VRIJ BRIEF

VOOR VERBINDING, VERTROUWEN EN VERWONDERING

Vanuit vrijzinnig gedachtengoed, voor iedereen.

‘Woorden voor onderweg’,
dat is misschien wel wat de
bijbel is. Een boek vol
verhalen van mensen die op
reis zijn. Van Egypte naar het
beloofde land, van Nazareth
naar Bethlehem, van
Jeruzalem naar Jericho, etc..
Een boek vol verhalen voor
mensen die op reis zijn. Voor
ons. Op onze reis door het
leven.
Door de coronacrisis is het
reizen en onderweg zijn
vrijwel opgehouden. Nu zijn
we meer thuis dan ooit. Maar
misschien is de mooiste reis
van het leven de reis naar
binnen toe. En die gaat door.
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,

En, wat wacht je in dat huis? Wat
is daar wat je onderweg niet kan
Prachtig vind ik het, van die oude hebben?
lanen met statige bomen erlangs.
Kaarsrecht, met aan het eind het Later
Hoe vaak zeggen we het niet:
Grote Huis. Toch, als ik mag
Later!
kiezen, kies ik liever van die
Later, als we met pensioen zijn.
kleine paadjes die door het bos
Later, als de kinderen de deur uit
kronkelen. Ook die paadjes
zijn. Later, als …
kunnen, uiteindelijk, naar dat
Dat huis als symbool voor dat
grote huis leiden, maar niet
‘later’, waar alles waar je van
rechtstreeks. Soms loop je er
droomt er opeens zal zijn. Hoop je.
een stukje recht opaf, dan weer
draai je ervan weg en soms loop En de weg ernaar toe als een
noodzakelijk kwaad, om er te
je zelfs even in tegengestelde
komen.
richting.
Wel zonde. Je kan ook genieten
van de weg, van het uitzicht
Als het je erom gaat om zo snel
onderweg, wat wellicht inzichten
mogelijk dat huis te bereiken, is
het niet de beste route. Bij iedere brengt. Van alles wat je aangereikt
krijgt in het moment.
kronkel in het pad bedenk je je
En dan kan het zomaar zo zijn dat,
hoeveel tijd dit extra kost. Maar
ja, soms heb je überhaupt niet de na een bocht in de weg, je
plotseling voor het huis staat!
keuze tussen die twee paden;
Wij wensen je een mooie reis!
dient alleen dat smalle paadje
zich aan.
Nicoline Swen & Helene Westerik

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.
Woorden voor onderweg

Ideeënbus
Teken eens je eigen
levenspad, zoals
dat tot nu toe is gelopen.
En markeer de pijlers.

Wandelaar, je voetstappen zijn
de weg
en niet meer dan dat.
Wandelaar, er is geen weg,
de weg ontstaat al gaande.
Al gaande ontstaat de weg

en als je achterom kijkt
zie je het pad, dat je nooit meer
kunt gaan.
Wandelaar, er is geen weg,
enkel kielzog in zee.
Antonio Mochado (bewerking van
13e eeuws gedicht op
kloostermuur Toledo)

Ga dan op weg
- Jacqueline Roelofsvan der Linden

“Zullen we gaan
verdwalen? Want als
jij meegaat is het
nooit eng!”
Deze stond in mijn
citatenschriftje, mooi
toch?
Liefs, Nicoline

Liefs uit:

Aan wie stuurt u een kaartje?

Coronagedichtje:
Aan de overkant
Van de weg
Ben jij
Ver weg
Een breedte lang
Met mijn ogen
Haal ik je binnen
Hartsverbonden

Erik Johansson

Ga dan op weg en laat hoop en
verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door
geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de geest
die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet op
de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij
jezelf toe zou wensen.
Dan, onder het gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af al
je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog
voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor
morgen.

Erik Johansson

Een steenmannetje (‘cairn’ in
het keltisch) wordt wel gebruikt
om een pad of de top van een
heuvel te markeren. In
onherbergzame gebieden, waar
paden niet of nauwelijks te
herkennen zijn, zijn deze
steenmannetjes bijzonder nuttig
om de weg te kunnen vinden.
Zou je mogen stellen dat
mensen als Jezus voor ons een
cairn kunnen zijn?

De Eeuwige zij vóór u om u de weg
te wijzen.
De Eeuwige zij achter u om u in de
rug te sterken.
De Eeuwige zij naast u als een
goede vriend.
De Eeuwige zij om u heen als een
beschermende mantel.
De Eeuwige zij in u als liefde en
vrede.

PAD
neem de bocht
en als je wilt
vlieg je er zingend uit
klim de berg
en als je mag
stop je vlak voor de top
volg de lijn
als het je past
blijf je steeds er binnen
dwaal doodlopend
als je botst
verleg en laag je lat
maar blijf
in godsnaam
op het echte
en niet het rechte pad

Overgave is de eenvoudige
maar tegelijk diepe wijsheid
van meegeven met in plaats van
je verzetten tegen
de stroom van het leven.
Merel Morre
De enige plek waar
je de stroom van het leven kunt ervaren,
is het Nu,
dus overgave betekent
dat je het huidige moment
onvoorwaardelijk
en zonder voorbehoud accepteert.
- Eckhart Tolle

