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Bij jezelf blijven… 
Clementine: En op een dag word je wakker en besef je dat je de controle over je leven kwijt 

bent. Je denken kan geen kant meer op…. ongeloof…. paniek….de wereld is ongrijpbaar 

geworden. Je bent middenin een slechte film terechtgekomen en kunt hem niet uitzetten. 

Waar vind je nog veiligheid en rust ….. alleen maar in jezelf, door naar binnen te keren en je 

te realiseren wie je werkelijk bent…. en dat je dus eigenlijk niets kan gebeuren.…  

 

Kan ik bij mezelf blijven…toekijken en ervaren….één been erin en één been erbuiten en 

vertrouwen op de hulp die er voor iedereen is… 

 

 

*** 

 

 

Hallo, 

De wereld staat op z’n kop, mensen worden op allerlei manieren geraakt door het coronavirus, enkele 

medewerkers vertellen over wat het met hen doet… 

Pasen staat voor de deur, hoe dubbel voelt het juist nu, als het gaat om ‘lijden’. Dat de Judaskus daar aandeel 

in had is bij menigeen wel bekend. De Wereld van de Wijsheid geeft je een andere kijk op het mysterie van het 

paasverhaal…  

En we hebben een klein cafeetje kunnen vinden dat toch nog open is … om even op verhaal te komen! 

 

 



Een helpende hand… 

 

Wanneer paniek mij overmant,  

ervaar ik toch steeds die helpende hand. 

En lijkt het net 

alsof deze mij even buiten de situatie zet… 

 

Zodat ik de chaos durf laten gebeuren,  

zonder deze met gedachten in te kleuren. 

En angst mij niet het uitzicht ontneemt  

of mij totaal van mijzelf vervreemdt... 

 

Dan kijk ik van een afstandje toe,  

want ik ben de angst en onrust zo moe. 

En met één been erin en het ander erbuiten,  

gloort er nieuw licht door mijn beslagen ruiten. 

 

*** 

 

 

Zwanie heeft een filmpje van dit gedicht van Anne gemaakt: 

https://www.youtube.com/watch?v=HvO6sfyTqfg 

                                                                       

 

 

CORONA 

Het is nacht en ik voel de kriebel om iets te schrijven over Corona.  

Corona: kroon, die nààm alleen al. Het lijkt wel alsof het iets prachtigs is en ik weet wel dat 

het is omdat het de vorm van het virus is onder de microscoopgezien, maar als ik het 

symbolisch bekijk, dan lijkt het alsof deze crisis de kroon is op alle crisissen die we al gehad 

hebben. En ook de ernstigste, want we hebben nu te maken met een onzichtbare vijand. Het 

is ongrijpbaar, mensen raken ervan in paniek en zoeken radeloos naar uitwegen.  

De Italianen gaan zingen, Nederlanders klappen in hun handen, er wordt troost TV bedacht 

om door middel van oude films en fragmenten mensen even in de waan te brengen van de 

goede oude tijd, toen alles nog maakbaar leek. 

 

Vroeger zou ik zeker ook in de wurggreep van de angst terecht zijn gekomen, maar dat is 

niet meer. Ik weet nu dat ik na zoveel jaar les van de WvdW en de boeken binnen 

handbereik, een sterke reddingshaak heb. Het is geen bibberend strohalmpje meer, maar een 

krachtig wapen tegen wat voor ellende dan ook.  

Voor mij is het ook een stimulans om steeds weer naar binnen te keren en te voelen wat écht 

belangrijk is.  

https://www.youtube.com/watch?v=HvO6sfyTqfg


Alle uiterlijkheden, technologie en schone schijn zijn in één klap ondergeschikt geworden 

aan iets dat onnoemelijk veel groter is. En ook al lijkt het vreselijk, de enige manier is om het 

te accepteren.  

