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Meditatie dienstdoende predikant

Matheüs 15,21-28

Jezus nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon. En kijk, een
Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: `Heb
medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is vreselijk
bezeten.' Maar Hij gaf haar niet eens antwoord. Zijn leerlingen
kwamen naar Hem toe en vroegen hem: `Stuur haar weg, want ze
roept ons achterna.' Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gestuurd naar de
verloren schapen van het huis van Israël.' Maar zij kwam naar hem
toe en knielde voor Hem neer en zei: `Heer, help me.' Hij gaf haar
ten antwoord: 'Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen
en het aan de hondjes te geven.' Maar zij zei: 'Juist, Heer, want wat
de hondjes eten, zijn de brokken die van de tafel van hun baas
vallen. ‘Toen gaf Jezus haar ten antwoord: `Vrouw, groot is uw
vertrouwen. Moge het u vergaan zoals u wenst.' En haar dochter
was vanaf dat moment genezen.

GRENZEN
Als iemand van ons hier in Alanya even of voorgoed naar Nederland
wil reizen dan kan dat zonder dat er een strobreed in de weg wordt
gelegd. Dat is wel eens anders geweest in Europa en helaas nog. In
een groepsreis door de Balkan werden we bij de grens op een
bijzonder vervelende manier behandeld. Alle passagiers moesten uit
de bus met een paspoort of identiteitskaart in de hand langs een
loket lopen om daar je paspoort of identiteitskaart te laten zien onder
het toezicht van een gewapende andere ambtenaar. Ook op
Schiphol wanneer de veiligheid controles worden aangescherpt duurt
het wel eens te lang eer je de kans krijgt ergens een grens over te
gaan. Wie die vervelende ervaring nog eens wil meemaken hoeft
maar eens in te checken naar een ver land, Israël, de VS of zo. Dan
ga je op je sokken en zowat in je ondergoed door een
controlepoortje, soms na achterlating van je vingerafdrukken,
iriscopie en enige ondervraging. Met landen waarmee geen sluitende
afspraken mee te maken zijn zouden we gauw in moeilijkheden
komen als we niet voorzichtig zijn. In ons dagelijks leven stellen we
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ook grenzen, aan onszelf en aan anderen. Niet te veel eten, niet te
weinig. Handen thuis houden. Dit is van mij en dat van jou. Als elke
gek maar kan doen en zeggen wat in ‘m opkomt dan is het hek (de
grens dus) van de dam, zoals we dat zeggen. Dan worden mensen
beledigd, tekort gedaan of erger. Heel veel van de  landswetten van
elk land leggen beperkingen op, trekken grenzen waardoor
samenleven wordt geordend en dus mogelijk blijft. Zonder
verkeersborden en verkeersregels zou het een janboel van jewelste
worden. bij twijfel rijden we  langzamer en voorzichtiger; grenzen die
we onszelf opleggen. Grenzen stellen en toch een leefbare
samenleving over houden is een ingewikkelde zaak. De grote vraag
blijft: “Waar trekken wij die grenzen?” Die kwestie is niet nieuw,
bestond ook in Jezus’ tijd, zoals we in het evangelie van vandaag
lezen.
In een poging om even op adem te kunnen komen, buiten de kritiek
van volksgenoten, ging Hij wel niet op vakantie naar een vreemd
land, zoals wij dat graag doen, maar Hij zocht toch wat rust op
vreemd terrein. Die rust was echter van korte duur, want een vrouw
herkent Hem als de aangewezen Messias. “Heer ontferm U”, roept
ze. Dat is hetzelfde als “Kyrie eleison”. Doen alsof Hij haar niet
gehoord had was zonder resultaat. De grens die Jezus trekt tussen
die vrouw in den vreemde en zijn eigen volk waarvoor Hij zich in
eerste instantie geroepen voelde, werd door haar zo maar
weggeveegd. Zij trekt Hem uit het joodse wereldje weg en Hij kan
haar alleen maar nabij zijn. In dit verhaal worden voor Jezus, zijn
woorden en daden geopend over alle grenzen heen. (Tussen
haakjes: Het is wel mooi weer een vrouw die dit in gang zet!)
Hiermee is ook aan ons, aan alle christenen, de trend aangegeven
om in onze zorg om medemensen buiten ons kleine wereldje te
treden naar Gods volk dat niet wordt afgebakend op grond van taal,
van ras, van religie of wat dan ook. Het beginsel is heel simpel. Maar
de invulling daarvan niet. Want hiermee is natuurlijk is de kwestie
niet opgelost voor al die vluchtelingen die zich wereldwijd
aanmelden. Er zijn nu eenmaal grenzen aan onze mogelijkheden.
Toch zal het ook ons niet lukken te doen alsof we al die noodkreten
niet horen. Net als Jezus worden we omgeven door mensen die
zeggen: ”Stuur ze weg”. Wie bij voorbaat medemensen in

