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Groen niets te doen? Vergeet het maar! 

Op het moment dat deze Nieuwsbrief verschijnt, zijn de meeste 

van ons al weer terug van vakantie. Hopelijk is een ieder goed 

uitgerust en kunnen we met frisse energie weer aan de slag.  

De opmerking die je vroeger nog wel eens hoorde in de kerk 

over de 'groene zondagen': 'niets te doen', had wellicht te maken 

met de periode waarin er minder sprake is van speciale en/of 

feestelijke vormen van de liturgie. De werkelijkheid is juist 

tegenovergesteld. Er is juist veel te doen in de kerk en in de 

samenleving.  

Van week tot week lezen we uit de geschriften en worden steeds 

uitgenodigd om na te denken over ons zelf, over onze omgeving 

en over de manier waarop wij ons 

verhouden met anderen. 

We worden aangespoord om onze 

gedachten op een rij te zetten om-

dat er gebeurtenissen plaatsvinden 

in onze persoonlijke kring. Ook 

wordt ons denken beïnvloed door 

hetgeen we vernemen over de gewelddadigheden in de wereld. 

Ik denk hierbij aan het geweld, de afslachting van mensen in 

Irak, Syrië. Het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ik hoop dat er tussen 

het moment dat ik dit stukje schrijf en het arriveren van deze 

Nieuwsbrief op uw deurmat niet meer ellende tot ons is geko-

men. Zekerheid daarover hebben we echter niet. 

De golf van verontwaardiging en verbazing die ons al enige tijd 

treft, lijkt een langdurig effect op het leven van alledag te heb-

ben. Alle politieke uitspraken, alle boycots ten spijt, geven ons 

geen rust. Misschien bevredigt voorlopig het onze drang tot ver-

gelding. Maar daarmee zijn we er nog niet.  

De algemene veronderstelling is dat de mensen die het zojuist 

genoemde geweld hebben gebruikt, de wereld zouden willen la-

ten sidderen van angst. Dat zij zich niet beperken tot één land is 

inmiddels duidelijk geworden.  
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Op het ogenblik worden vooral de landen van het midden oosten 

en Oekraïne getroffen, veelal betreft gewone burgers, volwasse-

nen en kinderen, christenen en moslims. 

Snelle oplossingen liggen niet voor het grijpen. Degene die dat 

denkt en roept moet echt wakker geschud worden. 

Toch zal de samenleving - en daar hoort de kerk ook bij - op 

zoek moeten gaan naar de dialoog met andersdenkenden. Voor-

dat wij dat doen zullen ook wij ons bewust moeten zijn van de 

opdracht die wij als christenen hebben ontvangen. 

Angst voor de ander is daarbij niet de beste leidsman. 

Wellicht geeft psalm 2 ons nieuw perspectief. De tekst luidt 

'Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De 

koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machtheb-

bers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde. Laat ons 

hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen'.  

Ook toen werden het volk bevangen door vrees. De machten om 

hen heen waren reële machten. Echter ook de angst maakte zich 

van hen meester. 

De psalmist blijft echter niet in dat 

'scenario van angst' steken. Hij roept 

de koningen - de machthebbers en 

degene die iets in de melk hadden te 

brokkelen - op om verstandig te zijn 

en zich te laten aanspreken en daarbij 

de Heer te vrezen (niet bang zijn voor 

God, maar juist God te eren en Hem 

dienstbaar te zijn). De angst wordt als 

het ware weggenomen door de ander 

zo te benaderen dat toorn - boosheid 

niet meer aanwezig zal zijn. Als je zo onderweg gaat, ga je niet 

ten onder. 

In het koninkrijk van God - daarheen verwijst de psalm name-

lijk - overheerst angst niet meer en staan mensen elkaar niet 

meer naar het leven. 
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Integendeel. In dat koninkrijk komt het leven van ieder mens tot 

z'n recht. Uiteindelijk zullen gewelddadigheden tussen volken en 

culturen, tussen groeperingen, tussen de mensen in onze nabij-

heid het verliezen.  

Groen niets te doen? Vergeet het maar! Er is meer dan voldoen-

de om ons voor in te zetten. 

Pastoor Joop Albers 

Stilteviering Advent  

en Lichtjesavond voor Kerst 

In de tijd van Advent zal er één Stilteviering plaats vinden in 

onze kerk. Deze is op zaterdagavond 29 november in onze kerk. 

