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Meditatie Ekklesia Tilburg    21-03-2021
 

Meditatie geschreven door Nico Meijer 
 
5e zondag van de veertigdagentijd

 
Johannes 12, 20-33

 

"De graankorrel"
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Inleiding

 

Vandaag begint in het kerkelijk jaar de lijdenstijd.

Jezus is in Jeruzalem en voelt, dat het er om gaat spannen.

De oppositie tegen hem groeit. Hij beseft dat.

Maar hij is bereid die weg te gaan. Hij houdt zijn principes overeind.

Hij is zelfs bereid om voor zijn levenshouding te sterven, als dat moet.

"Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, zal hij geen vruchten
voorbrengen".

En hij roept ons op hem te volgen.

Moeten wij ook de marteldood ondergaan?

 

 

Lied: "Herschep ons hart" 

 
 
 
Uit het evangelie volgens Johannes (12, 24-25)
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"Waarachtig, ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft,
blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten
voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven
prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwige leven.

Wie mij wil dienen, zal mij moeten volgen; en waar ik ben, daar zal ook mijn
dienaar zijn: wie mij dient zal erkenning vinden bij de vader".

 

Overweging

"Sterven om te leven", hoe vaak hebben we dat al niet gehoord.

Het doet denken aan "versterving".

(Voor onze jongere kijkers: dat heeft niets te maken met een bepaalde vorm
van euthanasie, maar alles met "jezelf iets ontzeggen, een offertje brengen".)

Het doet ook denken aan "zelfverloochening" en "jezelf wegcijferen".

De ouderen onder ons zal dat bekend in de oren klinken.

We zijn opgevoed met een grote nadruk op "iets voor een ander over hebben,
naastenliefde, medemenselijkheid". "Je moet je naaste liefhebben als jezelf".

 

In de praktijk werd dat nog wel eens beleefd als: "Je naaste liefhebben in plaats
van je zelf". Een moeder van een groot gezin, die er helemaal was voor man en
kinderen en aan eigen behoeften niet meer toekwam. "Let maar niet op mij. Ik
ben het maar". Zij kwam altijd op de laatste plaats.

 

Na verloop van tijd is daar een reactie op gekomen: Niet alleen die ander is
belangrijk. Jij ben zelf ook belangrijk. Het is niet: de ander of ik, maar de
ander en ik. Meer balans. Je kunt er pas echt voor de ander zijn, als je zelf ook
O.K. bent, "goed in je vel zit". De dienst aan de ander dient niet ten koste te
gaan van jezelf. Jij bent zelf ook de moeite waard. Jij mag er ook zijn. Je mag
ook van jezelf houden.

 

Oosterse filosofie en meditatietechnieken benadrukken sterk het belang van
het "zelf":  inkeer, aandacht voor je eigen kern, rusten in jezelf, je niet in de
buitenwereld verstrooien, jezelf zijn, ademhaling, bewustzijn van je lichaam,
concentratie op het ik enz.

 

Is deze "gerichtheid op het zelf" niet tegenstrijdig aan het "sterven aan jezelf"?

Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
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Ik denk, dat we hier te maken hebben met twee soorten "zelf", twee "ikken", die
ik gemakshalve maar aanduid met ons kleine ik ("ikke") en ons grote ik.

 

Jaren geleden vierde ik Sinterklaas in het gezin van mijn zus. De jongste van
de twee kinderen was vijf en "geloofde" nog. Na wat gebons op het raam bleek
Zwarte Piet een grote zak met cadeautjes voor de deur te hebben neergezet.
Onder gejuich werd deze naar binnen gedragen en midden in de kamer
leeggeschud. Onmiddellijk begon onze kleine vriend met verve zijn eigen
pakjes uit de stapel te vissen en veilig te stellen. Hij kon dan nog wel niet lezen,
maar zijn eigen naam herkennen, dat kon hij al wel. Zijn moeder greep
onmiddellijk in: Ho, ho, zo wordt het spel niet gespeeld. Hij was niet alleen op
de wereld. Ook hij moest netjes telkens op zijn beurt wachten.  -  Opvoeden
heet dat.

