
Brief 33, bij zondag 17 januari 

Vroom en vrolijk in barre tijden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om te beginnen...  

......... kreeg ik een geweldige stapel kaarten met goede wensen voor het nieuwe jaar en zo ook voor 
mijn verjaardag. Daar word ik blij van; een mooi begin van dit nieuwe jaar. Heel veel dank! 
......... wisten wij door de toeslagen-affaire al dat er veel mis is in de BV Nederland en toch ben ik 
geschokt door iets dat ik niet kan geloven, maar dat kennelijk toch waar is: dat wij niet meer in een 
rechtsstaat leven. De burgers van Nederland die nu het slachtoffer zijn, waren mensen zoals u en 
ik; mensen met een baan, keurige belastingbetalers, ouders met kinderen; dat waren zij, nu niet 
meer. Zij hebben een stempel gekregen: fraudeur, onbetrouwbaar, aangeschoten wild. Nu is hun 
huis weg, hun huwelijk verleden tijd, hun gezondheid aangetast en de jeugd van hun kinderen 
was voordat zij in groep 4 terecht kwamen, voorbij. Bij defensie heb ik militairen gezien die in 
oorlogsgebieden zozeer belast werden, dat ze veel later in het ergste geval zelfmoord pleegden. 
PTSS heet dat: Post Traumatische Stress Stoornis. Zij vertelden wat het allerergste was: zelf in 
gevaar zijn, dat negeren, omdat anderen in gevaar zijn, alles ervoor over hebben om die te kunnen 
redden, terwijl dat niet kon. Machteloosheid. 
Britse verpleegkundigen vertonen nu dezelfde 
verschijnselen en neigingen. Zulke mensen 
kom je ook bij onzichtbare fronten tegen. Als ik 
weer zo iemand ontmoet, gaan bij mij de 
neonletters aan: FRONTSOLDAAT. Diezelfde 
letters gaan bij mij branden, als ik de ouders 
zie die alles hebben gedaan om hun kinderen 
tenminste te sparen. Dat is niet gelukt. 
Minstens de komende tien jaar zijn deze 
gezinnen nog in de gevarenzone en hun leven 
blijft getekend.  
Heer, ontferm u! 

Een avondgebed 

Van mijn mede-kerkenraadsleden kreeg ik een 
groot cadeau voor mijn verjaardag: een boek 
met de titel:  De jongen, de mol, de vos en het 
paard.  
Het is balsem voor een onrustige ziel.  

Het boek is uit het Engels vertaald door 
Arthur Japin en de oorspronkelijke auteur is 
Charlie Mackesie. Een boek om verliefd op te 
worden, zowel door de vorm als inhoud. De 
dialogen tussen de jongen en de dieren zijn zó licht en zó eenvoudig dat ik er vrolijk van word. Zo 
zijn kinderen en dieren. Zij wijzen ons de hoge weg van liefde die laag woont: op deze aarde. Zo is 
God. 



Het paard en de jongen ondernemen roekeloze 
avonturen. Het paard valt en zo belanden zij samen 
in het enge water. 
De kleine jongen troost het paard. 

 

De kleine jongen heeft een gebroken hart. 
Dat deelt hij met het paard. 

Twee woorden uit een avondgebed gaan in 
mij zingen: vroom en vrolijk. 
Het hele lied hoort trouwens bij dit boek; er 
spreekt koninklijke nederigheid uit en 
innige liefde (lied 391) 

Doe ons uw heil aanschouwen, 
niet op ons oog vertrouwen, 
niet blij zijn met de schijn. 
Doe ons de eenvoud vinden, 
en, God, voor U als kind'ren 
op aarde vroom en vrolijk zijn. 

Willemien Keuning. 

Lit ús op Jo, Hear, bouwe, 
net op ús each fertrouwe, 
lit ús jo wierheid sjen. 
Wol ús yn ienfâld liede, 
dan libje wy op ierde 
sa from en fleurich as de bern. 

https://www.youtube.com/watch?v=bsTxlxpZTEQ

