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Voorwoord
De dichter Geert Boogaard (1908-1990) schreef ooit een
gedicht, Teerkost, over de ongelooflijke rijkdom van de
bijbel.
Als je de Schriften leest en mediteert, kan het zijn dat
één zin je zo raakt dat je er lang op kan teren, wel “meer
dan veertig dagen”…. Uit die rijkdom van de Schriften
zijn de teksten in deze bundel ontstaan. Als teerkost voor
onderweg, als dagelijks manna, gevonden door lezen en
herlezen.
De bijbelverhalen zijn mij van huis uit met de paplepel
ingegoten. Door – later – het leren van bijbels hebreeuws
en de oriëntatie op de joodse traditie groeide de liefde
voor de bijbelse taal. Kerk en Israël kwam op mijn weg,
en daarmee kwamen ook de contacten met de synagoge
in Zeeland. Veel heb ik daarvan geleerd.
Grondig de Schriften lezen, samen met anderen, werd
een avontuur dat verrassingen en nieuwe perspectieven
oplevert. Steeds opnieuw jezelf de vraag stellen: wat staat
er precies? En waarom wordt dit beeld gebruikt? Wat trilt
er mee uit die duizenden jaren oude klankkast? En wat
heeft dat met jezelf en met hier en nu te maken?
Het lezen van de bijbel kan niet zonder die klankkast van
de joodse traditie, waarin ook de evangelieverhalen en
andere geschriften in het Nieuwe Testament zijn ontstaan.
Door de woorden en verhalen uit de bijbel te laten
bezinken “zoals de regen neerdaalt”, zijn ze in vrije,
soms speelse, vorm teruggekeerd en op papier gezet. Zo
worden bijbelse figuren even in een ander licht gezet…
Ik hoop dat deze verhalen en gedichten hun weg vinden
als aanzet tot verder bijbellezen, als uitgangspunt voor
gesprek of als moment voor persoonlijke of gezamenlijke
bezinning.
Heleen Pasma
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L

naar Jesaja 58

Licht

het leven wordt licht
als een mantel der liefde
gespreid wordt tot warmte
in kou of in nacht
het leven wordt licht
als een tafel gedekt wordt
met brood, wijn en spijzen
voor wie niets verwacht
het leven wordt licht
als een hand uitgestrekt wordt
tot heling van wonden
genezing van pijn
het leven wordt licht
als een kind ons zal leren
te werken aan vrede
om mènsen te zijn
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A

naar Genesis 4

Abel

ik,
ik werd geboren als minkukel in de familie
als tweede, als kleintje bij mijn grote broer
als een pluisje-waai-weg
in een wereld die kracht en sterkte vraagt
zo werd ik geboren
en zo is het gebleven
jij, jij bent de sterke, de man
zij die ons leven gaf
ze geniet van je kracht, je mogelijkheden
van de ontdekkingen in je leven
ze verwierf jou alsof ze je zelf maakte,
mij kreeg ze als toegift
wie ziet jou niet naar de ogen?
wie houdt niet van je twee voeten op de aardbodem,
van je nuchtere spitten en graven?
je zoekt naar wat mogelijk is
wat eetbaar is, wat levensvatbaar
je ogen gaan spiedend over de velden,
duiken in het donker van de roodbruine bodem
en ik,
mij wuif je weg als een lastige vlieg
met mijn afhankelijkheid,
mijn zwakte
met mijn vragen,
mijn zoeken naar zin
ik ben je broer, en dat hindert je
ik ben je broer, een pluisje-waai-weg
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naar Genesis 4

ook ik zie jou naar de ogen
ook ik volg je gaan en je staan
je omgang met de aarde
met de vruchtbaarheid,
hoe zou ik weten te leven
als ik niet jou als voorbeeld had?
jij bent de sterke
en ik, ik ben je broer
een vader had twee zonen,
het oerverhaal van den beginne
een vader had twee zonen
zo is het altijd geweest
tegenstellingen in één wereld, in één gezin,
twee kanten in één mens
maar jij, jij bent de sterke
en ik ben je broer
jij bent de oudste, jij moet de wijste zijn
dat zeggen moeders altijd
maar zij die ons baarde zegt dat niet
weet ze het niet? wil ze het niet?
is het verkeerd om je kracht te delen?
jij bent de sterke en ik ben je broer
ik zie jou naar de ogen, ik volg je na,
misschien daalt er iets van jouw kracht op mij neer
wat jij doet, doe ik na
en ik probeer het nòg beter te doen
maar benaderen kan ik je niet
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naar Genesis 4