nood wegstuurt gedraagt zich vanaf deze verhaalde gebeurtenis
heel onchristelijk. Hoe ingewikkeld het soms ook is, hier ligt een
blijvende oproep om in elk geval ons hart te openen voor wie wij
goed kunnen doen, met wijsheid en welwillendheid hen tegemoet te
treden.

Cor van Vliet.

Tien jaar NIGA: klein en dapper.

Na tien jaar kun je nog steeds met recht zeggen: het was destijds
een goed idee om een begin te maken met het vormen van een
kerkelijke gemeente. En dat op een plek die alles behalve
vanzelfsprekend was. Moedige mensen van het eerste uur, zich al
dan niet van dat “niet vanzelfsprekende” bewust, lieten zich leiden
door het grote verhaal dat de gemeente van Christus in de wereld
hanteren mag.

Tien jaar later en warempel, we zijn er nog. Ondanks of dankzij alle
groeikrampen en krimpscheuten, maar we zijn er en houden zo goed
mogelijk de lofzang gaande.

En ook nu is dat niet vanzelfsprekend, de tijden zijn er niet
eenvoudiger op geworden en echte groei zit er op dit moment ook al
niet in. Maar ook
nu laten de
volhouders zich
leiden door dat
ene grote verhaal
en dat houdt hen,
plus alle
betrokkenen bij
de NIGA gaande.
Wij ( Lenie en ik)
kwamen erbij in
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2014 en elke keer, dat we nu naar Alanya komen, komen we steeds
meer een beetje thuis. Daar helpen de mensen van de NIGA
geweldig bij en hoe klein de groep soms ook is, dat krijgt ons niet
echt zwaarmoedig of bang. Want dat ene grote verhaal van God en
mensen draagt ons en dat moge nog lang zo doorgaan. Wat ervoor
nodig is: mensen die op hun beurt dat verhaal verder willen dragen
en ervoor instaan. Met hart en ziel en vooral ook met een warm
kloppend hart voor de mensen in en om Alanya heen.  NIGA , het ga
ons goed!

Lenie en Ko Brevet, Deventer.

Van onze adviseur

Vacatures
Na de nodige zweetdruppels te hebben geproduceerd is het rooster
voor de komende jaren nagenoeg geheel gevuld. Met dank aan de
voorgangers die hebben toegezegd de NIGA een periode als
voorganger te willen dienen. Ik zeg daarbij uit ervaring sprekend: je
zult er geen spijt van krijgen, want het is een prima “club” om
mee op te trekken.

Er is nog wel één periode die dringend om een voorganger vraagt en
dat is van 18 november 2018 t/m 27 januari 2019. Het liefste zien we
deze periode vervuld door één persoon, maar mochten er nu
mensen (voorgangers dus) zijn die een deel ervan willen komen, dan
is dat bespreekbaar. Ik ben zelf het eerste aanspreekpunt, dus ik
brand van verlangen om signalen in ontvangst te nemen.

Nadeel/voordeel
In het afgelopen voorjaar kwamen onze Duitse medegelovigen vrij
plotseling zonder voorganger te zitten. Ernst was er heel spontaan
bij met zijn aanbod om hen een aantal weken in onze diensten
gastvrij te ontvangen. En niet alleen dat, maar dan moesten het
meteen maar diensten worden, waarin ook de Duitse taal een

aandeel zou krijgen. Het idee vond bij alle betrokkenen instemming
en dat werkte uitstekend door in de toch al goede verstandhouding
tussen onze beide gemeenten.

Toen er bij onze Duitse vrienden ook nog gebrek aan vrijwilligers
was om één van de internationale begraafplaatsen van onkruid te
ontdoen, meldden zich maar liefst zeven NIGA mensen om te
helpen. Bert Smits schreef daar al een bijzonder bemoedigend stukje
proza over, waarmee ik maar zeggen wil, dat een bekend gezegde
van een nog bekendere Nederlander maar weer eens waar werd:
“elk nadeel heb z’n voordeel”.  Was getekend Johan Cruijff.  En zo is
’t maar net!