Jaren geleden was er eens een les, waarbij een grauw, troosteloos landschap te zien was, 

waarover een pad liep met links en rechts prikkeldraad. Niemand vindt het fijn om daar te 

lopen, maar op de vraag hoe we daarmee moesten omgaan, was het antwoord: accepteren, 

accepteren, accepteren. Ja, maar hoe doe je dat het beste? In Sjapoo zegt de zeurende 

buurvrouw over haar vrolijke buurvrouw: “Echt zo’n irritant typetje dat overal van geniet. 

Wereldproblemen?? Het interesseert haar geen biet. Een zieltje zonder zorgen …. Ziet u wel? 

Maar het leven is toch geen kinderspel!!” Ja, dat kan het dus wèl zijn, als ik mijn denkkap 

maar uitzet en dingen ga doen waar ik me fijn bij voel. En mezelf dan steeds maar weer 

terugfluit en ‘stop’ roep als ik opnieuw de fout in ga.  

Het viel mij ook op wat een creativiteit er loskomt bij de mensen. Er was een moeder die met 

stoepkrijt allerlei geometrische figuren op de tegels tekende, om de kinderen les te geven en 

fijn buiten aan de gang te houden. Na gruwelen en rampen zal er altijd weer een feniks uit 

de as herrijzen, want het Leven is eeuwig en altijd in beweging. Er zullen altijd weer nieuwe 

dingen zijn, die des te duidelijker naar voren komen als uitingen van de lichte kant die 

bestaat naast de donkere kant. Daarom moeten ze er ook allebei zijn. 

Ook het woord “vertrouwen” komt steeds bij mij op. Dat ik alles wat ik heb geleerd nou ook 

eens moet toepassen in het hier-en-nu en het niet bij mooie boekenwijsheid moet laten. Toen 

alle corona ellende begon, dacht ik heimelijk dat de Leraren misschien nog wel een 

ondersteunende boodschap zouden doorgeven, maar niks daarvan. Het gaat nu om zélf 

doen en het zoveelste bewijs zal me echt niet sterker maken.  

Toen Jezus de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging had geregeld, waren de apostelen 

de volgende dag alweer volledig in paniek toen er een storm opstak en ze dachten dat Jezus 

een spook was, dat over het water naar hen toe kwam lopen. Een vertrouwen van 0,0 dus. 

Zal ik er 2000 jaar later in slagen om die les een beetje beter op te pakken?? Er zijn 

voorbeelden te over om te oefenen met het richten op vertrouwen. Zoals b.v. ook in het 

verhaal van Petrus, die Jezus drie keer verloochende voordat de haan had gekraaid. Ik zie 

dat als de denkkap die zijn meester verraadt omdat hij volledig in de ban is van de angst en 

daardoor het vertrouwen volledig kwijt is.  

Zes uur, de eerste vogels beginnen te zingen. Het is nu nog donker, maar het wordt een 

mooie lentedag vandaag en die ga ik uitgebreid beleven. Het vogelgezang zal mij daar zeker 

bij ondersteunen en steeds terugfluiten naar het 

hier-en-nu.  

Ik vertrouw erop dat het vertrouwen mij overal 

doorheen zal slepen en dat wens ik iedereen toe: 

bakken, teilen en vaten vol grenzeloos 

vertrouwen!!!! 

*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stop en Stap 
Ik ben er ook zo een. Ik schaar me in het rijtje van Matthijs van Nieuwkerk en professor Erik 

Scherder. Niet vanwege mijn presentatiekwaliteiten, noch vanwege een bepaalde superhoge 

intelligentie. Neen; ik ben nogal hypochondrisch aangelegd. Dit zit in mijn gestel en deels 

ook in mijn karakter.  

 

Naarmate mijn jaarringen vorderen, lijkt het erger te worden. Ik was er als de kippen bij om 

enkele maanden geleden mondkapjes te bestellen. In mijn huis staan diverse 

ontsmettingsspullen en deze worden flink gebruikt. 