je gezicht richt zich omlaag,
naar de aarde, de velden, de gewassen
mij zie je niet
je ziet niet de vogels,
niet de wolken,
niet de hemel
omhoog kijken is iets voor een pluisje-waai-weg,
is vluchtig, is voor dromers
de aarde geeft ons voedsel, is stevigheid,
is de bodem onder ons bestaan
maar ik, ik ben jouw broer,
waarom kijk je niet naar me?
ik verlang naar je sterkte
waarom wil jij mijn broer niet zijn?
hoe kan ik leven zonder jouw kracht?
waai me niet weg,
het zou mijn dood worden…
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C

naar Genesis 6 - 9

Cham

Vervloekt.
Vervloekt heb ik je.
Geen zegen voor jou komt over mijn lippen, slechts een
vloek onder de volken zul je zijn.
Mijn zoon, jij die niet begrijpt, waarom ik je niet zegenen
kan.
Mijn jongste, zo slim, zo onderzoekend.
Dit is iets wat je niet kunt meevoelen.
Ik kan je niet volgen, vader, wat is er dan mis?
Alles, mijn zoon.
Alles. Al sinds ik de opdracht kreeg. Weet je nog? Bouwen
zul je!! Bouwen, een reddingsboot voor God. Een ark om
het water te overleven.
Bouwen.
Weet je het nog, mijn zoon? Je was nog jong. Weet je
nog, hoe ik eerst bomen aanplantte? Je vroeg het nog:
vader, daar staan verderop toch ook bomen, kun je die niet
gebruiken?
Nee mijn zoon. Ik heb ceders aangeplant. Ceders, die heel
langzaam groeien. Cederbomen, waar je planken van kunt
zagen die de stormen van het leven doorstaan. Mensen
moesten de tijd krijgen om vragen te kunnen stellen, de
kans krijgen zich te bezinnen. Lange jaren duurde het,
voordat ik kon gaan bouwen.
Langzaam heb ik mijn opdracht uitgevoerd, zo langzaam
mogelijk. Het einde moet niet te snel komen. Roep de
vernietiging niet te vroeg op.
Bouwen. Een ark. Een drijvende overlevingskist.
Je vond het spannend, en begreep niet dat het ’t einde
van de wereld zou zijn.
Toen je het uiteindelijk wel begreep, kon het je niet
schelen.
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naar Genesis 6 - 9

Je begreep niets van mijn aarzeling, mijn onwil om een
beetje op te schieten. Je begreep niet dat ik wachtte.
Ook toen alles gereed was, wachtte ik. Alles was klaar. De
dieren waren er, het voedsel, drinkwater, gereedschap.
De mensen waren gewaarschuwd. Maar ze begrepen het
niet. Of het kon ze niet schelen.
En jij? Je was gehoorzaam aan boord gegaan, je was me
trouw, maar begrijpen deed je het niet. Waarom aarzelde
ik om de deur te sluiten? Je wilde me wel helpen en de
deur voor me dicht doen …
Mijn zoon, hoe kun je de deur naar het leven dicht doen?
Het leven van zoveel mensen, zoveel dieren? Hoe kun je
een vernietiging in gang zetten, die als een omgekeerde
schepping de wereld teruggeeft aan de chaos? Sluizen
die opengaan, water dat de eens gestelde grenzen
doorbreekt.
Ik kon het niet. Ik kon het niet; uiteindelijk deed God zelf
de deur dicht.
Hoe kan het, mijn zoon, dat je niet beroerd wordt door
de dood, die vanuit je vensters zichtbaar wordt? Wie
kan hiermee leven zonder gevoel? Hoe kan het, dat je
nog steeds niet voorbij jezelf kunt kijken, je niet kunt
verplaatsen in je medemens?
Vervloekt.
Met de naam van je zoon heb ik je vervloekt. De naam
van jouw zoon, die jouw weg zal voortzetten. Je zoon,
die symbool zal worden onder de volken voor een leven
zonder deernis, zonder mededogen.
Vervloekt.
Niet om je gebrek aan preutsheid, niet om
schaamteloosheid heb ik je vervloekt.
Schaamte voor het naakte lichaam is tussen een vader en
een zoon niet aan de orde. Ook jij bent uit mijn lendenen
voortgekomen.
Nee.
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naar Genesis 6 - 9

