
WIJ ZIJN NODIG! 
In de tijd van Lucas werd Jeruzalem verwoest. De tempel werd in brand gestoken. De 

tempel, het kloppend hart van het joodse volk, met de grond gelijk gemaakt. Een groot 

drama voor de joden. Maar ook voor de joden van de Jezusbeweging. En dan was er nog de 

verbitterde strijd: Tussen christen-joden en de joden die Jezus als een dwaalleraar 

beschouwden. Families braken in stukken. Jezusmensen worden vervolgd, mishandeld, 

gemarteld en opgesloten. Midden in dit groot lijden probeert  Lucas zijn geloofsgenoten op 

te beuren: Blijf standvastig. Blijf op Jezus weg van gebed (gesprek met je innerlijke stem-

G.Bles), humaniteit en gerechtigheid. Blijf leven vanuit je hart.  Blijf vertrouwen op de God 

van Liefde. 

Een paar weken geleden lazen wij deze evangelietekst: Marie-Jose, Rene, Jacques (S.koor)en 

ik. Dit om deze viering voor te bereiden. Het werd stil.  Er werd wat gezucht.  “Poeh, geen 

makkelijke tekst.”  De tekst bracht ons daarna meteen naar de duisternis in onze wereld.  

We vertelden elkaar hoe bezorgd we zijn. Zeer bezorgd zelfs. Bang. Moedeloos soms.  Komt 

het nog goed met Moeder Aarde?  Zijn we niet te laat?  Wat gaat er niet gebeuren als die 

poolkappen verder smelten? En die gevaarlijke presidenten…miljoenen vluchtelingen….de 

ikkigheid….Amazone….Hong Kong…Bolivia. En niet te vergeten al die mensen die worstelen 

met verdriet en dodelijke ziektes.   

Iemand had een tekst meegebracht van Clarissa Pinkola Estes, (Mexicaans-Amerikaans 

dichteres, Jungiaans psychoanalytica): Wij zijn nodig.  Deze tekst maakte vuur in ons wakker, 

bezielde ons. Gaf vitamines om op het pad te blijven dat ten LEVEN leidt. Iemand zei: 

Gebruik deze brief als overweging. Iedereen was akkoord. Graag willen we deze woorden 

van Clarissa Pinkola  aan u voorleggen ter overweging, ter inspiratie, ter bemoediging. (brief 

is wel ingekort) 

 

WIJ ZIJN NODIG 
Mijn vrienden, verlies de moed niet! Wij zijn voor deze tijden gemaakt. Van velen hoor ik dat 

ze echt verbijsterd zijn. Ze maken zich grote zorgen over de toestand in de wereld. We leven 

in een wereld waarin we ons bijna dagelijks verbazen.  Vaak zijn we terecht woedend over 

de schending van wat voor beschaafde mensen belangrijk is. Het beneemt je de adem 

waarmee sommigen hun steun verlenen aan gruweldaden tegen kinderen, ouderen, gewone 

mensen, armen, kwetsbaren en de natuur. Toch vraag ik jullie vriendelijk, maar dringend: 

Verlies de hoop niet. Wij zijn juist voor deze moeilijke tijden gemaakt. 

Ik groeide op aan de grote meren. Ik herken een zeewaardig schip. Als het gaat over 

ontwaakte zielen:  er zijn duizenden boten van rechtschapen zielen met jou op de wateren. 

Mensen met het vermogen om stormen te doorstaan en om onverstoorbaar door te gaan. 

In elk duister tijdperk bestaat de neiging om bij de pakken neer te gaan zitten. Vanwege al 

het onheil, onrecht in de wereld. Focus daar niet op. WIJ ZIJN NODIG. Dat is alles wat we 

weten. 



Het is niet onze taak om de hele wereld tegelijk in orde te brengen. Ga naar wat binnen 

jouw, ons bereik ligt om te helen. Elk klein ding dat één ziel kan doen om een andere ziel te 

helpen, om een klein stukje van deze arme, lijdende wereld bij te staan, zal een enorme 

bijdrage zijn. 

Een van de meest rustgevende en krachtige acties die je kan ondernemen: opstaan(preek 

Harrie K.)en je ziel tonen. Een ziel op het dek schijnt als goud in donkere tijden. De lantaren 

van de ziel tonen in deze overschaduwde tijden – woedend zijn en anderen barmhartigheid 

tonen, dat zijn allebei daden van grote moed en ze zijn hard nodig. Worstelende zielen 

vangen  het licht op van andere zielen, die volledig zijn ontstoken en bereid zijn dat te tonen. 

Ik heb mezelf vaak wanhopig gevoeld. Maar ik houd mezelf geen stoel vrij voor de wanhoop. 

De reden daarvan is dat ik één ding diep tot in mijn gebeente weet: Er kan geen wanhoop 

zijn als jij je herinnert waarom jij op Aarde kwam, wie jij dient en wie jou hierheen heeft 

gestuurd. De goede woorden die we spreken en de goede daden zijn niet van ons. Het zijn 

de woorden en daden van de Ene die ons hier bracht. 

Ik hoop dat je in deze geest dit op je muur wilt schrijven: Als een groot schip in de haven ligt, 

is het ongetwijfeld veilig. Maar dat is niet waarvoor grote schepen zijn gebouwd. 

 
 