 

Een klein kind is nog vervuld van zichzelf en moet leren, dat de anderen er ook
toe doen.  Dat is een heel proces. Zijn kleine ik voerde nog helemaal de
boventoon en moest stukje bij beetje verruimd worden tot zijn grote ik. Van
eigenbelang naar algemeen belang. Van zelfverrijking naar welzijn voor allen.

 

Dat proces is nooit helemaal af. Ook als volwassene speelt ons kleine ik nog
regelmatig op: als we bang zijn om af te gaan, we de schone schijn op willen
houden, goed voor de dag willen komen, ons hachje proberen te redden, veel
aandacht voor de buitenkant hebben, bang zijn om door de mand vallen, enz.

(Freek de Jonge: "er is geen mand")

 

Die houding wordt gestimuleerd door de buitenwereld: belang van populariteit,
succesvol moeten zijn, hoeveel "likes" je op de social media hebt. Alles moet
spetterend, fantastisch en bijzonder zijn.

 

Dát kleine ik moet "sterven", moet opgaan in ons grote ik: je niet mooier
voordoen dan je bent, eerlijkheid, nederigheid, echtheid, onbaatzuchtigheid.

We kunnen ons daarin "oefenen", zodat ons grote ik zich steeds verder kan
ontwikkelen, een houding ("deugd")  wordt en daardoor voor ons zelf ook
steeds  bevredigender.
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Meditatietechnieken kunnen ons bij die groei helpen. Groeien in authenticiteit,
in mildheid.

 

De marteldood lijkt me daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde.

 

Lied: Zolang er mensen zijn op aarde

 
 
Voorbeden voor deze zondag zijn voor de familie Van Tongeren, zij zijn allen
positief getest op Corona, dat zij spoedig mogen herstellen van hun milde
klachten. Tevens bidden we voor de moeder van Arthur. 
Verder staan wij stil bij het overlijden van een goede vriend van een van
ons, Luuk Fikken, hij was 74 jaar oud. 
Luuk had begin dit jaar nog een expositie in de Regenboogzaal. Hij is op 12
maart plotseling overleden. 

 

 
Collecte 

We houden onze collecte sinds de coronatijd op deze wijze. Je kunt een
bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting
Ekklesia Tilburg onder vermelding van; 
Reguliere collecte:  Ekklesia Tilburg 
Extra collecte: De Voedselbank 
 
Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-
app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester. In
GIVT kun je een extra collecte toevoegen, de eerste is dan voor ET en de
tweede is voor de voedselbank.
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Copyright © EkklesiaTilburg2021, alle rechten voorbehouden 
 
 

Ons mailadres is: 
nieuwsbriefET@gmail.com 

 
 

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door? 
U kunt uw voorkeur opgeven of uitschrijven uit deze lijst 

 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to ssnakenborg@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

EkklesiaTilburg · De Stille Wille 187 · Oost West en Middelbeers, Nb 5091 WE · Netherlands 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/EkklesiaTilburg/
http://www.ekklesiatilburg.nl/
https://ekklesiatilburg.us19.list-manage.com/profile?u=33658ea2e177f427d67e0cd40&id=b4eba79730&e=adee85f844
https://ekklesiatilburg.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=33658ea2e177f427d67e0cd40&id=b4eba79730&e=adee85f844&c=d7fb2b7f48
mailto:ssnakenborg@gmail.com
https://ekklesiatilburg.us19.list-manage.com/about?u=33658ea2e177f427d67e0cd40&id=b4eba79730&e=adee85f844&c=d7fb2b7f48
https://ekklesiatilburg.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=33658ea2e177f427d67e0cd40&id=b4eba79730&e=adee85f844&c=d7fb2b7f48
https://ekklesiatilburg.us19.list-manage.com/profile?u=33658ea2e177f427d67e0cd40&id=b4eba79730&e=adee85f844
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=33658ea2e177f427d67e0cd40&afl=1
http://eepurl.com/gGYj0z
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=33658ea2e177f427d67e0cd40&id=b4eba79730
javascript:;

