Willemsz. In de Martelaren Spiegel staan de verhalen van hen die voor hun
Heer Jezus Christus gemarteld en gestorven zijn.
Wat vertellen en betekenen deze verhalen voor ons in deze tijd. Hoe
konden deze martelaren die martelingen en gruwelijke dood 'vrijwillig'
ondergaan?

Dirk Willemsz, een jongeling uit Asperen. In 1569 was hij overgegaan tot
het protestantisme en hield, uiteraard in het geheim, in zijn woning
geloofsbijeenkomsten. In die tijd had de Nederlandse bevolking te lijden
van het schrikbewind van Alva, die iedereen die de Roomse kerk verliet, ter
dood veroordeelde. Zo ook Dirk Willemsz. Tijdens zijn gevangenschap was
hij sterk vermagerd en toen hij, in de wintertijd, kon ontsnappen droeg de
dunne laag ijs wel hem maar niet zijn achtervolger. Hij had kunnen
ontkomen en toch keerde hij zich om, om deze achtervolger te redden en
verspeelde daarmee zijn eigen leven. De geredde wilde hem laten gaan,
niet zijn opdrachtgever.
Hoe stonden mensen toen in hun geloof. In het hertaalde fundamentboek
van Menno Simons staat: degene, die is gedoopt in Geest en vuur, die is

buiten zichzelf getreden, die leeft zelf niet langer maar Christus Jezus leeft
in hem. En zo als Jezus de weg naar Golgotha moest lopen, zo moet je dan
de weg naar de brandstapel, het schavot of het water gaan.
Maar als die ontsnapping nu juist de hulp van God was? Die kan toch uit
heel onverwachte hoek komen? Daarbij denk ik aan een ander verhaal uit
de Martelaren Spiegel, dat van Elisabeth Durks, oorspronkelijk afkomstig uit
Duitsland. Zij wilde in contact komen met Menno Simons en ontsnapte uit
een klooster en kwam in Leeuwarden. Daar kreeg zij onderdak bij Hadeweij
maar helaas werden beide vrouwen gevangen genomen. Op een bepaald
moment hoorde Hadeweij een onbekende fluisterstem die haar opdroeg de
deur van haar cel te openen waardoor ze kon ontsnappen. Elisabeth werd
verdronken.
Dirk Willemsz kwam alsnog op de brandstapel. Zijn verbranding ging extra
traag doordat een Oostenwind de vlammen uiteenjoeg waardoor het vuur
niet snel oplaaide. Arme Dirk.
'Lekkere mensen', die zogenaamde christenen van toen!
En dan komt natuurlijk de vraag wat ik zou doen. Ik denk dat ik niet eens
achterom zou kijken maar die uitgestoken hand van God zou vastpakken.
En wat zou jij doen?

Rinse Rinsma