 

Vanwege hoest- en griepklachten zit ik al bijna twee weken thuis. Mijn activiteiten bestaan 

voornamelijk uit googlen, te veel googlen, piekeren, deurklinken poetsen, af en toe een snelle 

boodschap met een dikke sjaal voor mijn mond en veel wandelen met de hond. 

 

Wanneer ik tijdens mijn wandeling stap voor stap terugkeer naar de aarde en vaste grond 

onder mijn voeten voel, komt mijn hoofd tot rust. Ik adem de lente in, zie de kracht van van 

de ontluikende natuur en hoor de belofte van een nieuw begin in het zingen van de vogels. 

Met verwondering kijk ik naar de knopjes in de planten en bomen. De frisse kleuren van de 

nacissen en de pracht van de roze en witte magnolia’s vullen me met hoop. Deze vroege 

bloeiers leiden me automatisch naar het lied ‘Rollercoaster’van Danny Vera. ‘Here we go on 

this rollercoaster life we know…’ 

 

Ik vervolg neuriënd mijn weg en groet mijn mede-honduitlaters. We worden nauwelijks 

gehinderd door snelverkeer. Onze voortrazende maatschappij is sowieso bruut tot stilstand 

gekomen. Nu mijn hoofd nog. Deze overijverige machine blijft namelijk toch wel 

doorratelen. Daar is het voor gemaakt en het doet dus eigenlijk wat het moet doen. Maar 

wanneer ik niet oplet, ga ik in al die bedenksels geloven en vergeet ik om van binnen te 

voelen. Want daar zit volgens mij de werkelijke wijsheid en kracht. 

 

Dus wanneer ik weer eens uit de bocht dreig te vliegen zeg ik: ‘Stop en stap!’ Mijn duur 

bevochten mondmaskers heb ik trouwens gedoneerd aan mijn huisarts. Mijn roze kapjes 

afgeven is een volgend stapje… 

 

***  

Joleen: In Brabant is het flink hommeles betreffende het corona virus. Ik 

vind het een grote uitdaging om in mijn kracht te blijven staan, maar 

probeer dat wel te doen. 

Ik schreef er een column over voor de weekkrant in onze gemeente. 



De Judaskus 

 
Over de persoon van Judas worden vele verhalen verteld, 

sommigen zien hem zelfs als opofferingsgezind, als een ware held. 

Maar de prediking: er moest toch iemand de verrader zijn, 

heeft niets van de symbolentaal begrepen en maakt de betekenis te klein. 

Want als u kunt zien dat Jezus voor de wezenskracht staat, 

dan herkent u in Judas de denkkap, die zijn meester verraadt. 

Hij levert hem uit aan de twijfel, aan de angst voor smaad en hoon, 

dit is het grote Lijden gesymboliseerd door de doornenkroon.  

 

Maar ondanks al deze angst, het zweet en de tranen, 

zal het bewustzijn zich toch een weg naar buiten banen. 

Want als het stoffelijke lichaam aan het kruis wordt geklonken, 

is de beker niet voorbijgegaan maar tot op de bodem leeggedronken. 

En in het aanroepen van de Vader: “ Waarom verlaat Gij mij? ” 

geeft het wezen zich over en komt het nieuwe bewustzijn vrij. 

Wanneer alle trillingen in het witte licht zijn samengebracht, 

is er alleen nog maar het Vertrouwen,  

door de Vader te worden verwacht. 

 

Maar de apostelen in de tuin van Gethsemane, 

blijven achter, zij gaan niet in het lijden van Jezus mee. 

Zij vertegenwoordigen hier de aspecten van het stoffelijke leven, 

 verraad, ontkenning en ongeloof zijn hierin een herkenbaar gegeven. 

Jezus vindt bij hen geen steun, hun kijk is nog gekleurd, 

zij hebben geen idee van wat er werkelijk gebeurt. 