Ko Brevet.

Uit de Pastorie

Lieve mensen van de NIGA,

Hier boven een foto van twee mensen die iets te vieren hebben Nel
mijn vrouw en ik. Hier aan de boulevard van Alanya, heel romantisch
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vierden wij onze 44 jarige huwelijksdag op 6 september. En wij
beiden kunnen natuurlijk een heel verhaal vertellen over die 44 jaar,
natuurlijk in lief en leed. Met de kinderen waren wij vier jaar geleden
ook in Turkije in een chique hotel bij Lara om dat te vieren, en een
aantal jaar daarvoor deden we een rondreis door Turkije. Dus we
hebben wel een beetje Turkse ervaringen opgedaan. En nu doe ik
mijn best om een bijdrage te leveren voor het Kruispunt. U allen
heeft ook iets te vieren NIGA bestaat tien jaar. Wij, mijn vrouw en ik,
voelden ons vereerd toen we werden gevraagd om ook een periode
dienst te doen in uw/jullie gemeente, en sinds de dag/nacht van
aankomst voelen we ons van harte ontmoet, eerst midden in de
nacht door Ernst en Çiğdem en de dagen daarna de eerste
kerkdienst die ik mocht doen het voelde allemaal als
ontmoeten. Aan het begin van mijn eerste preek vertelde ik dat ik
liever niet het woordje preek gebruik of overdenking maar woorden
over Woorden de kleine letter w voor mijn woorden de grote letter
W over de woorden uit de Bijbel. De tekst van deze eerste
woorden was uit 2 Korintiërs 4:5-6 waar Paulus schrijft “ Wij
verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus de Heer is en
dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn” Deze tekst mag dwars
door onze ontmoetingen heen lopen, in Jezus onze Heer en God de
Vader ontmoeten wij in liefde elkaar zijn wij in liefde verbonden. Ik
ben trots dat ik een heel klein beetje deel van die tien jarige
geschiedenis mag meemaken en nu bij u/jullie mag invullen. Ik weet
wel dat het merendeel van de kerkgangers neigt naar de leeftijd der
sterken, ik weet ook dat de NIGA een wolkje als een mans hand dan
wel klein maar levend is. Maar ik ben trots om hier te zijn en u allen
mag ook trots zijn, waar vroeger kerkdiensten niet alleen hier maar
elders ook kerkdiensten werden gehouden in zaaltjes en kelders,
hebben jullie een prestatie verricht met de prachtige ruimte waar we
elke zondag zijn, en die prestatie kan alleen omdat daar allemaal
prachtige mensen aanwezig zijn rondom het Woord van God. Ik
wens u mij en Nel een prachtige tijd toe, en nodig u allen uit elke
zondag dat feest van de ontmoeting te vieren met elkaar.

Nel en Cor van Vliet

Maalesef ! (vertaling= Jammer)

Dat was het laatste woord wat Ernst Meijer zei toen we in 2011
afscheid namen van de NIGA ! Maalesef ! Ja zo voelden we het ook
! De tijd was omgevlogen. Het was voor ons die drie maanden een
fijne tijd. Alleen het Görüsürüz (Tot ziens) konden we niet waarmaken.
We waren zo vast verbonden aan de kerk in de Algarve, waar we
soms wel twee keer per jaar voor twee tot drie maanden dienst
deden, dat nog eens een derde periode gewoon te veel was. Maar
wat was het altijd gezellig en wat was het met Ernst een steun als hij
mij weer kwam helpen met de computer! Menige sigaar hebben we
zondag en door de week samen gerookt. Ook het regelmatig contact
met de Duitse en Noorse predikanten mogen we niet vergeten,
Martin Brunnemann en Jon Ådnøy. Uiteindelijk resulteerde het in een
gemeenschappelijke kerk. Officieel werd ze op 17 mei in gebruik
genomen! En ....... We mochten er nog bij zijn. Ernst zorgde ervoor
dat onze vlucht een dag kon worden uitgesteld! Maar wat was het
spannend!! We hadden n.l. geen kado ! En we waren de enigen
zonder! Gelukkig hadden we van een trouw kerklid een schilderij
gekregen. Echt een mooi schilderij! Dat zou het kado kunnen zijn !
Ernst ging het halen! Maar de sleutel van het appartement waar het
schilderij stond was
onvindbaar! Ernst
was weg en bleef
weg.......En ik maar
met mijn toespraak
de tijd overbruggen.
In het " Türkis
Magazin " onder "
Nachrichten " stond
later: "Das Präsent
der
niederländischen
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Gemeinde sollte ein eigens angefertigtes Gemälde sein, dass leider
spät getrocknet und zum Zeitpunkt der Festivität noch unterwegs
war. So brachte der holländische Pfarrer Wiekeraad charmant das
Publikum mit Anekdoten zum Schmunzeln und Lachen um die Zeit
zu überbrücken " Ja, ja maar wat verlangde ik naar de komst van
dat schilderij. Naar ik meen was het gemaakt door Nanny Bruns.
Maar er was meer! De kerkdiensten ( Bo noemde me een spetter! ),
de gesprekskringen, de bezoeken in de beide ziekenhuizen, de
huisbezoeken ( één keer zelfs opgehaald van de bushalte op de
scooter ), de wandelingen met John en Marije Baetens, enz. enz. We
gaan stoppen, we zouden een heel boek kunnen vullen! Het moge u
allen goed gaan! En wie weet zien we elkaar nog eens weer ( in
Turkije?).
In ieder geval : Gode bevolen !

