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Lezing 
 
Op 27 april a.s. om 
20.00 uur komt Kick 
Bras een lezing geven in 
de Kerk met de Beelden. 
Hij is emeritus predikant 
van de Protestantse Kerk 
in Nederland, actief 
betrokken bij Vacare, 
platform voor meditatief 
leven, en als 
onderzoeker gelieerd aan 
het Titus Brandsma 
Instituut te Nijmegen. 
Hij publiceerde diverse 
boeken over mystiek en 
meditatie. 
Aan de hand van talloze 
afbeeldingen zal hij ons 
meenemen op een 

indrukwekkende reis door de schilderkunst. Hij bespreekt tal van 
kunstenaars en laat zien hoe hun weergave van de natuur niet alleen 
de buitenwereld weerspiegelt, maar vooral ook hun innerlijk 
landschap. 
Noteer de datum alvast in de agenda. Het belooft een inspirerende 
avond te worden.  
 
Kick Bras, Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst 
(Skandalon 2019) 272 p.  
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Kerkdiensten  
 
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  
 
5 mrt.  Ds. A.P.B. van Meeteren 
12 mrt.  Ds. R. v.d. Keur, Rotterdam 
19 mrt  Drs. Z. Albada. Gorinchem 
26 mrt  Sliedrecht: ds. T. Huisman-Verspui 
2 apr  Ds. H. de Vries, Moordrecht 
6 apr 19 u Ds. A.P.B. van Meeteren, Witte Donderdag 
9 apr  Ds. A.P.B. van Meeteren, Pasen 
16 apr  Ds. I. Verberk, Giessenburg 
23 apr  Ds. R. v.d. Keur, Rotterdam 
30 apr  Sliedrecht: Ds. R. Hartogsveld 
7 mei  Ds. A.P.B. van Meeteren 
14 mei  Drs. Z. Albada, Gorinchem 
21 mei  Sliedrecht: Ds. J. de Waard, Papendrecht 
28 mei  Ds. A.P.B. van Meeteren, Pinksteren 
4 juni  Ds. A.P.B. van Meeteren 
11 juni  Sliedrecht Ds. M. Kwant, Alphen a.d. Rijn 
 
 

Extra collectes  
 
Op 6 april is de collecte bestemd voor Amnesty International. Het 
wordt er niet veiliger op in de wereld. Graag vragen wij u een gift. 
 
De Wilde Ganzen hebben steeds projecten, die mensen helpen om 
zichzelf te helpen. Een steun in de rug. Op 4 juni is de extra collecte 
voor de Wilde Ganzen. 
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     Bloemendienst  Tel. 
 
5 mrt.  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 
12 mrt.  Mw. T. Keizer-Trapman   612002 
19 mrt.  Mw. J. Blokland   06-57034773 
2 apr.  Mw. T. de Groen   06-37374559 
6 apr.  Mw. A.E. Kazen-van Dijk  06-83334406 
9 apr.  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 
16 apr.  Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 
23 apr.  Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 
7 mei  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 
14 mei  Mw. T. Keizer-Trapman   612002 
28 mei   Mw. J. Blokland   06-57034773 
4 juni  Mw. T. de Groen   06-37374559 
 

Autodienst    
 
5 mrt.  dhr. K. Blokland      06-16145174 
12 mrt.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 
19 mrt.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 
26 mrt.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 
2 apr.  dhr. J. Huisman    630083 
6 apr.  dhr. K. Blokland      06-16145174 
9 apr.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 
16 apr.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 
23 apr.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 
30 apr.  dhr. J. Huisman    630083 
7 mei  dhr. K. Blokland      06-16145174 
14 mei  mw. M.A. de Groen      06-37374559 
21 mei  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 
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28 mei. mw. T. Keizer-Trapman   612002 
4 juni  dhr. J. Huisman    630083 
11 juni  dhr. K. Blokland      06-16145174 
 
 

Tegen de wind in plassen 
 

In Amsterdam is een wat bijzondere spreuk te vinden boven een 

poort tussen het Leidseplein en het Max Eeuweplein. Er staat 

‘Homo sapiens non urinat in ventum’, wat zoiets betekent als: 

een wijs man plast niet tegen de wind in. Het is potjeslatijn, want 

het werkwoord urinare bestaat in die taal helemaal niet. 