Inzingen begint om 9 uur. De viering zelf vangt om 19.30 uur 

aan  

Op Lichtjesavond op zaterdag 20 december, gebeurt er iets 

bijzonders. Er zijn allerlei scholen toneelverenigingen die scenes 

spelen in de binnenstad (op straat en nabij kerken of andere 

gebouwen).  

Hierover zijn nu nog geen details bekend. Deze kunt u t.z.t. in de 

plaatselijke krant lezen.  

Eenzelfde manier van het kerstverhaal vertellen is al op 

succesvolle wijze gebeurd in Hoorn. 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xh-hgriuOorkuM&tbnid=tOmtZvCMT2CnYM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.catholicbishops.ie/advent-calendar/1st-december/&ei=7OwXVL7IDYm7ygO6w4LgDQ&bvm=bv.75097201,d.ZGU&psig=AFQjCNHSzWtVDlt1FSi_g348kwhQiJoymA&ust=1410940528673189
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Overlijden emeritus bisschop  

Horstman 

In de eerste jaren dat het grootste deel van de huidige parochia-

nen kennis maakte met de Oud-Katholieke liturgie en gebruiken 

kwam de emeritus bisschop Horstman vele malen naar Enkhui-

zen om voor te gaan in de eucharistievieringen. Op 14 augustus 

j.l. is hij overleden. Ter herinnering vindt u hierna een "In me-

moriam", genomen van de landelijke website.  

Teunis Johannes Horstman 

Hedenmiddag (12 augustus 2014) overleed te Alkmaar op 

zevenentachtig jarige leeftijd Teunis Johannes Horstman, 

bisschop van Haarlem in de periode december 1987 tot ok-

tober 1994. 

Teun Horstman werd in 1927 geboren in 

Utrecht (parochie Sinte Marie) en werd in 

het eerste oorlogsjaar ingeschreven aan 

het Oud-Katholiek Seminarie te Amers-

foort. In 1950 ontving hij de diakenwij-

ding en het jaar daarop de priesterwijding. 

In 1953 huwde hij met Lies de Groot en 

werd werkzaam in het pastoraat. 

In de jaren 1953 tot 1961 was hij een wel-

bekende persoonlijkheid in het Groene 

Hart, waar hij op zijn motorfiets doorheen 

reed om de parochies Gouda, Schoonho-

ven en Oudewater te bedienen. Daarna 

werd hij geroepen om het pastoraat van de grootste parochie, die 

van Egmond, op zich te nemen. De kustplaats en de Egmonders 

lagen hem wel, zijn directheid viel meestal ook wel goed in ‘t 

Derp. Hij keerde na zijn pastoraat graag terug naar Egmond en 

vestigde zich daar uiteindelijk ook de laatste jaren van zijn leven 

en vond daar zijn tweede vrouw Ada de Graaff, waarmee hij in 

2012 nog in het huwelijk trad.  
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Na de Egmondse periode keerde hij terug naar zijn geboorte-

plaats Utrecht om pastoor te worden van de beide Utrechtse pa-

rochies (Sinte Marie en Sinte Gertrudis), waaraan later ook dat 

van de Jakobus parochie werd toegevoegd. Het waren intensieve 

jaren van 1976 tot 1986 waarin gewerkt werd aan de totstand-

koming van één parochie in Utrecht, de studenten van het semi-

narie regelmatig aan tafel zaten, het Pausbezoek plaatsvond, 

Horstman lid werd van het Metropolitaan Kapittel en lid van het 

Collegiaal Bestuur. 

In 1986 maakte hij opnieuw de overstap van het aartsbisdom 

naar het bisdom Haarlem om zijn laatste jaren vol te maken als 

pastoor van de parochies Alkmaar, Den Helder en Krommenie. 

Het liep echter anders, door de toch wat onverwachte keuze tot 

bisschop van Haarlem op 1 oktober 1987. De bisschopswijding 

volgde op 12 december 1987 in Egmond aan Zee. 

Delicaat was dat hij een zwager was van de toenmalige aartsbis-

schop Antonius Glazemaker en dat de familiebanden dus wel 

heel erg nauw werden binnen het episcopaat. Beiden hebben er 

voor gewaakt dat de familierelatie geen rol heeft gespeeld in het 

bestuur van de kerk. 