Greet en Piet Wiekeraad.

Uit de kerngroep

Met een lach en een traan

Mij werd gevraagd om iets over de geschiedenis van de NIGA te
vertellen. Daarom ben ik in de oude schoenendoos, mijn computer,
gedoken om herinneringen op te halen. De eerste dienst was in het
Kultur Merkezi, het cultuurhuis van Alanya, dat ons door de
burgemeester beschikbaar werd gesteld. Deze dienst was op 4
november 2007 en de eerste voorganger was Ds. Wim Molenaar.
Om nu verder allerlei oude statistische gegevens te vermelden leek
mij niet geweldig daarom heb ik ervoor gekozen een aantal oude
foto’s te plaatsen. Dat deed ik met een lach, om leuke momenten, en
een traan, omdat ik mensen zag die ons helaas zijn ontvallen.

Met de bus naar Belek, 24 maart 2008
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11 april 2008 een tochtje naar Köprülü Kanyon
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Kultur Merkezi 8 juni 2008. Ds. P.F. Warmenhoven uit Breda

Yulia achter het keyboard.

9 november 2008 Ds Tom Oosterhuis uit Edmonton, Canada
Ds Tom Oosterhuis en Alyce Oosterhuis
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20 januari 2010 Wandelingen met John en Marij

Victor (vriend van Madelon) met Ds. Jan van der Stouw (onlangs overleden)
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3 februari 2010 met z'n 13’nen in de cardak

Waterval van Alanya

Links Ans van der Stouw

Ad en Nanny
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17-2-10 Dimcay-Baraj-Kuzyaka

Na de wandeling een biertje bij Ali’s Bahnhof

Bloeiende Amandelbomen

Uitzicht over Alanya
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20 februari 2011 Ds. Henk Blankespoor in het Kulturhuis

29 mei 2011 Koffie na de eerste dienst in de Noorse kerk

Elizabeth Unger onze organist met Dagmar onze fluitist

31 mei 2001 Inkopen voor de nieuwe pastorie
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29 juni 2011 Pastor Pim Rijnders bij de verhuizing van de oude

naar de nieuwe pastorie

Jenny Rijnders in de nieuwe pastorie keuken

De verhuizers
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30 oktober 2011 Ds. Tom Oosterhuis en Kees en Marry van der Have

15 januari 2012 Op uitnodiging van Alfred en Coby

5 februari 2012 Ds. Alfred Bronswijk in zijn nieuwe toga

28 oktober 2012 Ds. Hans van de Wal
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28 oktober 2012 Iedere zondag deze schermen uitdraaien, nu verleden tijd

4 november 2012 Elizabeth Unger

10 februari 2013 Ds Bert Oosthoek

Koffie na de dienst
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13 november 2012 Ons Schoenproject
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13 oktober 2014 Brunch in de kerk
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25 oktober 2015 Helaas moesten wij afscheid nemen van Harry en Coby Spijker
Harry heeft jarenlang onze samenzang begeleid.

Tenslotte ons kookboek samengesteld door Coby

Er is nog een voorraadje
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Tenslotte na al deze foto’s, ik had er nog wel 100 meer, toch nog
een statistiek, de bezoekers aantallen in de afgelopen jaren.