 

 
Foto: David Denicolò 



6 
 
 

 

De spreuk is een grap van architect Kees Spanjers. De tekst heeft 

van meet af aan op de bouwtekeningen gestaan, vertelt hij 

ergens. Maar kennelijk was er niemand die de woorden kon 

lezen. Daarmee is de spreuk meteen ook een aanklacht tegen de 

teloorgang van de kennis van het Latijn. 

 

Maar grap of niet, het is natuurlijk ook gewoon een waarheid als 

een koe. Een wijs mens plast niet tegen de wind in. Daar heb je 

alleen jezelf maar mee. Toch? Maar hoe wijs is de mens? Niet zo 

wijs, denk ik wel eens. Want we plassen in figuurlijke zin nogal 

eens tegen de wind in. 

 

Ik weet dat sporten goed voor me zou zijn. Maar ik doe het niet. 

Zonde van mijn tijd, denk ik dan. Maar goede kans dat ik er ooit 

spijt van ga krijgen. Ook in het groot zie ik hoe bijvoorbeeld 

politici en het bedrijfsleven bepaalde beslissingen voor zich 

uitschuiven die met name met het oog op de lange termijn 

onontkoombaar zijn. Ze plassen tegen de wind in. En zo worden 

we allemaal nat. 

 

Waarom doen we dat toch? Het lijkt wel of we niet anders 

kunnen. Nu is dat al een oud inzicht. Socrates stelde de menselijk 

ziel al voor als een tweespan met een licht en een donker paard. 

Het fragiele lichte paard staat voor onze hooggestemde idealen 

over wat goed is en het krachtige donkere paard stelt onze 

driften voor, onze gerichtheid op wat goed voelt. Aan ons ‘ik’ als 

menner de taak om het span de goede kant op te sturen. 

 

Tegenwoordig stellen we die dualiteit vooral voor als een 

evolutionair probleem. Want wij zijn de enige soort op aarde die 

sociaal is en tegelijk behept is met een sterke individuele wil, 
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gericht op het eigen belang. Dat is vragen om problemen. Want 

beide oriëntaties kunnen stevig botsen.  

 

Veertigdagentijd 

Niet voor niets begint de veertigdagencyclus met de verzoeking 

in de woestijn, een verhaal dat draait om de dualiteit in de mens. 

En in het verhaal klinkt de uitnodiging om niet de weg van de 

minste weerstand te kiezen, maar oog te houden voor het grote 

geheel. Want als we even niet opletten en vergeten om een 

goede positie te kiezen, piesen we voor we het weten tegen de 

wind in. Een homo sapiens kan beter nadenken. En beter kiezen. 

 

Ik lees dat de tekst ‘Homo sapiens non urinat in ventum’ in 

Amsterdam de plek siert waar ooit een huis van bewaring heeft 

gestaan. Eigenlijk wel heel symbolisch. Want we weten 

natuurlijk allemaal wel dat we beter niet tegen de wind in 

zouden moeten plassen. Maar we doen het toch. Om het in het 

Latijn te zeggen: Nemo mortalium omnibus horis sapit (geen 

sterveling is elk ogenblik wijs). 

 

Aries van Meeteren 
 
 

Privacy Statement 
 
Ons privacy statement staat op onze website 
www.kerkmetdebeelden.nl. Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en 
adresgegevens gebruikt worden voor administratie, pastoraat en 
verspreiding Band. Eventueel voor nieuws over activiteiten, 
uitnodigingen voor leeskring en lezingen via de mail. 
Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet) 
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Contact met de voorganger 
 
Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten 
thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo 
makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij 
ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed 
gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over 
iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie als dit mogelijk is. 
Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil 
bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn 
overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk 
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak 
voor een vervolggesprek. Aries van Meeteren. 
 
 
 
 

Verjaardagskalender 
 
Wij feliciteren de jarigen van de komende 
maanden en wensen hen alle goeds en een 
fijne dag toe: 
 
8 mrt mw. M.A. de Groen-v.d. Berg 
18 mrt mw. C. Versluis-den Hertog 
27 mrt mw. C.J. Langeveld-de Rijcke 
21 apr dhr. A.J. van Noordenne 
6 mei mw. M.E. van der Meulen-Udo 
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Aandacht commissie 
 
Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en 
thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 
4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan 
aandacht kunnen besteden. 
 
