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De prunus
Onverwacht en plotseling
stond de prunus deze morgen
weer met tak en stam verborgen
in een wolk van bloeseming,
die zo blank, zo smetloos zuiver straald' en met de wind bewoog,
dat door mij een stille huiver van verraste vreugde vloog.
Want nog enkel zwart en strak,
niet gereed nog tot ontluiken,
wist ik in geboomt' en struiken
ieder twijgje, elke tak;
slechts de kruin van d'oude steile statige kastanjestam
brandde, met doorzichtig ijle glanzend groene vlam bij vlam.

En nu plots,in deze nacht, is de prunus weer ontloken,
overdadig uitgebroken tot een eindeloze pracht.
- O, ik wist dat het zou komen, dit onstuimige festijn,
maar ik had niet durven dromen, dat het zo volmaakt zou zijn!
Garmt Stuiveling (1907-1985)
Woord voor de zondag. De Bijbellezing voor deze zondag is Johannes 20, 24-31
over de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen. Om maar te zeggen, het is
niet over en uit. Dat is een geheim waar je alleen in beelden over kunt spreken.
Pasen vertelt van de ervaring van Paaskracht die doet opstaan tot op de dag van
vandaag. Onuitroeibaar, ondanks zoveel bewijzen van het tegendeel. In alle
eenvoud, er is de zwaartekracht die je naar beneden haalt, maar er is ook
kracht die omhoog haalt.
Het gaat om de ontdekking dat er nog een diepere bodem is en nog een andere
horizon. Wanneer wij niet meer vasthouden, ervaren dat je vastgehouden
wordt. Dat er licht is aan het eind van de tunnel. Dat iets van je af kan vallen, je
zoveel lichter voelt, je ogen open gaan, er kracht in je opwelt en je iets van
zegen voelt, want verlaten zijn wij niet. Allemaal ervaringen van 'En toch', die
maken dat je je weer durft toe te vertrouwen aan deze nieuwe dag.

Een aantal kinderen van Noord en Zuid had nog op Paaszondag met Marloes
van Dam en Gemma Meijerink na een wandeling een Paasontbijt in de
Leerkamer. En eieren zoeken natuurlijk. Volgend jaar zijn wij er weer gewoon
bij!
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