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Bomen

een boom aan stromend water
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Dit themajaar willen we graag aansluiten bij een beeld. Het beeld van
'een  boom  aan  stromend  water'.  Dit  beeld  komt  uit  psalm  1:  3.
Tegelijkertijd komt het beeld van de boom op vele wijzen naar voren in
ons  dagelijkse leven,  letterlijk  en in  allerlei  uitingen.  Het  is  wel  goed
daarbij te beseffen dat een 'beeld een beeld is' en het uiteraard gaat om
de betekenissen die het beeld oproept.

Een boom kan zeer verschillende associaties
oproepen.  Niet  iedereen  houdt  weliswaar
van  bos  en  bomen,  maar  ongetwijfeld
hebben we onze gedachten bij het beeld van
de boom.

– Als  eerste  zouden we daarom elkaar  de
vraag  kunnen  stellen  welke  gedachten  en
associaties  bij  ons  opkomen  als  we  aan
bomen denken, toegepast op ons bestaan en
op het  kerkelijke  leven.  Waarop oriënteren
we ons bij dit beeld? Waar bevinden we ons,
ook als kerkelijke gemeenschap, wanneer we
onze gedachten over het beeld van de boom
laten gaan?
Voor deze huiskamergesprekken zouden we

een  keuze  kunnen  maken  uit  de  vele  beelden  die  bomen  kunnen
oproepen en die misschien ook al enigszins bij de bovenstaande vraag
aan de orde zijn geweest.

– We kunnen denken aan het feit dat bomen vruchten kunnen dragen.
Een belangrijke zegswijze is, 'aan de vruchten kent men de boom'. Maar
aan welke vruchten moeten we dan denken? Welke vruchten zien we om
ons heen en welke vruchten zouden we graag willen zien? Wat is een
vruchtbaar  leven? Of  is  deze vraag te  zwaar  aangezet en moeten we
leren leven met het feit dat 'vruchtbaar leven' lang niet altijd haalbaar is?
En tegelijkertijd is het goed te bedenken dat de groei van vruchten ook in
zekere zin 'vanzelf' gebeurt als de omstandigheden daartoe geschikt zijn.

– Bomen hebben takken en bladeren. Alle takken zijn verschillend wat
grootte  en  plek  aan  de  boom  betreft.  Wat  zouden  we  ons  kunnen
voorstellen bij hun verbondenheid met de stam. En waar staat die stam,
meestal een 'verticale lijn', voor? En om in het beeld van de takken te
blijven, welke plek past het beste bij u. Dichtbij de stam of wat verder
weg?
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– Over de stam gesproken. Men zegt dat je aan de Jaarringen kunt zien
of  de  boom een goed of  minder  goed jaar  heeft  gehad.  Je  kunt  dat
toepassen op de levensfasen, maar ook op de jaren door de levensfasen
heen, groei en stagnatie. Herkent u dat in uw leven, in de samenleving,
goede jaren en minder goede jaren, de verschillende levensfasen? Hoe
bent u/zijn wij daar door heen gekomen. En hoe gaan we daar vandaag
de dag mee om?
Overigens roept een afgehakte boom, die we regelmatig zien in het bos
en in de stad, de 'stronk', ook het nodige op?
En  dan  zijn  er  nog  dikke  stammen  en  dunne  stammen,  stevige  en
buigzame, hoe veerkrachtig staan we in het leven, hoe stevig staan we?

– De takken verbeelden ook het reiken naar toekomst,  verlangen,  de
'hemel'. In de bijbelse verhalen wordt bv. gesproken over de rust en het
onbevreesd  zitten  onder  de  vijgenboom  (Micha  4:4)  en  over  de
mosterdplant (Marcus 4: 32) die uitgroeit tot een boom waarin de vogels
van de hemel kunnen nestelen. Zijn dit beelden die bij u passen?

– In dit verband kunnen we ook een moment stilstaan bij het beeld van
het noodzakelijke snoeien van bomen.

– Bomen staan in een landschap. Je treft bomen aan die op een kluitje
staan, dezelfde soort bomen, verschillende soorten, soms zien we door de
bomen het bos niet meer, maar veel bomen vormen met velden, huizen
en een weidse blik een geheel. Hoe verhouden de bomen zich tot elkaar
en tot de omgeving? Kunnen we dit beeld toepassen op ons bestaan?
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–  Het  thema  spreekt  ook  over  voedende  waterstromen,  water  wordt
opgezogen en voedende sappen doorstromen de boom. Er zijn allerlei
invloeden  en  bronnen  die  voor  mensen  'levend  water'  vormen  en
waarmee ze zich voeden. Dat gaat door de veranderende tijden, visies en
overtuigingen  heen.  Hoe  staan  wij  daarin  en  waardoor  laten  wij  ons
voeden, welke 'sapstromen', welke bronnen geven kleur aan ons leven?
Welke  levensovertuiging  brengt  ons  bij  de  vruchten?  Wat  is  onze
'vitaliteit'? Individueel en gezamenlijk?

– Velen zijn geïnteresseerd in de stamboom van hun familie,  gaan op
zoek naar  hun roots.  Aan welk verlangen wil  men daarmee tegemoet
komen  en  zouden  we  van  onze  kerk  ook  kunnen  zeggen  dat  de
'stamboom' ertoe doet?

– Tot slot.  Er  zijn twee coupletten van liederen bijgevoegd. Welk vers
spreekt u het meeste aan?

O, Christus, wijnstok, levensbron,
dank, dat Gij U met ons verbond.
Maak ons door woord en waterstroom
weer vruchten van uw levensboom. 
(Susan Palo Cherwien
Vert.: Andries Govaart )

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.
(Huub Oosterhuis)