 

Nieuwe expositie – A. Bakker  
 
 
Nogmaals zullen wij een keuze uit de schilderijen van Arie Bakker 
tonen. Aangezien de vorige expositie zeer succesvol was, lijkt dit 
ons een goed idee. Hoewel de heer Bakker op hoge leeftijd is, 
schildert hij  nog steeds en graag. 
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Innerlijk vermolmd ritueel of 
viering van het leven? 

 
Wat is dat toch met het avondmaal? Het ritueel leidt in nogal wat 
vrijzinnige gemeenschappen een tamelijk zieltogend bestaan. In 
2014 stond er nog een hoopvol gestemd artikel op de website van de 
VVP: “Avondmaal steeds populairder bij vrijzinnigen.” Maar in een 
vorig jaar verschenen proefschrift van Yvonne Hiemstra lees ik dat 
de verlegenheid met de maaltijd nog altijd overheerst. Kan dat niet 
anders? 

 
Wie een blik op de geschiedenis werpt, ziet al snel dat 
avondmaalshuiver diep in het DNA van vrijzinnigen zit. Toen zij 
zich in de 19e eeuw vrijvochten van de hervormde kerk, maakten ze 
in één moeite door ook een einde aan veel kerkelijke gebruiken. 
Neem nou de gebroeders Hugenholz die in Amsterdam de Vrije 
Gemeente stichtten. Voor hen waren doop en avondmaal ‘volkomen 
dood’ en konden de rituelen daarom moeiteloos verdwijnen: 
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Maar voelen wij, vrije gemeentenaren, ons niet arm en misdeeld, 

nu wij met deze vormen gebroken hebben? Ik antwoord: beter 

geen vorm dan een die innerlijk vermolmd is. Wie er behoefte 

aan voelen, behooren niet in ons midden thuis (P.H. Hugenholtz 

jr. 1909) 

 

En iets van die radicale afwijzing klinkt nog altijd binnen afdelingen 
van Vrijzinnigen Nederland. Zeker de helft doet niet meer aan het 
avondmaal. Mensen vinden het teveel gedoe of te ‘heilig’, zo geven 
ze als reden op in een enquête uit 2016. Anderen ervaren het ritueel 
als te confronterend, omdat het hen laat twijfelen aan hun eigen 
geloof: doe ik het wel goed? 
 
Saamhorigheid 
Ik snap de bezwaren. Zeker als tijdens de maaltijd de nadruk ligt op 
het lijden en sterven van Jezus. Maar het avondmaal was van 
oorsprong bovenal een gezamenlijke maaltijd. De afdelingen die nog 
wel brood en wijn delen stellen dan ook het samenbindende aspect 
centraal. En dan valt er iets te vieren! Hiemstra zegt daarover in een 
interview:  
 

Trefwoorden bij het avondmaal zijn de saamhorigheid, het samen 

dragen van lijden, verdriet, maar ook de vreugde. Het gevoel van 

gemeenschap, bij elkaar horen en samen vieren. Het gaat niet om 

de instellingswoorden of dat Jezus het daadwerkelijk zou hebben 

opgedragen. Het gaat om een levend lichaam van Christus, wat 

wij vormen. En we gaan samen door het stof, door het donker 

naar het licht. Die beweging, daar heeft men behoefte aan. Het 

accent ligt vooral bij het idee dat iedereen welkom is in de kring. 

Niemand staat buiten de kring van het leven. 
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Ik sluit me daar graag bij aan. Ik denk dat saamhorigheid in onze 
gemeenschap iets is dat gevierd mag worden! We hebben er tot nu 
toe wel altijd een wat traditionele vorm aan gegeven, ook om enige 
aansluiting te houden bij vieringen in andere kerken.  
 
Op Witte Donderdag 6 april a.s. houden ook wij weer avondmaal 
in de kerk. Het is misschien wel ons laatste avondmaal in het 
gebouw. Misschien een mooie gelegenheid om na te denken over 
hoe we daarna een vervolg kunnen geven aan de viering van het bij 
elkaar horen. 
 