In 1993 werd bij bisschop Horstman kanker geconstateerd en dat 

vormde de aanleiding om zijn bisschopsambt neer te leggen in 

de loop van 1994. In de brief, waarin hij zijn voornemen bekend 

maakte, schreef hij echter ook dat zijn wapen-

spreuk: "nochtans zal ik mij in de Heer ver-

heugen" van dragende betekenis bleef in zijn le-

ven. Zijn kenmerkende gestalte en persoonlijk-

heid bleef nog twintig jaar in ons midden, jaren 

waarin hij ook nog regelmatig hand en spandien-

sten bleef verrichten. Moge de kerk deze dienaar 

in dankbaarheid gedenken.  

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 augustus 2014 
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Autem in Domino gaudebo 

(Ik heb verstaan, HEER, wat Gij hebt gezegd) 

Bij gelegenheid van de bisschopwijding van 
Teunis Johannes Horstman werd dit lied 
geschreven: 

Ter herinnering aan Mgr. Horstman en ook omdat het in onze 

turbulente wereld hoop en troost biedt, geven wij het hierna 

weer. 

Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,  
Gij hebt mij vrees voor U in ’t hart gelegd,  
uw werk vervult mijn wezen met ontzag.  
Breng nu, o God, uw werken aan de dag:  
toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;  
uw volk zal juichen om zijn God en Heer. 

Woedt overal op aarde het geweld,  
wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld,  
maakt zich de macht van haat en afgunst groot,  
brengt zij het leven enkel nog ter dood,  
hoopt ook geen mens op ’t komend Godsrijk 
meer,  
toch blijf ik juichen om mijn God en HEER. 

En als het licht eenmaal zelfs duister wordt,  
- geen oogst op ’t land, de vijgenboom verdord,  
geen levend water meer, geen brood, geen wijn -,  
wanneer de schapen Gods verdreven zijn,  
is er bij mensen geen verwachting meer;  
nog zal ik juichen om mijn God en HEER. 
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‘k Blijf daarom, tegen beter weten in,  
mij richten naar het woord van het begin,  
dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:  
’t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht.  
Gij, HEER, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;  
ik juich om U in tijd en eeuwigheid. 

Oud-Katholiek Gezangboek 527  

 (bij Habakuk 3,2,17,18)  

Tekst: Koenraad Ouwens (1953) 

 

Rafaël - Droom van Jacob 
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In Memoriam  

A.F.J. Hageman-Sieverdink  

Tonny 

 Naarden, 28 juli 1918  -   Hoorn, 23 augustus 2014 

Op 23 augustus jongstleden is ons trouwe parochielid Tonny 

Hageman-Sieverdink overleden. Zij had de hoge leeftijd van 96 

jaren bereikt. Ze zat steevast op haar plekje in de kerk en wel 

iedere week. Voor zover ik mij heugen kan herinneren kwam ze 

al naar onze kerk; en dat is meer dan 30 jaar. Oorspronkelijk 

groeide zij op een RK gezin in Naarden. 

Tonny had een brede, oecumenische belangstelling. Ze vond 

weliswaar haar thuis in onze parochie, maar bezocht ook kerken 

van de Oosterse Orthodoxie elders in het land. In haar woonka-

mer waren diverse zaken die getuigden van een sterke binding 

met geloof en kerk.  

In de vele telefoongesprekken heb ik haar leren kennen als ie-

mand met belangstelling voor kerk en samenleving. Regelmatig 

belde ze op met een vraag of een opmerking. Dat betrof de ene 

keer de liturgie, de andere keer een zaak van gerechtigheid in de 

samenleving die geweld werd aangedaan. 

Op latere leeftijd, toen ze slechter te been werd, werd ze van huis 

opgehaald. Dat gaf haar een extra gelegenheid - in de auto - om 

nog over het één en ander na te praten.  

Tonny is op 27 augustus in 

besloten kring gecremeerd. 

 

We gedenken haar als een trouw 

en betrokken lid van onze 

gemeenschap. 

Moge het eeuwige licht haar 

schijnen. 
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Op de rouwkaart die het overlijden van Tonny aankondigde 

stond het volgende gedicht: 

Er zijn vragen gesteld in 't leven  
Waar de antwoorden zo moeilijk op zijn  
Ze hoeven nu niet meer worden gegeven  
Voorbij is het zoeken, gestopt is de pijn  
Je gebeden zijn verhoord  
Hij kwam je halen, in ons leef je voort. 