 

Zij vallen in slaap, het staat symbool voor het-niet-kunnen begrijpen, 

voor het onderweg zijn en voor processen die nog moeten rijpen. 

Maar het kan ook niet anders en zo zal het ook zijn, 

de ene mens kan nu eenmaal niet delen in de ander zijn pijn. 

 

Want zou het licht zich zonder de duisternis kunnen openbaren? 

Zou een mens kunnen “ Weten ” zonder zelf te ervaren? 

 

Met dit te doorzien heeft het wezen alle oordelen afgelegd, 

hij Weet dat gedrag alleen maar iets over het aanwezige bewustzijn zegt. 

En in het loslaten van het twijfelende, stoffelijke denken, 

ontvangt de Vader Zijn Zoon en zal hem genade schenken. 

 

*** 

Pasen 
Lijden, bezinning en overgave…van alle tijden… 



 

Paaszaterdag 
 

Op goede vrijdag herdenkt men de kruisiging: 

“Het is volbracht!” 

En men wacht…, 

 want de zondag brengt een wederopstanding. 

 

U weet wat er na de dood van Jezus gebeurde: 

de aarde brak open en het voorhangsel scheurde. 

Er kwam een kracht vrij als een opstekende storm, 

 waarmee zijn wezen op zoek ging naar een nieuwe vorm. 

“Want in uw handen beveel ik mijn geest”. 

Het lijden is doorzien, het is voldoende geweest. 

 

Toen was het oude verdwenen, 

maar het nieuwe nog niet verschenen. 

Paaszaterdag is de tijd daar tussen in: 

het einde is gekomen, maar er is nog geen nieuw begin. 

 

Het is een symbolisch beeld, 

van wat er in het leven van ieder speelt. 

 Een geestelijke wet, 

die door de mens vaak buiten de deur wordt gezet. 

 

Want uit angst voor de paaszaterdagtocht 

gooit hij oude schoenen niet weg voordat hij nieuwe heeft gekocht! 

En alvorens oude inzichten los te laten, 

maakt hij eerst een berekening van de kosten en baten. 

Je weet immers wat je hebt en niet wat je krijgt! 

Zo wordt er veel leed geleden 

totdat uiteindelijk de strijd zal zijn gestreden. 

 

Want wanneer dan het water de mens tot de lippen stijgt, 

 hij het oude durft te doorzien, voordat het nieuwe is gekomen, 

blijft er niets anders over dan zich mee te laten stromen 

en komt hij in het paaszaterdaggevoel terecht. 

 

Want het oude is verdwenen 

en het nieuwe nog niet verschenen. 

 

In de Zen-filosofie wordt wel gezegd: 

“Als een deur wordt gesloten, 

gaat er een nieuw venster open.” 

Want het einde is zwanger van een nieuw begin 

en paaszaterdag is de tijd daartussenin. 

 

Zonder verwachting, zonder spijt, 

alleen een stille ingetogenheid. 

Geen houvast, geen zekerheid, 

 maar wat overwonnen is raakt men nooit meer kwijt… 

 

Op stille zaterdag zoekt het wezen een evenwicht 

en op Paaszondag zet hij een heel nieuw Pad in het Licht. 

 

*** 

 



Het Koninkrijk 

 
Het lijden van Jezus is niet voor niets geweest, 

het staat symbool voor de pijn van het wezen, het lijden in de geest. 

En Jezus, wiens geest was bij de Vader te gast, 

werd vaak door zijn eigen uitingen verrast. 

Hij volgde de weg van de volbewuste en van onzekerheid vervuld, 

was hij tastend op zoek naar zijn taak, die nog in nevelen was gehuld. 

 

Ook al vonden de mensen dat hij zich als God gedroeg, 

hij kon niet anders dan reageren op hetgeen de Vader van hem vroeg. 

Het volk had verwacht dat hij hen met het zwaard zou bevrijden, 

doch als een lam liet hij zich naar de slachtbank leiden. 