Aries van Meeteren  
 
 

Paasontbijt - opgeven  
 
Op 9 april vieren we het Paasfeest 
en ook dit jaar willen we graag 
beginnen met een gezamenlijk 
Paasontbijt voor jong en oud.  
 
Iedereen is welkom aan de 
feestelijk gedekte tafel. Geeft u 
zich op door uw namen op de lijst 
te schrijven of door even te 
bellen. 
 
We beginnen om 8.30 uur. Na een 
uurtje smikkelen wordt er opgeruimd en om 10 uur begint de 
Paasdienst met voorganger Aries van Meeteren. 
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Leeskring 
 
 
Zoals eerder reeds vermeld bespreken we op 
2 maart Het leven speelt met mij van David 
Grossmann. 
 
Het nieuwe boek om te lezen en op 
donderdag 6 april te bespreken is De Jaren van Annie Ernaux. 
Dit boek is een collectieve autobiografie van onze tijd. Het vertelt 
het verhaal over de periode 1941-2006 door de lens van het 
geheugen, van tegenwoordige en herinnerde indrukken, culturele 
gewoonten, taal, foto’s, boeken, liedjes, radio, televisie, reclame en 
krantenkoppen. 
Annie Ernaux slaagt erin een vorm te vinden die zowel subjectief als 
onpersoonlijk, particulier als collectief is, een nieuw genre in feite, 
dat beoogt het verleden te vangen. Als vermenging van 
autobiografische fictie en sociologie is De jaren ‘een Op zoek naar 
de verloren tijd van ons tijdperk van mediadominantie en 
consumentisme’ (The New York Times), een monumentale bijdrage 
aan de twintigste-eeuwse Franse geschiedenis zoals weerspiegeld in 
het leven van één vrouw. 
 

? 
 
Op donderdagmorgen 4 mei komen we nog een laatste keer bijeen, 
het boek / thema / onderwerp wordt nog bekend gemaakt. 
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Over het gebed 
 
Je vraagt me, hoe bidden tot iemand die niet is. 

Ik weet alleen dat het gebed een brug bouwt van 

fluweel, 

waarop we verend lopen, als op een trampoline, 

boven landschappen – de kleur van rijp goud, 

herschapen door een magische stilstand van de zon. 

Die brug voert naar de oever van Ommekeer, 

waar alles andersom is en het woord ‘is’ 

een zin onthult die nauwelijks werd vermoed. 

Je merkt het: ik zeg ‘wij’. Want daar voelt iedereen 

mee met de anderen die in het vlees verstrikt zijn 

en weet dat, al was er geen overkant, 

wij, net zo, die brug zouden gaan, boven de aarde. 

 
Czeslaw Milosz 
 
Op speciaal verzoek, n.a.v. de preek van Zandrie Albada. 
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‘Je steekt er altijd wat van op!’ 
 
Het Themacafé is weer in volle gang. Na een wat onregelmatig 
begin, zijn de bijeenkomsten weer elke tweede donderdag van de 
maand. En natuurlijk is er koffie met wat lekkers. 
 

 
 
Wat staat er op het programma? 
 
 
9 maart:: Brood en wijn – van 
heilig avondmaal tot lentefeest 
 
13 april: De staat Israël – een 
complex verhaal tussen droom 
en nachtmerrie 
 
11 mei: De Exodus – van 
geschiedenis tot archetype 
 
 
 
 
 

 
Van harte welkom! We beginnen om 10:00 uur. En het kost niks! Er 
is wel een potje voor een vrijwillige bijdrage.  
 
Aries van Meeteren 
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Boven is onder ons – en nu? 
 

Rick Benjamins 
heeft een intrigerend 
boek geschreven. 
Alleen al de titel 
fascineert: ‘Boven is 
onder ons. Denken 
over God na God’. 
En dan de afbeelding 
op de omslag! We 
zien een zwart 
vierkant en een rood 
vierkant tegen een 
grijzige achtergrond. 
Hoewel? Zijn het 
wel vierkanten? En 
in wat voor 
merkwaardige relatie 
staan de vierkanten 
eigenlijk?  
 