Vervloekt heb ik jou, mijn zoon, met de naam van je
zoon in jouw spoor, om het leven zonder deernis met je
medemens. Om je onverschilligheid.
Onverschilligheid voor het leven, onverschilligheid voor de
dood. Dàt is wat vervloekt zal zijn onder de volken.
Nog dagelijks ruik ik de dood, de rotting, de chaos.
Al die mensen. Al die dieren.
Voorgoed zijn ze op mijn netvlies gebrand. Hun doodsgeur
is in mijn neus geëtst. Hun kreten hoor ik nacht en dag.
En jou kan het niet schelen.
Het lijkt mooi om als familie een nieuw begin te maken,
maar vergeten kan ik niet.
De regenboog staat als een kleurige fontein aan de
hemel. Een teken voor God, maar de zwartheid van mijn
herinneringen wordt niet lichter. Voorgoed getekend ben
ik door de dood.
Wie een vernietiging heeft overleefd, lijdt voor altijd aan
het leven.
Jij mijn zoon, met je scherpe verstand, het kan je niet
schelen dat een mens lijdt. Het interesseert je niet dat je
vader lijdt. Mijn zoon zonder gevoel, geestelijk ben je leeg,
hoe kun je daarmee leven? Vervloekt is zo’n leven.
Keer om, en voel mij, mijn zoon. Trek het je aan, de pijn
van een overlevende. Keer terug van je onverschilligheid
en deel mijn behoefte aan – voor even – wat vergetelheid.
Drink met mij, laten wij samen – voor even – de
beneveling door de wijn zoeken.
Want gezegend is de troostrijke vrucht van de wijnstok.
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T

naar Genesis 22-24

Troost

Het verhaal van Abraham
Kijk, daar zit hij, mijn zoon. De sinds lang verwachte, de
sinds lang beloofde. De vrucht van mijn lendenen, aan
mijn ouderdom ontsproten en gegroeid uit mijn geliefde,
mijn Sara, zij die er niet meer is.
Mijn vrouw, die ik mis, die ik gedenk al mijn dagen.
Daar zit hij, onze zoon. Hij, die de lach brengt. Weet je nog
Sara? Jitschak… Hij die de lach brengt.
Maar hij lacht niet meer, onze Jitschak. Al sinds we
terugkeerden van de berg Moria, lacht hij niet meer.
Dichtgeslagen is hij. Aangeslagen door wat er allemaal
met hem gebeurd is. De doodsdreiging.
En nu de dood van jou, mijn geliefde Sara. Geen lachen
klinkt meer op. Diep geschokt, aangeslagen en in de rouw
is Jitschak.
Hoe moet het nu verder met onze jongen? Ook ik ben
hoogbejaard en wellicht aan sterven toe. Wie zal hem
troosten? Wie zal de toegang vinden tot zijn hart? …..
Eliëzer, mijn knecht, kom hier en luister. Deel mijn zorgen.
Jij, mijn vertrouwde dienaar, jij moet me beloven dat je
het goede zoekt voor mijn verdrietige zoon. Zoek een
vrouw voor hem, iemand die vertrouwd is, uit de familie.
Nee, nee, je mag mijn zoon niet daarheen terugbrengen,
onder geen beding. Zweer het me, dat je hem niet
terugbrengt naar daar waar ik vandaan kwam.
Ga, mijn toegewijde knecht, God stuurt zijn engel met je
mee, haal een vrouw voor hem die hem goeddoet. …….
Het verhaal van Eliëzer
Drommels nog aan toe, waar zadelt mijn oude meester
me nu toch mee op, met zo’n delicate opdracht…
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naar Genesis 22-24

Een vrouw zoeken voor de jonge meester… voor Izaäk…
Meestal zijn kerels mans genoeg om zelf naar de vrouwen
te kijken, om er achteraan te gaan, en ze in hun tent te
lokken…
Zo niet de zoon van mijn oude meester. Zo niet Izaäk. Nee,
Abraham vertrouwt mij wel een heel moeilijke opdracht
toe.
Hoe weet ik waar ik zijn moet? Hoe weet ik wie de juiste
is? Hoe weet ik of ze wel mee wil? En àls ze mee wil, of hij
haar wel kan liefhebben …?
Moet ik me daar een reis maken van heb ik jou daar, heb
ik geen flauwe notie van wat Izaäk nodig heeft. Van wat
hij leuk vindt. Blond of bruin, lang of kort, stevig of mager,
geen idee wat hij een mooie vrouw vindt.
Die jongen is zo gesloten als een pot. Vroeger kon je nog
eens met hem lachen, maar sinds die ervaring op het
altaar, is hij volledig naar binnen gekeerd. En nu ook nog
zijn moeder kwijt.
Het leven was al niet zo gemakkelijk met die oude ouders.
Ze gingen met hem om alsof hij van breekbaar porselein
was. Juist daarom kon die gebeurtenis op de berg Moria
zo dramatisch op hem inslaan….
Ga, zoek een vrouw voor mijn zoon.
Goed, ik zal zien wat ik voor elkaar krijg. Maar één ding
spreek ik af, de God van Abraham zal me wel een handje
moeten helpen.
Wat heeft Izaäk nodig? Ik denk: iemand die gewoon
aardig is, en hartelijk. En dienstbaar.
We zullen zien.
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naar Genesis 22-24

