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Luc VERSTEYLEN
een grootmoeder belde me :
in de parochie hadden ze gezegd
dat haar kleinzoontje
zijn eerste communie niet mocht
doen
“omdat hij de boodschap van god
niet goed begreep”

het jongetje was inderdaad
niet enkel overbeweeglijk
maar ook voeling zoekend
( de benamingen hyperkinetisch
& autistisch vinden we nogal
ziekteachtig
& bovendien hardvochtig
& gebruiken ze dus niet graag  )

begrijpelijk dat hij 
naar catechetische
uiteenzettingen

niet altijd onbeweeglijk-geboeid
zat te luisteren
& er dus ongewenst werd
verklaard

maar zijn grootmoeder zei :
jezus heeft toch gezegd :
laat dé kinderen tot mij komen
& niet enkel dié kindereen
die kunnen stil zitten
& geboeid luisteren ?

had de parochie
de boodschap van god
zélf wel goed begrepen ?

of hij zijn eerste communie
niet in viersel mocht komen 
doen ?

natùùrlijk mocht hij dat

heel de familie daagt die
zondagmorgen
vanuit het verre brugge op
& zetten het jongetje
in de oude brouwerij af

wij moesten het maar
voorbereiden
zelf gingen ze ondertussen
aan de overkant
een koffietje drinken

een zevental mensen
bewoonden de brouwerij
& voelden zich wat ontredderd :
hoe moesten ze dat aanpakken ?

gelukkig deed de tuin zijn werk :
de fonteinen de molen de
schommel
de onderaardse gang :
het overbeweeglijke kind
werd gewoon rustig beweeglijk

&  verkende geboeid 
het ene boeiende plekje 
na het andere

wel vergiste hij zich als
stadskindje even
& nam het eendenkroos 
op de bijver
voor een pas-afgeredengazon
met een fikse natte duik als
gevolg

zelf vroeg ik me  ondertussen af
hoe ik aan mijn opdracht ging
beginnen ?

op het erf
werd de tafel gereed gezet
met de banken errond

(Wordt vervolgd)

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN
Onze voorouders zagen in de dagheilige van overmorgen de man die
het startschot gaf voor de winter en ze zeiden:
MET SINTE SEVERIEN,
ZAL MEN D’EERSTE KOUDE ZIEN.

En zo zei men ook:
MET SINTE-SEVERIJN,
KAN ’T AL WINTER ZIJN.

Nu is het natuurlijk mogelijk dat bij een vroege winter rond deze
datum al wel eens wat sneeuw valt; de mensen hebben sneeuw altijd
geassocieerd met winter, veel meer dan met het begrip koude op zich.
Vandaar…

De volksweerkunde heeft altijd getracht in perioden te denken. Zo is er
een periode voor het ploegen, verder een ideale tijd voor het zaaien,
voor het planten en het oogsten. Maar diezelfde volksweerkunde sti-
puleert natuurlijk ook wel de perioden van winter en zomer, met het
begin en het einde daarvan.

En zo is er voor overmorgen dan een spreuk die inderdaad in die zin
denkt:
SINTE-SEVERIJN, OUWE PATER,
SMIJT EEN KOUDE STEEN IN ’T WATER.
SINTE GERTRUDIS, HEMELBRUID,
HAALT DIE STEEN ER WEL WEER UIT.

Zondagsgebed
bij de dertigste zondag door het jaar  

Zondagsgebed

Heer God,
om brood en vrede vragen wij U
en om de komst van uw Rijk.

Jezus, uw Zoon, is het antwoord.
Brood is Hij om te doen leven,
onze hoop is Hij en onze vrede.

Wij bidden U,
dat Hij in ons midden mag blijven,
en dat wij onze vreugde mogen vinden
in het navolgen van Hem die Gij hebt genoemd:
mijn welbeminde Zoon.

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

DE BOODSCHAP VAN GOD

OPGEPIKT

Bart MESOTTEN
Melk en honing
Melk behoort tot het basisvoed-
sel. Honing was een delicatesse.
Op de kleitabletten uit het paleis
van Mari, de belangrijkste
stad(staat) in de eerste helft van
het derde millennium v.C., aan de
westelijke oever van de Eufraat in
Syrië, staat vermeld dat de gasten
van de koning tijdens het feest-
maal dat hun werd aangeboden,
zich te goed konden doen aan
kruiken vol honing.

In de vijftiende eeuw v.C. bracht
farao Thoetmozes III (1504-1450
v.C.) van zijn zevende en veertien-
de veldtocht honderden kruiken
honing als cijns mee uit Syrië-
Palestina.

Ook teksten uit het O.T. vermel-
den veelvuldig dat honing een lek-
kernij is. Een paar voorbeelden.

- Gedurende de hongersnood
gaan de zonen van Jakob voor de
tweede keer naar Egypte voor
voedsel; maar ze moeten hun
jongste broer, Benjamin, meene-
men; zo heeft de machtige man
aan het hof van de farao hun opge-
dragen. (Zij weten nog niet dat die
machtige man niemand minder is
dan hun broer Jozef...) Na lang
aarzelen stemt Jakob erin toe dat
Benjamin met hen mee mag gaan;
maar om die machtige man goed
te stemmen, geeft hij hun deze
raad: ‘Als het niet anders kan,
goed, maar doe dan het volgende.
Vul een aantal kruiken met het
beste wat het land te bieden heeft
en neem dat als geschenk voor die

man mee: een beetje balsem, wat
honing, gom en cistushars, en ver-
der pistachenoten en amandelen.’
(Gen. 43,11)

- De zoon van koning Jerobeam
was ziek. De koning stuurde zijn
vrouw naar de profeet Achia die
zijn zoon zou kunnen genezen.
‘Jerobeam zei tegen zijn vrouw:
‘Neem tien broden, een paar koe-
ken en een kruik honing voor hem
mee en ga naar hem toe; hij zal je
vertellen hoe het met onze zoon
zal aflopen.’ (1 Kon. 14,2-3)

Ook in de psalmen is er sprake van
heerlijke honing:

‘De voorschriften van de HEER
zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.’ (Ps.
19,10b-11) 

De psalmist bidt:

‘Mijn voeten mijden elk pad dat
slecht is, zo kan ik mij houden aan
uw woord,
van uw voorschriften wijk ik niet
af,
U bent het die mij onderricht.
Hoe zoet zijn uw woorden voor
mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn
mond.’ (Ps. 119,101-103)

In Hooglied is ‘honing’ het beeld
van het zoetste, het aangenaam-
ste:

‘Mijn bruid, je lippen druipen van
honing,
melk en honing proef ik onder je
tong,
je kleed geurt naar de Libanon.’
(Hoogl. 4,11) 

(Wordt vervolgd)

WOORDEN ONTVREEMDEN

LAND (vervolg)
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Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk+Leven 2009. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Aver-

bode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,

02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,

09/225.48.36 • Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron,Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17
• PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,

016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oos-

tende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060
Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