We kijken naar werk 
van de Pools-
Oekraïense 
kunstenaar Kazimir 
Malevitsj (1879-

1935). Het staat bekend onder de naam ‘Zwart vierkant en rood 
vierkant’, maar zelf gaf Malevitsj het doek de titel ‘Schilderkundige 
realisatie van jongen met plunjezak. Kleurenmassa’s in vier 
dimensies.’ Een jongen met een plunjezak? Kleurenmassa’s? Vier 
dimensies? 
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Malevitsj maakte het schilderij in 1915. Hij was in die jaren bijna 
koortsachtig op zoek naar een nieuwe manier om zich uit te drukken. 
Hij probeerde onder meer het impressionisme, expressionisme en 
kubisme. Uiteindelijk schoof hij op naar volledig abstracte kunst en 
noemde dat suprematisme. 
 
Vierde dimensie 
Waar het Malevitsj met zijn suprematisme om ging was om hoger, 
dieper, verder te kijken dan de zichtbare buitenkant van de dingen. 
Daarnaar verwijst ook het begrip ‘vierde dimensie’ uit de titel van 
het doek: een dimensie voorbij lengte, breedte en diepte, dus voorbij 
alle herkenbare vormen. Malevitsj was op zoek naar de 
oneindigheid. 
 
En daarmee is de omslag van Benjamins’ boek al meteen een prima 
verbeelding van wat hij wil doen in ‘Boven is onder ons’. De 
hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Protestantse Theologische 
Universiteit denkt na over God na God. Hij zoekt als het ware de 
kern, het wezen van God, voorbij alle voorstellingen die we de 
eeuwen door van God hebben gemaakt.  
 
Dat is een spannend uitgangspunt. Want we zeggen in de 
vrijzinnigheid vaak wel dat we niet langer geloven in een God als 
the man(!) with the masterplan, die boven ons troont in een hemelse 
werkelijkheid en daar alle touwtjes strak in handen houdt. Maar hoe 
kunnen we God dan nog wel zien? 
 
Net als bij Malevitsj is het resultaat van die zoektocht tamelijk 
abstract. God verandert bij Benjamins van een ‘God van daarboven’ 
in een woord voor de ervaring dat er meer is dan wij zien. God 
schuilt niet langer in een werkelijkheid buiten de onze, maar in een 
anders zien van de werkelijkheid waarin wij leven.  



18 
 
 

 
Kuitert 
‘Boven’ is dus ‘onder ons’ in het omdenken van Benjamins. De 
beeldspraak is een knipoog naar de bekende woorden van de 
gereformeerde theoloog Harry Kuitert: “Alles spreken over boven 
komt van beneden, ook het spreken dat beweert van boven te 
komen.”  
 
Kuitert schreef dit al in 1974, maar hij bereikte er pas in 1992 de 
gereformeerde goegemeente mee toen hij zijn Algemeen Betwijfeld 
Christelijk Geloof uitbracht. Dat boek liet een bom afgaan in de 
kerk. Velen meenden dat Kuitert afrekende met ‘boven’, maar hij 
nam alleen ons spreken erover op de korrel. ‘Boven’ liet hij juist in 
stand, als macht tegenover de mens.  
 

 
 
Voor Benjamins staan boven en beneden niet tegenover elkaar. 
Boven kan onder ons aanwezig zijn en stem krijgen in ons, schrijft 
hij. Vóór Kuitert was dat allang gesneden koek voor moderne 
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filosofen. Die komen aan bod in het tweede deel van ‘Boven is 
onder ons’. Denk aan Descartes, Spinoza, Hume, Kant, 
Schleiermacher, maar vooral Hegel en Heidegger.  
 
Taai 
Hier wordt ‘Boven is onder ons’ wat taai. Ik snap dat het voor een 
goed verstaan van hedendaagse denkers nodig kan zijn om kennis te 
nemen van hun voorgangers, maar van mij had dit deel een stuk 
korter gemogen. Mensen lezen het boek m.i. vooral om te worden 
bijgepraat over de nieuwste theologische denkbeelden. Daarin ligt 
ook de grote meerwaarde van Benjamins’ boek. 
 
