
Rondwandeling	in	de	kloostertuin	
De dominee loopt als tuinman door de gemeente, als kloostertuin. 
	
Ah, u ook weer hier? 
  
Fijne plek he, deze kloostertuin. 
  
Je wordt er stil van.  
  
luister eens naar de vogels,  
kijk eens naar bloemen, kijk daar op het muurtje ligt een kat. 
  
Een oase 
 kijk eens naar boven- hoe mooi alles gemaakt is. 
  
Even verpozen- 
een mooi woord vind ik dat- ver-pozen. 
Niet met die klierige mobieltje, geen whatsappjes, facebook, of wat dan ook.  
Maar ergens tot rust komen, met je aandacht bij zijn- verpozen. 
  
Bij pilaren: Als je wat schaduw zoekt, rust, ruimte, ademruimte. Mag je hier bij deze 
woudreuzen even schuilen- Eeuwenoude pilaren, wat zouden die kunnen vertellen –
als ze zouden kunnen spreken. 
  
Ik ben hier nu al jaren in deze tuin aan het werk, 
En dan word je op een gegeven moment één met de tuin, je ziet alles, gaat mee in 
het ritme van de seizoenen. 
  
Allemaal bloemen en planten staan- sommige nieuw, sommige oud, sommige 
aangewaaid en nooit meer weggegaan. 
  
kijk die is nieuw, de mensen zeggen- die doet niets, maar die is aan het wortelen. 
daar staat een oude, die moet je niet zomaar verpoten. 
Er zijn vaste planten, en 1jarigen, Er zijn er die makkelijk zaaien- die snel zich 
verspreiden. 
  
en je hebt altijd dezelfde, die graag achterin zitten, op hun vaste plekje in de 
schaduw. Er zijn er die gewend zijn vooraan, en dat voelt heel ongemakkelijk als je 
die verplaatst. Hoeveel jaar zit je hier al op dezelfde plek?  
  
Nou hoorde ik laatst een paar plantjes fluisteren dat de een zo’n fijn plekje vooraan 
had, en of ze er ook niet eens bij kwam, maar nou dat was helemaal niets hoor.. 
  
Wel vernieuwing, maar geen verandering.. jaja 
  
En wie heeft net een nieuwe plek? 
Er zijn er die schaduw geven, verkoeling, beschermen tegen de hete zon. 
Er zijn er die plek bieden voor vogels, nestjes, die in symbiose samenleven met 
kleine diertjes.  
  



(Er zijn er die met elkaar vergroeid zijn geraakt. Verschillende bomen of planten die 
hier elkaar tegenkwamen, elkaar vonden, en samen verder gingen. bijna 
verstrengeld- wonderlijk.) 
  
Kijk die druivenranken, die moeten eens bij gesnoeid worden- anders dan wordt het 
een wildgroei! Een jungle. 
  
En daar zie ik een rij witte kopjes in de banken- asperges? Maar het seizoen is toch 
voorbij? 
  
Deze hangt een beetje- moet er niet wat water bij? 
met de gieter - deze moet ik een beetje water geven 
  
hier zitten een heleboel kleine jonge scheuten- daar moet nog flink wat mest bij! 
En die jonge scheuten, die moeten uitgepoot, lekker in de volle zon, bewegen en 
spelen. Niet zo dicht op de ouders. 
  
En daar boven, in een stil hoekje- wat wilde bloemen, mooi hoe teer ze bloeien. Ze 
kan ze niet plukken, dan verdorren ze. Maar ze zijn er voor iedereen, wie er maar 
langs loopt. En ze kunnen overal groeien, op de meest kale, dorre plekken. 
Misschien is het wel zo dat ze liever op die arme grond groeien om  vrucht te 
dragen? Daar waar het ertoe doet? 
  
En wat voor bloem of dier ben jij? 
  
Hoe komt het dat deze tuin zo groeit en bloeit? 
Worden jullie zo goed gesnoeid, krijgen jullie bijzondere mest? Karel Gootjes?  
 
Is het de tuinman die alles bijhoudt? 
of de kerkenraad? Goed zaad?  
  
Natuurlijk dat allemaal een beetje, maar het is meer: 
Wat voedt ons allemaal, welk water? 
Als een beek die hier door deze tuin, deze kerk stroomt- 
hij voedt iedereen- als een bron-  
levend water  
nooit meer dorst. 
Jezus die zegt: kom naar mij als je moe bent, als je hoofd vol zit, 
kom bij mij en ik geef je rust. 
  
Ik denk wel eens, al ben ik maar een eenvoudige tuinman, al die belangrijke teksten 
in dat grote dikke boek, ik snap ze voor het merendeel niet.  
Maar wat ik wel snap, is wat ik dagelijks zie, is hoe wonderlijk de natuur is- en wat je 
kan leren van de bloemen op het veld, de vogels in de lucht, in hun nesten. 
  
Ze doen, ze zijn, waarvoor ze geschapen zijn.  
  
Mensen denken veel te veel over van alles en nog wat na, zitten te tobben, te 
denken, kletsen wat af- en zeker niet allemaal moois hoor! 
  



Nee, neem dan de vogels, de dieren, de bloemen. 
  
Wat die Jezus zei, dat klopt wel. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien! 
  
Als je ziet hoe de bloemen ‘s morgens open gaan, zich openstellen voor een nieuwe 
dag, voor het zonlicht- en dat ze meedraaien met dat licht. En als het donker wordt, 
sluiten hun kelkjes zich. 
Je richten op het licht van God, op zijn liefde, op het goede in de wereld- en zelf een 
beetje schoonheid en licht in de wereld brengen, of juist een beetje schaduw, wat 
plek voor een vogel om een nestje te maken. 
  
Meer niet! 
Maar ik ben maar een oude tuinman. 
Ik heb alleen verstand van planten. 
  
Ik dacht om deze oude tuinmuren eens op te vrolijken met wat mooie bloemen, 
Kinderen helpen jullie mee? Want zonder jullie lukt het niet! 
Ik ga eens kijken of het lukt- om 1 grote bloemenslinger te maken, hier om de hele 
kerk heen. Helpen jullie mee?   
wat bloemen plukken, hier een mooi vergeetmenietje, daar een mooie klassieke 
roos, en ik maak een bloemenslinger. Iedereen hoort erbij! Doen jullie mee?  
Zoals een slinger van madeliefjes- vervlochten met elkaar!  
	


