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Brief 5, 2 april 2020

Deze woorden zijn ruim 2000 jaar geleden opgeschreven aan het slot van een brief aan een
piep-jonge kleine gemeente in Turkije. De schrijver wil daarmee de lezer op het hart drukken dat
hij de schrijver is en niemand anders. Het gaat wel ergens over: een conflict dat de gemeenschap
tot op het bot verdeeld. Zijn boodschap is: de dingen waar wij zo'n punt van maken, zijn volkomen
onbelangrijk.
Ons leven draait om een groot geheim: dat God altijd opnieuw met ons een nieuw begin maakt,
wat ook de dingen zijn die wij willen verbergen, omdat ze zijn verbonden met schaamte. Het is te
pijnlijk, daar woorden aan te geven en die uit te spreken.
Van dat nieuwe begin leven wij en leven wij op. Wij bewegen mee met God. Wij klimmen op ons
eigen ego om er daarna van af te springen en mee te bewegen met hen die ons iets schuldig zijn.
Ontferming heet dat. Daarmee bevrijden wij niet alleen hen, maar ook onszelf.
Het handschrift waarmee deze brief is geschreven, maakt samen met de inhoud indruk.
In de afgelopen week vielen vier handgeschreven brieven in mijn bus: wat een mirakel! In
geschreven brieven wordt op een ander niveau gecommuniceerd dan in e mails en appjes: van hart
tot hart. Iemand vertrouwt mij een brief aan zijn overleden Heit en Mem toe, geschreven vanuit
onze dagelijkse beslommeringen met erkenning voor de moeilijke tijden die zij hebben doorstaan
en dankbaarheid voor wie zij waren.
Nu ga ik natuurlijk terugschrijven en door het dorp wandelen om te posten. Daar is nu tijd genoeg
voor.
Mogen er de komende weken in ons dorp vele briefjes en brieven worden verspreid.
Weemoed
Weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner hoe
ik meeliep in een stoet
en optrok naar het huis van God

Psalm 42, 5

Daar heb ik me nooit zoveel bij voor kunnen stellen; nu wel. Zolang iets of iemand vanzelfsprekend "voor het grijpen " is, kun je nog niet vermoeden wat je gaat missen als dat niet meer zo is.
Dat geldt nu ook voor de mogelijkheid om samen naar de kerk te gaan. Die stoet die optrekt naar
het huis van God: die bestaat al lang niet meer, maar toch, juist nu:

weemoed vervult mijn ziel, nu we elkaar niet zullen ontmoeten in de kerk op Palmzondag, in de
stille week en op het Paasfeest.

Palmpasenstok als teken van verbondenheid
Wat zou het mooi zijn als alle lezers en misschien wel volwassenen en kinderen in Mantgum en Skillaerd een Palmpaasstok
maken en deze aan de voordeur ophangen, als teken van verbondenheid. Deze Palmpaasstok dan op Palmzondag aan de
deur te hangen en te laten hangen in de "Stille Week". Dat teken van verbondenheid krijgt nog meer inhoud als we (met de
kinderen) een Palmpasenstok aanbieden aan iemand anders.
Nu dit jaar geen Palmpasen stok te maken tijdens
de kerkdienst van Palmpasen, maar gewoon thuis één te maken, dat lijkt mij een leuk idee. Ik zou zeggen jong en oud doe
mee!
Bij de Palmpasenstok.
De stok is gemaakt in kruisvorm en versierd met roodcrêpe
papier en zelfgemaakte slingers. De oorsprong van de Palmpaasstok is een rondgang door velden bij volle maan ter
herinnering aan de lentegodin.
Daarbij zijn vruchtbaarheidssymbolen belangrijk:
- altijd groen blijvende buxus - (als vervanger voor de palmtakken)
- eieren als dragers van het nieuwe leven.
- haantje als ook het dier dat het dichtst bij de zon leeft
- en kraait als de zon opkomt.
- 30 rozijnen, de zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried,
- (of 30 zilverlingen van papier)
- een kroon, Jezus als koning.
- mandarijnen, sponsen vol water en wijn, zure wijn.
- een krans als symbool van de eeuwigdurende kringloop van
het jaar.
De Palmpaasstok symboliseert aan de ene kant de feestelijke
intocht van Jezus in Jeruzalem met groen-fruit-snoepgoed-versiering. Aan de andere kant is het kruis een verwijzing naar het
lijden en
de dood van Jezus. Het markeert het begin van de "Stille
Week" op Palm- of Passiezondag.
Ulbe Zwaga.

Palmzondag 5 april
Heden: Hosanna, morgen: Kruisig hem!
Op deze dag klinkt het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, enkele dagen voor zijn
terechtstelling. Onder anderen Mattheus (21) heeft dit verhaal opgetekend. Op het moment van de
intocht is Jezus populair, vooral bij "het volk". Door hen wordt hij enthousiast binnen gehaald. De
inwoners van Jeruzalem plukken palmtakken en leggen die als een groene loper juichend voor
hem neer. Bij de religieuze bobo's is hij minder populair, om het zacht uit te drukken. Waarom
zoekt hij hen meteen daarna dan op? Mattheus vertelt dat hij regelrecht doorgaat naar de tempel
(bolwerk van religieuze macht) en daar jaagt hij de beurshandelaars naar buiten. Hij tolereert geen
handjeklap tussen religie en vrije markt. Het dak van dit huis van gebed kan geen onderdak
bieden aan een corrupt systeem dat armen nog armer maakt en rijken rijker. Hebben gebed en materiële zaken dan niets met elkaar te maken? Integendeel: alles! Het gebed dat Jezus ook ons in de
mond geeft, bevat een bede die tegen onze gewoontes ingaat (en daarom bidden we dit zo vaak) :
"Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben". De economie van het genoeg staat haaks op
de economie van de overdaad die ten koste gaat van de armen en van de hele schepping.
De volharding waarmee Jezus politiek, economie en religie op elkaar betrekt, brengt hem in conflict met religieuze en politieke leiders. Voor hem is zijn vader koning van hemel en aarde. Aardse
leiders hebben belangen die niet toelaten dat zij iemand boven zich dulden. Het is niet toevallig
dat religieuze en politieke leiders (Pilatus en Kajafas) elkaar vinden in hun gemeenschappelijk belang: dat Jezus in het openbaar terecht wordt terecht gesteld. Zo eentje kunnen wij niet gebruiken;
dat moet iedereen duidelijk zijn. Zijn terechtstelling is een terreurdaad; die moet angst aanjagen.
Zijn weg moet vooral niet gevolgd worden. Hij is een mens teveel en ieder die hem volgt, ook. De
boodschap komt over. Het volk - door jaren bezetting smachtend naar eindelijk vrede - is speelbal
van de religieuze en politieke leiders. De nood is hoog. Er moet iemand komen die hen bevrijdt.
Nu. Als Jezus dat niet blijkt te zijn, slaat de stemming om. Vandaag roept het volk: Hosanna, en
morgen: Kruisig hem! Wie gaat het voor Jezus opnemen?
In tijden van grote spanning worden de lontjes korter. Er is geen ruimte voor vragen bij de status
quo en voor ongebaande wegen: gemiste kansen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt over een week.
Daarin leest u meer over de vier dagen van Pasen

Houd moed!
Willemien Keuning

"Heb het leven lief en wees niet bang".
Liesbeth List