Gelukkig is Benjamins het meest op dreef in het derde deel over 
denkers die net als Kuitert vaarwel hebben gezegd tegen een 
persoonlijk God, maar die God niet zien als wezen dat los staat van 
‘beneden’, dus van onszelf. Van elke besproken theoloog of filosoof 
wordt het denken in tamelijk heldere bewoordingen in de verf gezet. 
Dat is fijn, zeker omdat hun werk nog nauwelijks in het Nederlands 
beschikbaar is. 
 
Aan bod komen theologen die God vooral als een manier zien 
waarmee mensen zichzelf en de wereld proberen te duiden (Ulrich 
Barth, Jörg Lauster en Hartmut von Sass), deconstructivisten die 
zeggen: er is geen God, er is alleen openheid (Frits de Lange, Carl 
Raschke, Thomas Altizer, Slavoj Žižek, Jean-Luc Nancy en Giorgio 
Agamben) en constructieve theologen als Richard Kearney, John 
Caputo en Catherine Keller. 
 
Benjamins gaat vooral bij die laatsten voor anker in zijn denken over 
God na God. God is bij hen een gever van mogelijkheden (Kearney), 
een ander woord voor ‘misschien’ dat ons onrustig maakt en ons 
aanzet om in beweging te komen (Caputo) of de optelsom van alle 
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relaties waaruit onze wereld is opgebouwd en waarvan wij deel 
uitmaken (Keller). 
 
‘God means trouble’ 
Denken over God na God is denken voorbij de grote woorden. Dat is 
misschien wel het meest radicaal uitgewerkt bij Caputo. Van God 
als opperrechter blijft alleen nog God als ‘roep’ over. “God does not 
exist, God insists”, schrijft Caputo ergens (‘God bestaat niet, maar 
dringt aan’). Daarmee is God niet onschuldig. De roep die ons ertoe 
kan brengen om de wereld een beetje mooier te maken biedt geen 
enkele garantie op succes. “God means trouble”, stelt Caputo dan 
ook vast.  
 
‘Boven is onder ons’ is een veeleisend boek, erkent Benjamins. Het 
is ook bewust beperkt in zijn opzet, want het wil alleen denken over 
God na God. Het gaat niet over mystieke ervaringen, levenskeuzes 
of het persoonlijk geloofsleven. Maar aan de hand van alle 
besproken theorieën kunnen lezers wel zelf gaan sprokkelen. Er valt 
voor wie van (stevig) denken houdt genoeg te ontdekken.  
 
Wel ben ik na het lezen van ‘Boven is onder ons’ toe aan een boek 
waarin het denken over God na God een vertaling krijgt in meer 
alledaags spreken over wat we aan moeten met een insisterende 
God. Een boek dat, net als Malevitsj in zijn latere meer figuratieve 
werk, vanuit de abstractie verder zoekt naar nieuwe taal om van 
betekenis te blijven in een veranderende wereld. 
 
Aries van Meeteren 
 
Rick Benjamins, Boven is onder ons. Denken over God na God 
(Uitgeverij Skandalon 2022), 288 p. 
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Opstaan 
 
Wij staan op  
Wanneer we verwelkomen  
Wat verloren is gegaan  
En ons op gaan halen  
Daar waar we niet meer toe behoren 
 
We staan op  
Wanneer we afscheid nemen  
Van wat ons gegijzeld houdt 
En gaan ontsluieren  
Wie we wíllen zijn  
 
We staan op  
Wanneer we rouwen 
Om wat er niet meer is 
Landen in wat er is  
En wat zal blijven 
 
We staan op  
Wanneer we kiezen  
Om het graf  
Van het dood spoor te verlaten  
En gaan bewegen  
Naar de stroom van het leven  
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We staan op  
Wanneer we onze wonden 
Vruchtbaar laten worden  
En onze roeping toelaten  
Als een rode draad in ons leven  
 
Wanneer we dan opstaan  
Zal 
Het Licht  
De Liefde  
Het Leven  
In ons 
Verrijzen  
En  
Pasen 
Wordt 
In ons geest, hart en lichaam  
De werkelijkheid  
Van elke dag 
 
Agnes Domanska 
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De boot is klaar 
voor vertrek. 
Steek af en ga 

voor wat 
het tij je brengt. 
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Voorjaar 
 
Het licht vlaagt over ’t land in stoten, 
wekkend het kort en straf geflonker 
der blauwe wind-gefronsde sloten; 
het gras gloeit op, dooft uit, is donker. 
Twee lammren naast een stijf grauw schaap 
staan wit, bedrukt van jeugd in ’t gras… 
Ik had vergeten hoe het was 
en dat de lente niet stil bloeien, 
zacht dromen is, maar hevig groeien, 
schoon en hartstochtelijk beginnen, 
opspringen uit een diepe slaap, 
Wegdansen zonder te bezinnen. 
 