Als er nu iemand hier bij deze put komt, zal ik vragen om
een beetje water. Dan zie ik wel wat er gebeurt. Als er een
vrouw is die ook mijn kamelen te drinken wil geven, nou,
dan geef ik haar een goede kans!
Dan zal ik dat als een goed teken beschouwen.
Want weet je wel wat een kameel kan drinken? Eén
kameel kan in een paar minuten tijd ongelooflijk veel
water drinken… En ik heb 10 kamelen bij me!! Nou, als een
vrouw dáár water voor wil putten, dan kun je haar met
recht dienstbaar noemen……
Het verhaal van Rebekka
Had ik het ànders kunnen doen? Hoe had ik ànders
kunnen handelen? Ik ben gewoon netjes opgevoed, en ik
hou van mensen. Ik maak het ze graag naar de zin. Dus
bood ik die vreemdeling wat te drinken aan, en ook zijn
kamelen. Na een lange tocht kan ook een kameel wel wat
drinken gebruiken, toch?
Ja, natuurlijk was het een zwaar en langdurig karwei, ik
weet heus wel hoeveel een kameel drinkt. En hoe vaak die
kruik de diepte van de put in moet gaan en dan weer vòl
moet worden opgehaald. Maar het is te doen, en het is
goed om te doen. Dus doe ik dat. Het geeft ook weer léven
in de brouwerij.
Gasten zijn verhalen, zegt mijn vader altijd.
Alleen mijn broer, die moest het weer zo nodig
overnemen. Laban ziet goud glanzen, dan glimmen zijn
ogen en hij likt zijn lippen af, de dwaas.
Als ik de verhalen van onze gast goed begrepen heb, zal
ik ook met Izaäk de diepte van de put in moeten gaan.
Izaäk heeft me nodig, zegt Eliëzer. Hij heeft me nodig
om uit zijn eigen put van verdriet naar boven te kunnen
klimmen.
Hij heeft iemand nodig die zonder veel te zeggen
aanwezig is, met hulp, met liefde. Goed, ik wil dat wel zijn,
ik ga mee, liever vandaag dan morgen. …………

Het verhaal van Izaäk
Wat zeuren ze toch aan m’n kop, laat me met rust.
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naar Genesis 22-24

Ik heb geen behoefte aan de buitenwereld. Weten
jullie niet dat je in een schijnwereld leeft? Met
schijnzekerheden?
Het moet allemaal zo mooi, zo volmaakt zijn. Weet je dan
niet dat de grond onder je voeten in één klap verdwijnen
kan?
Je vader, je afgod, je grote held, hij doet ineens wat je
nooit van hem verwacht had.
Hij offert jou op, op het altaar van zijn dromen.
Hij offert je op aan zijn onzichtbare en ontastbare God,
aan de stem in zijn binnenste.
Hij moest eens weten hoeveel stemmen IK hoor in mijn
binnenste. En hoeveel moeite ik heb om die stemmen tot
zwijgen te brengen.
Laat me met rust.
Ik heb helemaal niemand nodig die zegt hoe het
allemaal zo gekomen is. Die uitlegt hoe dat zit met
traumaverwerking, met de rouwfase waarin ik nu verkeer.
Ja, dat komt er ook nog bij, ik rouw! Ik rouw om mijn oude
moeder. Mijn lieve memme, die de bijna-dood-ervaring
van haar enige zoon nooit te boven is gekomen.
Laat me met rust. De enige plek waar ik me veilig voel is
buiten, op het veld. Daar, bij de bron van de Levende, daar
kom ik tot rust. Daar verwaaien mijn angsten, net als
vroeger bij Hagar.
Daar, bij de bron, daar zie ik de karavaan komen.
Een vrouw ging hij halen, Eliëzer. Mijn vader heeft hem
gestuurd om een vrouw voor mij te zoeken.
Nou, als ze maar weten dat ik geen geklets kan verdragen.
Dat ik geen gezeur aan m’n kop wil. Het enige wat ze met
me mag doen is me vasthouden, me warmte geven, zoals
mijn moeder me vasthield en mij in haar warmte wiegde.
Misschien.
Misschien dat dan de liefde weer tot leven wordt gewekt.
Zo vond Izaäk troost na de dood van zijn moeder.
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