
 

BEMOEDIGING 

Deze foto verbeeldt feiten en emoties, die ons dezer dagen bezighouden.  

De eerste indruk is: Het leven (over)wint!  

Tegen de sombere achtergrond steekt de uitbundige bloei van de krokussen 

in het aarzelend ochtendlicht weldadig af.  

De bloemen hebben zich opgericht. 

Reiken naar het licht dat van boven komt.  

Ze hullen zich in dit licht en nemen het in zich op.  

Zo floreren ze in hun eenvoudige pracht; ze eren hun Schepper.  

 

Probeer je in te denken dat deze krokussen de gemeente verbeelden.  

Maar ze kunnen niet naar de kerk.  

Die is naar de achtergrond gedrongen.  

Ook al zouden ze het kunnen, de kerk is niet bereikbaar.  

Want een dichte haag verspert de weg erheen.  

Een haag van maatregelen en gedragsregels.  

Maar die haag belemmert niet de lofprijzing, al is hij wat dreigend 

aanwezig. 

Die haag houdt ook het Licht niet tegen.  



Kijk nu eens naar de verschillende kleuren. 

Paars overheerst. 

Paars is de kleur van rouw en ingehouden emotie. 

Paars is ook de kleur van boete, vasten, ingetogenheid. 

Het is de kleur van de Lijdenstijd. 

 

Maar nog even, dan is het Pasen. 

Dat zien we ook op de foto. 

 

Er gloort wat geel, jawel, van onderop. 

Geel is de kleur van licht, luisteren, glorie. 

Geel staat ook voor warmte, zon en contact. 

Voor energie, vreugde, geestkracht en lichtheid van het bestaan.  

Geel is daarom de kleur van overwinning. 

Speciaal dus de kleur van Pasen. 

Temidden van het brede palet aan paars eist geel zijn plaats op. 

 

En dan is er nog wit. 

Wit is de kleur van licht, zuiverheid, netheid en leegte.  

Maar staat ook voor devotie, puur, eenvoud, vrede. 

Het is de kleur voor het goede. 

Het is ook de kleur van vreugde, feest, waarheid, reinheid. 

Op de foto speelt dit alles zich af buiten het kerkgebouw . 

Dat is onbereikbaar. 

Maar het gebeurt wèl! 

In de gemeenschap, die samen in het ochtendlicht de Heere prijst. 

Vol verwachting de hoofden geheven. 

Uitziend naar de overwinning die eraan komt. 

 

Na vrijdag komt zondag. 

Na het paars kleurt de wereld geel en wit. 

Het komt goed; natuurlijk komt het goed. 

Want God is er ook nog! 

 

 

Psalm  36 vers 10 

Want bij U is de bron van het leven, 

in Uw licht zien wij het Licht! 

Klaas Snijder. 