Hij had hen over het Koninkrijk van zijn Vader verteld, 

maar zó hadden ze zich de verlossing toch niet voorgesteld. 

 

Slechts een enkeling had iets van de symbolentaal begrepen 

en wist dat Jezus in contact stond met het zuivere Weten, 

want hij had hen in vele gelijkenissen onderwezen. 

Zij wisten dan ook, toen hij na drie dagen was verrezen, 

dat het een loslaten was van het aardse bestaan, 

een wederopstanding om in de Geest verder te gaan. 

 

Zij begrepen dat Jezus leefde in een groot Vertrouwen 

en dat hij, waar nodig was,  

zijn lichaam weer op zou kunnen bouwen. 

 

Dit was het pad van Jezus, voor hem was er geen weg terug, 

zie hem als de volbewuste, het symbool van de brug. 

Maar naar de Wereld van de Wijsheid leiden vele wegen 

en wanneer u uw eigen pad vervolgt,  

komt u het Koninkrijk vanzelf weer tegen.  

 

*** 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Op avontuur… 

 

kleur bekennen 

met een caleidoscoop wordt er met lichtinval en spiegeleffect gespeeld en 

bij iedere verandering verandert alles van kleur 

de website www.caleidoscoop.simpsite.nl is een site van iedereen,  

om: 

 

-samen kleur te geven 

-kleur bekennen 

-een gedicht, tekst of een ervaring 

-een tekening of een lied te delen 

 

alles is constant in beweging. 

in en om ons heen gebeurt er van alles 

waarom valt iets je op of doet het wat met je 

je leert steeds over je zelf 

wie ben ik en waarom ben ik hier 

door te schrijven leer je je zelf kennen 

je gaat op avontuur 

op zelfreflectie 

 

door iets naar buiten te (durven) brengen, 

ga je kleur bekennen 

eenieder kleurt naar wie die is 

het hoeft nergens aan te voldoen 

het gaat om je eigen groei 

om durf, om voor jezelf te gaan staan 

 

het gaat om de woorden die jij er aan geeft 

en wat je er bij beleeft 

het gaat niet om wat de ander vindt 

maar dat jij je met die woorden verbindt 

 

hoe meer kleur, hoe breder het palet 

de variatie is oneindig 

kleur je mee? 

kan er een oneindig kleurenspel ontstaan 

een kleurenpalet dat onuitputtelijk is 

                                *** 

 

                                   

 

Kom digitaal ‘op verhaal!’ 

http://www.caleidoscoop.simpsite.nl/


 

 

Mijn sleutel 
 

Ik ben mijn sleutel kwijt, 

al een hele tijd. 

Mijn gedachten dwalen, 

eindeloze verhalen. 

Maar zelf kom ik niet verder, 

‘waar is mijn herder?’ 

 

Ik zoek en zoek en wacht en wacht, 

niets verandert totdat zacht… 

en vanuit het niets,  

iets wordt aangereikt... 

 

‘Stop met deze strijd, 

laat alles los, 

je raakt niets kwijt 

alles is er 

nu jij nog, 

want gedachten blijven stromen, 

als jij er aandacht aan blijft tonen, 

ontspan en speel in het moment, 

als een kind dat de tijd nog niet kent, 

onbewust van wat komen gaat 

zijn fantasie stromen laat’. 

 

*** 

 

 

 

 

Luisteren, schrijven, willen groeien 

Durven, vertellen en openbloeien 

Het verhalencafé neemt je mee op reis 

En verdiept je kijk al spelenderwijs  

 

Op bovenstaande website, bij contact is er de mogelijkheid om je eigen werk in te sturen.  

Je kunt daar ook aangeven of je je naam erbij wilt of het liever anoniem geplaatst ziet. 

 

Veel inspiratie gewenst! 

 



ANDERS 

 

Wat is het toch bijzonder, echt een wonder dat iedereen anders is, 

van ieder mens, ja zelfs van iedere zandkorrel is er maar één. 