 

De opbouw van de eucharistie 

Op de website van de landelijke kerk staat een summier 

overzicht van de elementen waaruit de liturgie van een 

eucharistieviering is samengesteld.  

Globaal valt een eucharistieviering in twee grote 

delen uiteen:  

- de dienst van het Woord (Schriftlezingen en 

verkondiging)  

- de dienst van de Tafel (het Tafelgebed en het 

delen van brood en wijn)  

Openingszang 

Een lied waarin het thema van de dag vaak wordt aangeduid. 

Groet 

De priester groet de gelovigen met de woorden van: "Genade en 

vrede zij met u". 

De gemeente antwoordt. 

Schuldbelijdenis 

Zo tegenover de Heilige staand, beseffen we onze eigen 

tekorten. Dit spreken we hardop uit. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SgT3pL3eTyBOXM&tbnid=LhaACNYb6IiRjM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gezinspastoraal.be/229/huwelijksvoorbereiding/huwelijksviering/opbouw-van-een-huwelijksviering&ei=s-AXVKq_LYHaOru6gfAH&bvm=bv.75097201,d.ZWU&psig=AFQjCNHwHiuhbW4rB4ZdaPOX8wkFuTS_ig&ust=1410937344716363
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Kyrië 

We vragen, meestal zingend, God om ontferming: "Kyrie 

eleison" ("Heer, ontferm u"). Dit is het eerste deel van de vaste 

misgezangen. Op de orde van dienst staat uit welke mis we die 

zondag zingen. 

De lofzang "Gloria" 

Het Kyrie wordt direct gevolgd door het Gloria. Uit dezelfde 

misuitvoering. Het Gloria Is ontstaan uit de engelenzang "Gloria 

in excelsis Deo", "Ere zij God in den hoge", zoals beschreven in 

het evangelie naar Lucas. Verbonden met het Kyriëgebed draagt 

het de smeekbede verder. 

Gebed van de dag 

De priester zegt of zingt het gebed dat aangegeven staat in het 

kerkboek voor de bewuste zondag. 

Eerste schriftlezing 

Een van de gemeenteleden leest een bijbelgedeelte. De eerste 

lezing is genomen uit het Oude Testament. 

Graduale of eerste antwoordpsalm 

Een stukje gezongen schrift, genomen uit de psalmen 120-134, 

het zogenaamde 'liedboek van de pelgrims'. 

Tweede schriftlezing 

In deze lezing (ook door een van de gemeenteleden) wordt een 

deel uit een apostelbrief gelezen. 

Halleluja of tweede antwoordpsalm 

Halleluja betekent "Looft de Heer". 

Evangelielezing 

De derde lezing wordt altijd genomen uit een van de vier 

evangelieboeken, Matthëus, Marcus, Lucas of Johannes en wordt 

gedaan door de priester. Voor de lezing slaat hij/zij een kruis op 

hoofd, mond en hart. (Dat wij het horen, belijden en leven). De 
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gemeente luistert staande naar de woorden van de goede 

boodschap. 

Acclamatie 

Acclamare komt uit het Latijn en betekent: toejuichen. In een 

korte zang benadrukt de gemeente het gelezene. 

Prediking 

De priester verkondigt, leert en overdenkt uitgaande van de 

gelezen gedeeltes van de Heilige Schrift. 

Geloofsbelijdenis 

Het credo (geloofsbelijdenis, meestal de uitvoering van Nicea, 

soms de apostolische geloofsbelijdenis) wordt staande gezongen 

of gesproken.  

Bij de regel "En hij is mens geworden" buigen we het hoofd uit 

eerbied. 

Voorbeden 

De priester, de lector of één van de gemeenteleden spreekt de 

voorbeden uit. Men bidt voor de wereld, de kerk, personen en de 

persoonlijke intenties. De persoonlijke gebeden kunnen vooraf 

genoemd worden bij de priester of in stilte worden gebeden. 

De gemeente neemt de onderdelen van de voorbeden telkens 

over met een korte zang (acclamatie): "Wij bidden U, verhoor 

ons" of een andere aangegeven tekst. 