M. Vasalis 
Uit: Parken en woestijnen 
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2.2 aardbollen 
 
Uit een artikel over het meten van je voetafdruk in het 
blad van het Wereld Natuur Fonds: 
 
De testuitslag van Joost is 3,74 hectare. Als iedereen zou 
leven zoals hij, hebben we 2,2 aardbollen nodig. Daarmee 
doet hij het beter dan de gemiddelde Nederlander. Joost: 
’Het verbaast me niet dat ik op de meeste thema’s – met 
uitzondering van voeding- beter scoor dan het gemiddelde. 
Ik doe behoorlijk mijn best om duurzaam te leven en 
probeer het bewust door te geven aan mijn kinderen, 
simpelweg door het er regelmatig over te hebben.’ 
 
De gemiddelde Nederlander heeft een voetafdruk die 
neerkomt op 3,3 aardbollen. De gemiddelde Amerikaan 
scoort 4,8 aardbollen. De gemiddelde Keniaan 0,6 aardbol. 
  
Benieuwd naar jouw voetafdruk? 
Doe de test op: wwf.nl/voetafdruk 
 
Met mijn test zat ik dichtbij het gemiddelde. Ik probeer 
ook goed op te letten, maar ik ging met mijn voeding ook 
over het gemiddelde heen. Tilly de Groen. 
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Licht dat overwint’ 
 
De dagen worden merkbaar langer. Steeds vroeger zie ik de 
dageraad boven de Merwede. En dat maakt me intens gelukkig. Na 
de kerstperiode, de aankondiging van de terugkeer van het licht, 
duurt het voor mijn gevoel nog zo ontzettend lang voor de belofte 
wordt ingelost. Maar nu we richting de Paasdagen gaan, begin ik er 
steeds meer van te merken.  
 
De streep licht aan de einder kan me met ontzag vervullen. Ik herken 
er iets van in een schilderij van de Amerikaanse kunstenares Georgia 
O’Keeffe (1887-1986), getiteld Light Coming on the Plains III. De 
aquarel staat in het boek ‘Het bezielde landschap’ van Kick Bras.  
 
Ik zie er eenzelfde soort fascinatie in als die ik ervaar bij een 
dageraad. O’Keeffe toog aan het werk toen ze tijdens een vroege 
busrit van Amarillo naar Canyon naar eigen zeggen de meest 
bijzondere zonsopkomst zag die ze ooit had meegemaakt. Het licht 
was zo ‘helder’ en zo ‘allesomvattend’, herinnerde ze zich later. 
 
Haar weergave van de geboorte van het licht toont een kleine platte 
aardschijf, met een hemel die zich als een reusachtige stolp over de 
aarde ontfermt. En omdat wij het geheel te zien krijgen moeten 
wijzelf wel ergens ver weg staan, wat het overweldigende effect van 
de aquarel versterkt. 
 
Light Coming on the Plains III is voor mij ook de verbeelding van 
hoop. O’Keeffe schilderde het doek in 1917, het jaar van 
loopgraven, massaslachtingen en revoluties. Een uitermate donkere 
periode, vol dood en verderf. De hemelkoepel lijkt wel een 
grafspelonk. En dan is daar toch het ochtendgloren, de belofte van 
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een morgen als ooit de eerste. Licht dat overwint. Kerst en Pasen op 
één doek.  
 

 
 
Op 27 april a.s. komt Kick Bras een lezing geven in de Kerk met de 
Beelden. Aan de hand van talloze afbeeldingen neemt hij ons mee 
op een indrukwekkende reis door het bezielde landschap van de 
schilderkunst door de eeuwen heen. Noteer de datum alvast in de 
agenda. Het belooft een inspirerende avond te worden! 
Aries van Meeteren 
 
Kick Bras, Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst 
(Skandalon 2019) 272 p.  