Dat goed snappen zet je meteen op een ander been. 

Stel dat niemand anders wezen dorst, 

dan kreeg je toch een vreselijke eenheidsworst. 

Dus dat is fijn, maar waarin schuilt dan het venijn? 

Nou, dat ik zo hou van het zitten op één lijn. 

Maar met ieders unieke beeltenis, 

is dat iets dat meestal echt niet mogelijk is. 

Dus laat ik niet op erkenning gaan zitten hopen, 

niet op goedkeuring om voor mijn onzekerheid weg te lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En van iemand iets verwachten, 

werkt ook al niet, omdat iedereen het immers anders ziet. 

Ik hoef echt mijn best niet meer zo te doen, 

niet meer te behagen met een lieve zoen. 

Zonder kapsones mag ik zijn wie ik nu ben, 

maar dien wel te zorgen dat ik mezelf goed ken. 

Want naast mijn schoenen gaan lopen kan nooit de bedoeling zijn, 

of in andere valkuilen stappen, groot en klein. 

Het gaat om bewustworden van de uniciteit van ieder mens, 

daarvoor komen hulp en kracht op afroep, naar wens. 

Ik hoef alleen mijn eigen leven maar te leven 

aan niemand meer goede raad te geven. 

Wanneer ik verantwoordelijkheid neem voor mijn woorden en daden, 

loop ik op mijn eigen pad, dat zal niemand schaden. 

Wat een ruimte en vrijheid levert het op 

als ik met mijn bemoeizucht stop. 

Het betekent ook het einde van alle kritiek, 

die lijkt soms even gerechtvaardigd, maar hierin zit geen levensmuziek. 

 

*** 



Thuis 

 
heel verleidelijk om te luisteren en te zien wat er om me heen gebeurt, 

wat dan weer met de denkkap wordt ingekleurd 

 

ik zak in diepe rust 

me van mezelf bewust 

dat ik buiten nodig heb om binnen te leren 

om vervolgens steeds terug te keren 

naar wie ik ben 

omdat ik nog zoveel van mezelf niet ken 

 

wat hoort bij mij en wat niet 

omdat je alles steeds anders ziet 

mijn vrijheid zit niet in de beperking  

van de muren van een huis 

mijn wezen is mijn werkelijke thuis 

 

ervaren van de sprankeling 

eindeloze beweging 

daar bestaat geen tijd 

maar wijsheid in oneindigheid 

 

Reini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder kleurt zijn plaatje van de werkelijkheid 

met de emotie die zijn blik begeleidt. 

*** 

 

 



Tot slot…voor zowel de zonnige, als de donkere dagen een gedicht vol  

Lentekriebels… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel sterkte in deze tijd! 

Met hartelijke groet van de redactie, 

Clementine en Angelique 

 

 

Een nieuwe lente 

 
Lente, Frühling, Primavera, Spring,  

in alle talen een heerlijk ding!  

Als alles begint te bloeien en uit te lopen,  

zit ik ook voor mezelf op innerlijke groei te hopen.  

Alles wat ik tot nu toe heb geleerd, 

kan niet zomaar meer worden gepasseerd. 

 

Ik ga mezelf nu eens verrassen,  

door nieuwe inzichten ook echt toe te passen.  

De tijd van dubben, duwen en trekken is voorbij,  

helder inzicht dient zich onmiskenbaar aan bij mij.  

Dat brengt rust, dan wordt mijn wezen wakker gekust.  

Zingende vogels, springende lammetjes en narcissen,  

die boden van het voorjaar zijn niet te missen.  

 

Prachtige geschenken van de natuur,  

maar er is nog iets diepers, een altijd brandend vuur.  

Dat trekt zich van seizoenen niets aan,  

dat is de basis van het bestaan.  

En of nou de zon schijnt of de maan,  

met dit weten kan ik eeuwig verder gaan. 

 

*** 

 


