VRIJ BRIEF

VOOR VERBINDING, VERTROUWEN EN VERWONDERING

Vanuit vrijzinnig gedachtengoed, voor iedereen.

"Vrees niet, Zacharias.", zegt
de engel die Zacharias komt
vertellen dat zijn gebeden zijn
verhoord. (Luk.1).
‘Vreest niet’, of een variatie
daarop, komt 365 keer in de
bijbel voor. Eén keer voor
iedere dag van het jaar.
Deze VRIJBRIEVEN
worden samengesteld door
De Gele Bus; Nicoline Swen
en Helene Westerik in
samenwerking met
verschillende
geloofsgemeenschappen in
Oost- en Noord Nederland,
veelal lid van Vrijzinnigen
Nederland.
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Lieve mensen,
Eindelijk licht aan het eind van
de tunnel, hoorde ik iemand
zeggen, toen het eerste vaccin
was goedgekeurd. Eindelijk
kunnen we weer denken dat het
straks anders zal zijn. Toekomst,
hoop, dat is Advent. Toch zou ik
eraan willen toevoegen: Hoop, in
het heden beleefd. Het is
daarmee een gerichtheid, een
manier van kijken naar het hier en
nu en daarin die sprankjes licht
zien.
Die mooie dingen die je, ondanks
alles, ook ziet in de wereld om je
heen. Die je vertrouwen geven.
Vertrouwen in wat er eens kan

zijn, door wat er is vandaag!
Een lief briefje bij de post, een
telefoontje of zomaar een
gesprek in de rij voor de kassa.
Het kunnen zogezegd de
kaarsen op jouw persoonlijke
adventskrans zijn. Kleine
lichtpuntjes in donkere dagen,
die je doen vertrouwen in dat
grote Licht, dat komt.
En we weten: Licht
vermenigvuldigt zich, als je het
deelt!
Hartelijke groet, Nicoline en
Helene

Hebt u ook een bijdrage of
een vraag/opmerking? Mail
naar degelebus@swen.nu
Of bel: 06 43167139
(Helene Westerik)
06 22497969
(Nicoline Swen)
Op ons YouTubekanaal De
Gele Bus zijn diverse
filmpjes van vieringen en
gesprekken te bekijken.

Een engel spreekt de priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.
Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht. (NLB 464)

Ideeënbus
Verwachten heeft ook met
verlangen te maken. Maak
eens een boom van verlangen
met alle letters van dat woord.

U bent er vanaf ons allerkleinste begin,
U bent er als we sterven en dan nog…
U bent er!
Met Uw onvoorwaardelijke liefde.
Eeuwig.

Favourite things - Sound of music

Het is mistig en grauw
als ik op pad ga.
Plotseling breekt de
opkomende zon door en
weerkaatst op de druppels
aan de takken. ‘Nu daagt
het in het oosten’ gaat het
door mij heen.
Nicoline

Liefs uit:

Aan wie stuurt u een kaartje?
Stil is de nacht. Schitterend zacht
straalt van ver sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand
bestaan
ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Stil is de nacht. Iedereen wacht
op het licht, op de kracht
die verdrijft de duisternis,
en die groeien doet al wat er is,
die verzoent en verzacht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Kijk om je heen. Mensen bijeen
zingen zacht: stille nacht.
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet,
houdt zich schuil in dit goddelijk lied.
Volg de stem van je hart,
Zing door het nachtelijk zwart.
- Cees Rutgers
Hoopvol wachten…
wat doet dat met hen?
Wat doet het met u?

Regen op rozen
en slagroom op soezen.
Fluitende ketels
en spinnende poezen.
Bruine pakketjes met stempels
en touw.
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou.
Melk witte pony's
en mokkagebakjes.
Knikkers en klokken
en kerstmis met pakjes.
Zwanen die zweven door
eindeloos blauw.
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou.
Meisjes met strikjes
en bloesjes met kantjes.
IJskoude winters
en warm wollen wantjes.
Kersverse sneeuw als die
knarst in de kou.
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou.
Als de hond bijt,
als de bij steekt,
zijn ze boos op mij.
Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou
en ben ik meteen weer blij.
Boeken met plaatjes
en zuurkool met worstjes.
Kussen gevechten
en brood zonder korstjes.
Een echt kop koffie met melk en cacao.
Dat zijn de dingen waar ik ook van hou.
Sneeuwballen gooien
en sleetje gaan rijden.
Achter elkaar van de trap leuning glijden.
Zomaar een vlinder die landt op je mouw.
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou.
Als de hond bijt,
als de bij steekt,
zijn ze boos op mij.
Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou
en ben ik meteen weer blij.
https://www.youtube.com/watch?
v=0IagRZBvLtw

Gaan wij op weg als gezegende
mensen, wetend en hopend dat G*d
met ons is, in vreugde en verdriet, in
Gea van den Berg licht en donker, in tijd en eeuwigheid.