Ernst H.F. Meijer

Stukje gemeentelid

Een verhaal:

Op zekere dag kwamen twee vrienden aankloppen bij een wijze
oude man. De een was geleerde, de ander een twijfelaar. Beiden
kwamen ze met dezelfde vraag naar de wijze man toe: "Wie is God
nu eigenlijk en waar is Hij te vinden? Zovelen spraken over Hem,
maar wij vonden Hem nog niet". Na een lange stilte vertelde de wijze
man hen het volgende verhaal: Er waren eens een paar vissen in
een brede rivier en die zeiden tegen elkaar: "Men zegt dat ons leven
van water afhankelijk is, maar we hebben nog nooit water gezien; we
hebben geen idee wat water is". Ze besloten samen naar de grote
wijze vis te zwemmen in het meer, misschien kon die hun vertellen
wat water was, zodat ze het samen konden zoeken! Toen de wijze
vis hun vragen had aangehoord was hij zeer verbaasd. "Domme

beesten", zei hij, "jullie leven en bewegen in water en je ziet het niet?
Alles wat jullie omgeeft is water!" De wijze oude man was uitverteld
en keek de beide mannen vragend aan.
"Snappen jullie het nu?" vroeg hij. "Alles wat ons omgeeft is
Goddelijk, wij leven in God, maar we weten het niet, alles om ons
heen spreekt van God, maar we horen het niet".

Hartelijke groet
Johannes en Gerda de Jonge

Tien jaar kerk in Alanya

Begin 2007 begon ik aan mijn eerste missie als predikant in het
buitenland. De eerste gemeente waar mijn vrouw Henny en ik (Wim)
naar toe gingen was de gemeente in Benidorm. Daar kreeg ik
contact met Marry en Kees van der Have, die inmiddels naar Alanya
verhuisd waren. Zij gaven aan ook kerkdiensten in Turkije te willen
organiseren. We hebben toen gesproken over hoe je dat zou kunnen
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regelen. Toestemming om kerkdiensten in Alanya te houden was
toen nog niet verkregen. Toen die er in augustus wel was per 4

november 2007, werd ik meteen gevraagd de eerste periode voor
mijn rekening te willen nemen. Aangezien ik al toegezegd had m.i.v.
december 2007 voor 2 maanden voor het Algarvepastoraat
beschikbaar te zijn, werd afgesproken dat ik alleen de eerste 2
zondagen zou voorgaan. In dat opzicht was 2007 voor ons een
hectisch jaar. Voor het eerst op buitenlandse missie en dan meteen

al drie keer
in één en

hetzelfde
jaar. Vanuit

Spanje
waren ook
Gré en Cees
van Manen
in Alanya
neergestrek

en. Zowel in
Spanje als in

Turkije hebben zij zich met Marry en Kees volledig ingezet voor het
organiseren van kerkdiensten.

De eerste dienst in Alanya op 4 november 2007 heb ik in het
Cultuurhuis mogen leiden. Dat was best spannend. We waren nog
met een kleine groep. Voornamelijk leden van het gezin van Marry
en Kees van der Have.. Ook de pers en fotografen waren aanwezig.
Tijdens de dienst werden er talloze foto’s gemaakt. Na afloop werd
er een soort persconferentie voor het Cultuurhuis op straat
gehouden. Daar zijn ook nog foto’s van. Voor de dienst begon
werden we volop geholpen bij het in gereedheid brengen van de
kerkzaal. Naar we aannemen waren het moslims die het kruis van
Christus op een tafel plaatsten. In 2013, 2015 en 2016 mocht ik
opnieuw pastor in Alanya zijn. Aanstaande december komen Henny
en ik voor een vijfde periode om het pastoraat in Alanya te
behartigen. Dat zal ook de laatste keer zijn. We zijn erg blij en
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dankbaar om in Turkije ongehinderd het evangelie te mogen
verkondigen.  Zelf zal ik op 11 februari 2018 voor het laatst preken in
Staphorst/Rouveen, de gemeente waar ik in 1979 als predikant
begonnen ben.

