
‘ Wij van de aarde…’                                     

Februari 2022   ‘Wat wilt u dat ik ga doen Heer?’ 
 

Kijk iedere dag in de spiegel, 

en spiegel daarin voortdurend je gelaat 

om zo jezelf geheel,  

innerlijk en uiterlijk, 

mooi te maken,  

gekleed in kleurige kleding. 

Zo maak jij je mooi 

met de bloemen en gewaden 

van alle deugden, 

zoals het je past. 

In deze spiegel weerspiegelen zich 

de eenvoud, 

de kwetsbaarheid  

en de onuitsprekelijke liefde… 

 

( Vrij naar Carla’s vierde brief aan Agnes -Prinses van de Bohemen- 15 -19). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Boerenkool …  berijpt in mijn tuin,                       

                  de vorst erover ... gegeven, om niet,                                     

     nu mooi en zo meteen … genieten van het goede! 

    



Inleiding  en verhaal.  ( Bron: Franciscus van Assisi, A Jansen o.f.m., Hfst. 1en 2.)                                                                         

Franciscus leven ( 1182-
1226) speelt zich af in een 
woelige tijd, een tijd van 
grote veranderingen. 
Onder invloed van de 
beginnende handel dringen 
nieuwe maatschappelijke 
en politieke verhoudingen 
zich op. Het heersende 
feodale model ( hiërarchische- verticale structuur) komt onder druk te 
staan door het  ontstaan van de gemeente/ ‘çommune’ door burgers     
(met een horizontale structuur van gelijken). En de jonge Franciscus 
werkt, als zoon van een rijke lakenhandelaar, actief mee aan die 
verandering. Hij doet mee aan de opstand tegen de adel van Assisi. De 
adel vlucht naar Perugia van waaruit Assisi de oorlog verklaard wordt. 
Uiteindelijk wint Perugia, de opstandelingen uit Assisi verliezen en 
Franciscus wordt op het slagveld gevangen genomen.  

De gevangengezette Franciscus wordt 
door zijn vader, na één jaar, zwaar 
ziek, vrijgekocht. Hersteld van zijn 
ziekte flakkert de ( derde) 
kruistochtenkoorts op en Franciscus 
sluit zich aan. Hij raakt echter niet 
verder dan Spoleto, één dagreis ver, 
want die nacht heeft hij een droom. 
Half in slaap hoort hij een stem vragen 
waarheen hij op weg was. Franciscus 
geeft heel nauwkeurig een overzicht 
van heel zijn plan. En de stem vraagt 
weer: ”Wie is je eigenlijk in staat meer 
te geven, de heer of de knecht? 
”Vanzelf, de heer”, antwoordde hij.- 

Waarom laat je de Heer dan in de steek voor de knecht en 

veronachtzaam je de Koning voor de onderdaan?” Toen stelde 
Franciscus de vraag: ”Wat wilt U dan dat ik zal doen, Heer?”-        
“Keer terug naar de streek waar je thuishoort, ga daar doen wat de 

Heer je zal 
openbaren. Toen de 
volgende morgen was 
aangebroken keerde 
hij naar zijn eigen 
streek terug, zoals 
hem bevolen was.                
( Begin, nr.6en 7).     

 

Die gewetensbeslissing maakt hem 
geheel los uit zijn sociale structuur.           
Hij keert dan ook niet terug naar 
Assisi ( zijn thuis) maar gaat naar het 
vervallen kerkje in San Damiano, net 
buiten Assisi, met zijn iconografisch 
geschilderd kruisbeeld op het altaar. 
Dit vulde het gehele koor door zijn 
afmetingen en kleurenpracht. 
Biddend voor dit kruis, dat uitbeeld 
dat de vernedering (de kruisiging) 
tegelijkertijd de verheffing                        
(verheerlijking) is, hoort hij op een dag een Gods stem: ‘Ga mijn huis 
herstellen. Zie je niet dat het een puinhoop is?’   

En zo ging Franciscus kerken restaureren. En Franciscus’ vader?...  
Die werd steeds kwader op zijn zoon. ( * Linker pagina:                                                                                                                                              
Het nageschilderde schilderij van: Jan W. Scheffers: San Damiano - J. Lettinga.) 



Duurzaam koken ( kookboek-tip) 
(ISBN 9789461431165 )                             
Het kookboek van Tom Hunt, ‘Puur 
natuurlijk koken’, deze keer als tip 
want deze prijswinnend chef-kok, 
auteur, en voorvechter van 
antivoedsel-verspilling, geeft je 
ideeën om letterlijk alles van de 
ingrediënten te gebruiken. Zo eet je 
gezonder, verspil je niets en bespaar  
je ook nog eens geld.                             
In elk hoofdstuk komen zes of zeven 
seizoen ingrediënten aanbod in drie 
eenvoudige, heerlijke recepten. 
Daarnaast staan er tips en ideeën 
hoe je de restjes van de gerechten  
kunt gebruiken om er andere maaltijden mee te maken. 

Groentepizza van restjes groenten en/of aardappels en kaas.                                                                                           
Voor de bodem                                                                                                                 
* 300 gr. bloem * 1 zakje gedroogde gist * zout * 1 tl. suiker * scheut 
lauw warme melk.                                                                                                                            
Voor de saus                                                                                               
* scheut olijfolie * 1 blik gepelde tomaten * 1 ui* Italiaanse kruiden.                     