Vredegroet 

Als teken van verbondenheid met elkaar groeten we de mensen 

om ons heen met een handdruk en wensen we elkaar de vrede 

van Christus. Geen slap handje of een gemompelde wens, maar 

een stevige en oprechte begroeting in de gemeenschap, die we 

met elkaar beleven. 

Opdracht van de gaven 

Terwijl een lied wordt gezongen en worden de geldelijke gaven 

verzameld door parochianen en naar het altaar gebracht. De 

priester zet het brood en de wijn klaar. In een gebed bidden we 
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dat de gaven tot eer van de Heer mogen zijn en tot heil van Zijn 

kerk. 

Eucharistisch gebed 

Eucharistie is Grieks voor dankbaarheid, lofzegging. We zijn 

dankbaar voor de gaven van brood en wijn en loven de Here God 

voor Zijn heiligheid.  

Er staan verschillende uitvoeringen van het eucharistisch gebed 

in het kerkboek. In de orde van dienst staat aangegeven voor 

welk gebed is gekozen. In het gebed klinken de woorden die 

Jezus bij zijn laatste maal heeft gesproken. 

Het Gebed van de Heer 

Samen zingen we de woorden die Jezus zijn leerlingen leerde 

"Onze Vader...", gevolgd door het misgezang 'Agnus Dei': 'Lam 

Gods, dat wegneemt de schulden van de wereld, ontferm u over 

ons'  

Op de uitnodiging "Zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloft van 

het Lam" antwoordt de gemeente met de woorden uit het 

evangelie: "Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar 

spreek slechts een woord en ik zal gezond worden". 

Breken van het brood 

Bij het breken en delen van het brood heeft Jezus gewezen op 

zichzelf, op het offer van zijn leven. 

Communie 

Latijn voor Gemeenschap. De aanwezigheid van en de 

gemeenschap met de Heer krijgt gestalte in brood en wijn.  

Wie nemen deel aan de communie? In het Kerkboek staat het zo 

beschreven:  

'Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in 

hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en 

met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.' 

Gezang na de Communie 

Na de communie wordt een gezang gezongen. 



- 16 - 

Gebed na de Communie 

En vervolgens volgt een gebed als afsluiting. 

Looft en Dankt 

Pastoor en gemeente danken de Heer voor Zijn goede gaven. De 

gemeente antwoordt. 

Zegen 

In het Oude Testament (Numeri, 6,24) wordt aan de priesters de 

opdracht gegeven om aan het eind van de samenkomst Gods 

Naam op de gemeente te leggen. Onze viering wordt afgesloten 

met een door de priester uitgesproken zegen.  

Zo mogen we weer verder gaan, de nieuwe week in. 

Slotzang 

Na het zingen van het laatste lied verlaten we de kerk. 
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Column van Greet 

De column bestaat deze keer uit een door Greet aangeleverd 

artikel dat haar van belang leek u ter kennis te brengen. 

Wat is liefde?  

Dat is mijn gebod: "Hebt elkander lief, zoals ik jullie heb 

liefgehad" (Joh.15,12)  

Wat is liefde? Kijk naar een roos. Kan de roos zeggen: "voor 

goede mensen zal ik geuren, 

maar voor slechte doe ik het 

niet"? Of is er een lamp die 

voor een slecht mens niet wil 

schijnen? Ze zou geen lamp 

meer zijn. En hoe hulpeloos en 

zonder voorkeur geeft een 

boom schaduw aan ieder die 

eronder staat: oud en jong, 

groot en klein, goed en slecht, 

dieren en mensen, elk levend wezen, zelfs de houthakker die 

hem komt omhakken.  

Daarom is het eerste kenmerk van de liefde: ze kiest niet uit. 

Daarom worden we geroepen om als God te zijn, die "zijn zon 

over goed en kwaad laat schijnen, en zijn regen laat vallen op 

heiligen en zondaren; daarom moeten jullie goed zijn zoals jullie 

Vader in de hemel goed is." Bekijk met verbazing de pure goed-

heid van de roos, de lamp, de boom, want hierin wordt een beeld 

van de liefde zichtbaar.  

Maar wat moet je doen om tot zulke liefde te komen?  