Henny en Wim Molenaar, Meppel
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Bij het afscheid van Theo de Boer

Hoogleraar Wijsbegeerte aan de VU

LEVINAS

Anonieme aanwezigheid
wordt opgeheven

ons leven staat in dienst
in het gelaat

de blik van de ander

in die hoedanigheid
zijn we beschikbaar

als een gezicht wat opklaart
door ontmoeting een blijheid

van de mens die ons aanstaart

Het gedicht hier boven schreef ik in 2014

Naast Spinoza (die gewoond heeft in mijn woonplaats Rijnsburg 1661-
1663) is Emanuel Levinas een favoriete filosoof van mij, het gedicht is
en dat schrijf ik met grote trots voorgedragen bij het afscheid van Prof.

Theo de Boer Filosoof aan de VU een Levinas kenner

Het gedicht begint met een ‘Anonieme aanwezigheid’ die wordt
opgeheven.
De ander krijgt een naam, is geen nummer geen middel maar doel.
Of, zoals in de woorden van Jules Deelder in neonletters op een pand
aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam: ‘de omgeving van de mens
is de medemens.’
De aanwezigheid van de a/Ander is of wordt het oriëntatiepunt van
waaruit en waardoor wij tot onze bestemming komen.
Ook, en vooral door er te zijn voor mensen die ‘naamloos / kwetsbaar
en weerloos / door het leven gaan’ (Liedboek 2013, Lied 647)‘
Ons leven staat “in dienst” is iets anders dan de zondagse eredienst.
Het is niet het ritueel waarvoor Levinas volgens De Boer wat te weinig
aandacht heeft. En dat is in dit verband misschien maar goed ook, want
dan zou ons denken en doen daarin zijn opgesloten.
Dat gelaat komt bij mij pas in de laatste zin van de eerste strofe aan de
orde: ‘In het gelaat / de blik van de ander,’ de vreemdeling, de weduwe
en de wees. ‘In het gelaat / de blik van de ander’ licht een nieuwe orde
op; een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en
recht wonen.
In de tweede strofe is sprake van ‘een gezicht wat opklaart / door
ontmoeting.’
Dit doet mij denken aan een opmerking die De Boer maakte op het eind
van de tweede cursus, in het najaar van 2002. Toen bleek dat hij bezig
was in het boek Tegen David aan praten van Willem Barnard. De Boer
paste de uitleg die Barnard gaf aan Psalm 36:10 toe op Levinas: ‘In Uw
licht zien wij het licht.’ Hij las dat natuurlijk met de bril van Levinas op
zei  “God kaatst het licht terug in het gelaat van de ander die voor het
licht is bestemd.”
Even terug, naar de eerste zin uit de tweede strofe van mijn gedicht.
Daarin gaat het over beschikbaar zijn. Dit roept bij mij een kinderpreek
van Justine Aalders op, naar aanleiding van de roeping van de
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discipelen. Toen ze een jaar of zes – zeven was, riep op een dag haar
moeder haar, en vroeg of ze een heel gesneden bruinbrood wilde
kopen. O, dacht ze dat is teveel gevraagd – hoe kan ik dát onthouden:
een héél ge-sne-den bruin, en hoe moet dat met het geld? Waarop haar
moeder haar aankeek en zei: ‘Je kunt het! Ga maar.’ Waarna haar een
enorme blijdschap overviel: ik kán het, en ik maak er ook nog eens mijn
moeder blij mee! Wat wil ik nog meer!
In de laatste regels van mijn gedicht gaat het over díe ‘blijheid / van de
mens die ons aanstaart,’ een blijdschap waaraan we ons vast mogen
houden, ook als het haast onmogelijke van ons wordt gevraagd.
Die blijdschap is zoals in Lied 607 van Huub Oosterhuis ‘Gij zijt
voorbijgegaan, / een vreemd bekend gezicht, / een stuk van ons
bestaan, / een vriend, een spoor van licht.’ De blijheid staart ons aan,
staat er in mijn gedicht. Als ik de definities van ‘aanstaren’ op
mijnwoordenboek.nl opzoek, dan zijn dat er zes: aangapen,
aanschouwen, aanturen, aanblikken, fixeren en staren.Misschien komt
het synoniem ‘aanschouwen’ in de buurt van wat ik en Levinas
bedoelen.
Er klinkt iets in mee van ‘het levenslicht aanschouwen, het telkens
opnieuw geboren worden, tot je bestemming komen ‘Denk daar nog
maar eens over na’, zou Theo de Boer zeggen. Zoals mijn gedicht
mezelf en hopelijk anderen ook nog steeds te denken geeft.

Cor van Vliet

www.niga-turkije.nl