De gist met 1 tl suiker en de lauwe melk in een kommetje en laat rijzen.                                                                                                      
Bak de gesnipperde ui in een scheut olijfolie glazig en voeg het blik 
tomaten en 1 tl suiker toe en laat wat inkoken. ( + evt. teentje knoflook)                                         
Doe de bloem, het zout en de gerezen gist in een kom en voeg er 
zoveel lauwwarm water bij dat er een bal ontstaat die loskomt van de 
kom. Laat het deeg onder plastic folie rijzen tot  de omvang verdubbeld 
is. Leg een  vel bakpapier op een bakplaat en rol het deeg daarop uit 
tot een lap, doe de saus en de groente- kaas-resten erop met wat olie.  

Bakken in het midden van de oven in 30 min. op 200 C gaar en bruin. 

Mandala: Wat wilt u dat ik doen ga Heer? 

Wat voor mandala kon ik nu bedenken bij het thema: Wat wilt u dat ik 
doen ga Heer? En toen bedacht ik me dat ik mijn pasgebakken choco-
walnotentaart hier voor kon gebruiken. Het is wel geen mandala in de 
gebruikelijke zin van het woord maar, zo ik bedacht me, ik had met de 
ingrediënten van boter, meel, eieren, cacao, lichte basterd- poeder-
suiker, agavesiroop en natuurlijk de walnoten, als losse bestanddelen 
een mandala kunnen maken.                                                                         
Het thema is echter: ‘daar moet je iets mee doen’… en dan kan er 
iets nieuws ontstaan. In dit geval een heerlijke, hart- verwarmende 
wintertaart om bij de koffie en thee uit te delen. En zo werden deze 
basis ingrediënten een middel tot ‘Alle goeds!’ En het was heerlijk! 

 

 



Ingezonden bij het februari thema:                                                        
‘Wat wilt u dat ik doen ga Heer?’  
* Doopgezinde verhalen:                                                                           
Vertellen van verhalen houdt de geschiedenis levend en kan een 
richtingwijzer voor de toekomst zijn welke inspireert. Deze keer: 

Een labyrint in de Doopsgezinde kerk van Leeuwarden. 

De komst van het labyrint begint in april 2014. Op mijn verzoek hebben 
we kennisgemaakt met het labyrint lopen in de kerk, met een labyrint op 
canvas dat mijn broer en schoonzus zelf gemaakt hadden. Het lopen van 
het labyrint werd die dag door een groep van 18 deelnemers goed 
ontvangen.  

 

Een labyrint kunnen lopen in de kerk wilden een aantal belangstellenden 
wel vaker doen. Alleen, het doek kwam uit Oud Beijerland vandaan, te ver 
en te duur om elk jaar over te laten komen.                                                     
Al snel was er een groepje van 5 vrouwen, waaronder ik, Everdien, 
gemotiveerd om zelf een labyrint doek te maken. Dat was een grote klus, 
die van september 2014 t/m begin december 2014 geduurd heeft. Rond 
die kerstdagen hebben wij voor het eerst op ons eigen doek gelopen. 

Het maken van het labyrint was een proces van vallen en opstaan. Het 
duurde even voor we het goede doek konden krijgen. Hiervan werden 
lange lappen aan elkaar genaaid. Omdat er geen wit canvas te krijgen 
was, gebruikten we een lichter doek. Om dit te verstevigen moest het 
hele doek van 7m x 6,5m in de gesso gezet.                                                            
Nadat er een goede mal gemaakt werd van de bochten, konden we het 
patroon op het doek gaan tekenen, eerst de contouren, die we later met 
zwarte verf inschilderden. Langzaam maar gestaag vorderde het doek. Het 
was toen heel fijn, dat we nog gebruik konden maken van de grote ruimte 
van De Tille. Wat waren we blij en trots toen het doek klaar was. We 
hebben het ter plekke ingewijd.  

Een labyrint is een bijzondere vorm om stil te staan en naar binnen te 
gaan en te ervaren van dat wat er op dat moment is. Het is onderdeel van 
mijn eigen zoektocht naar andere vormen van verdieping en verbinding. 
Daarbij voelde ik de ruimte voor nieuwe vormen bij de doopsgezinde 
gemeente Leeuwarden.                                                                                                        

We gebruiken het labyrint sinds eind 2014, doorgaans als Kerst/ 
Nieuwjaar labyrint of als Paas labyrint neergelegd. Deelnemers kunnen 
zich hiervoor opgeven. Voor mij als begeleider is het maximum aan 
deelnemers 8-10.   



 

Het kan zeker ook met meer mensen gelopen worden, maar dan wordt de 
begeleiding vrijblijvender en minder persoonlijk. Dit kan soms op een 
zaterdagmiddag, als we tijdens de open kerk, het labyrint neerleggen.  

De begeleiding maakt voor elke bijeenkomst een programma.                     
Hierin  wordt in het kort wat over het labyrint verteld, dan openen we het 
labyrint met meditatief lopen en zang. Het lopen bereiden we voor met 
een visualisatie om ieder voor zich stil te staan bij onze eigen reden om te 
lopen. Met creatief tekenwerk kan ieder iets voor zichzelf vastleggen. 
Middenin het labyrint kun je symbolisch een engelkaartje trekken en ‘met 
dit engeltje’ teruglopen. 

Het labyrint is ook te leen. Inmiddels hebben een aantal kerken in de 
loop van de jaren het labyrint geleend. Dit kan met- en zonder 
begeleiding. Omdat het een canvas doek is, kan dit labyrint eenvoudig 
vervoerd worden en in iedere grote ruimte gelopen worden. 

Door Everdien van der Hel. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