Alles wat je doet, zal de liefde gedwongen, gekunsteld en daar-

om onecht maken, want liefde laat zich niet dwingen. Er is niets 

wat je kunt doen. Maar er is wel iets dat je kunt laten. Probeer er 

eens op te letten, wat er in je kan veranderen, zodra je de mensen 

niet meer indeelt in goede en kwade mensen, maar ze beschouwt 
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als onwetend en als niet-waarnemend Geef je 'dwaalleer' op dat 

mensen in bewustzijn kunnen zondigen. Niemand kan in het 

licht van het bewustzijn zondigen. Zonde vindt niet plaats - zoals 

wij misschien menen - vanuit boosheid, maar vanuit onwetend-

heid. "Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen." Dit 

begrijpen wil zeggen: de bewonderenswaardige vaardigheid 

verkrijgen van een roos, een lamp, een boom.  

Tot het wezen van de liefde hoort ook dat ze geschenk is. Zoals 

de roos, de lamp en de boom geeft ze en verlangt ze niets terug. 

Hoe zeer wordt de mens veracht die een partner uitkiest vanwege 

het huwelijksgeschenk. Een dergelijke mens heeft niet zijn part-

ner lief, maar het financiële gewin. Maar is de liefde van hen zo-

veel anders wanneer een mens het gezelschap zoekt van mensen 

die hem emotionele bevrediging schenken en die mensen mijdt 

waarbij dat niet zo is? Als je positief bent ingesteld ten aanzien 

van hen die jou iets geven en die je verwachtingen vervullen en 

afwijzend ten aanzien van hen die dit niet doen? Ook hier is 

maar één ding mogelijk: de kunst leren om liefde als geschenk te 

verstaan. En leren inzien wat de zogenaamde liefde werkelijk is, 

namelijk een verhulde vorm van zelf zucht en hebzucht, kan een 

reuzenstap zijn om tot dit tweede kenmerk van de lief de te 

komen: liefde ervaren als geschenk.  

Een derde kenmerk van de liefde is dat de liefde niet bewust is 

van zichzelf. Liefde is zo blij over de liefde, dat ze dat in haar 

geluk niet beseft. Zoals de lamp alleen maar licht kan geven en 

geen gedachte eraan verspilt of ze anderen daarmee van nut kan 

zijn; zoals de roos alleen maar geurt, omdat er niets anders te 

doen valt, onafhankelijk ervan of er iemand is die ervan geniet; 

zoals de boom schaduw geeft ongeacht het feit of er iemand staat 

of niet.  

Dat alles is als de liefde, onafhankelijk van mensen. Liefde is er, 

ze heeft geen object. Licht, geur, schaduw zijn er, los van het feit 

of er iemand van profiteert of niet. Daarom weten ze ook niets 

over verdienste of goede daden. Hun linkerhand is zich niet 
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bewust van wat de rechter doet. "Heer wanneer hebben we je 

hongerig of dorstig gezien en je geholpen?"  

Tenslotte hoort tot het wezen van de liefde de vrijheid. Zodra er 

dwang, controle en conflicten zijn, sterft de liefde. Ook de roos, 

de boom en de lamp laten je volkomen vrij zijn. De boom zal 

geen moeite doen om je in zijn schaduw te trekken ook niet als 

een zonnesteek dreigt. De lamp zal je niet haar licht opdringen, 

zelfs niet wanneer je in het donker struikelt.  

Denk eens aan al die controles en beperkingen die je worden op-

gelegd, waar je je aan moet onderwerpen, als je angstig je eigen 

verwachtingen wil waarmaken, om liefde, of om toestemming te 

verkrijgen, of omdat je bang bent om liefde te verliezen. Elke 

keer als je je onderwerpt aan deze dwang verstoor je de vaardig-

heid om lief te hebben, die deel uitmaakt van je eigen natuur. 

Want als jij je onderwerpt kun je er niet omheen dat je ook an-

deren gaat onderwerpen; wat je anderen toestaat dat ze jou aan-

doen, dat doe je ook hen aan.  

Denk er eens over na: al die controlemechanismen in je leven, al 

die dwang. Als je erover nadenkt verliezen ze misschien hun 

kracht. En op het moment dat ze verdwijnen, keert de vrijheid 

terug. En vrijheid, dat is alleen maar een ander woord voor lief-

de.  

Vertaald uit het Duits: A. de Mello,  
Wie ein Fisch im Wasser Freiburg 1998 (Herder Verlag)  
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