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UIT AARDE

Uit aarde is een mens genomen. Door de Schepper van hemel en aarde uit klei gevormd, werd de 
mens door Gods adem tot leven geroepen, te midden van al wat op aarde leeft. Zo beschrijft het 
boek Genesis de schepping. Dit beeld tekent de mens in schoonheid en kwetsbaarheid. Naar Gods 
beeld en gelijkenis zijn wij gemaakt, zo groots en tegelijk zo fragiel leven wij in tijd en ruimte en 
zoeken onze weg. 

In deze brochure wordt de kwetsbaarheid van het bestaan in een serie teksten en beelden gevat. 
De teksten zijn liederen van Andries Govaart, veelal gekozen uit het Liedboek. Zingen en bidden in 
huis en kerk. De schilderijen zijn van de hand van Corja Bekius. Twee van haar oudere gedichten 
zijn in deze brochure van een beeld voorzien.

Het eerste beeld (p. 4-5) heet ‘In gedachten verzonken’. Een jonge vrouw zit peinzend en half 
afgewend voor ons.  Licht speelt om haar heen. ‘Jij hebt een ruimte aangeraakt….’  Deze tekst 
en dit beeld vormen een opmaat voor het hele boekje. Ruimte en licht spelen in alle teksten en 
beelden een cruciale rol, door en over scheuren, barsten en kloven heen. 

De route van het boekje kent vier ‘stadia’, waarin zowel kwetsbaarheid en gebrokenheid als 
veerkracht en uitzicht worden geschetst.  In de eerste groep (p. 6-11) staat de kwetsbaarheid van 
het leven als zodanig centraal. Wie weet hoe lang we (nog) hebben? Welke tijd is ons gegeven? 
Hoe leven we die? Dan volgt een viertal beelden van lijden en geschonden bestaan (p. 12-19). 
De derde groep (20-27) begint met het lied ‘Maak heel wat is gebroken’. Hier reiken wij naar ons 
geloof in de Eeuwige, in het leven zelf. De laatste serie (28-35) is gewijd aan de dood en erna. Een 
vredesvisioen licht op. In de zegenbede: ‘Dat je de weg mag gaan…’ (p. 36-37) keert het licht van 
het eerste beeld weer terug.

De brochure maakt deel uit van een gelijknamig project. Hiermee kan in kleine groepen en in 
liturgie (kerk en kunst) worden gewerkt. Beelden en teksten zijn geschikt voor de veertigdagentijd, 
rond de gedachtenis van onze doden, maar ook door het jaar heen bij bovenstaande thema’s. In 
een werkboek met cd-rom en muziek cd vindt de gebruiker veel materiaal om uit te putten.
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Jij hebt een ruimte aangeraakt,

een stilte diep in mij van binnen,

Ik kan een mens om niet beminnen.

Jij hebt een ruimte aangeraakt.
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Maar wij hebben deze schat in aarden vaten
2 Kor. 4, 7
     
         

                      
Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn,
genomen, gevormd, uit stof van de aarde.

Dat wij weer weten,
dat Gij uw adem ons hebt geschonken;

Adem in ons.
Adem in ons, breekbaar en broos –

kruiken van aarde,
dat wij weer weten dat Gij ons vormt.

Aswoensdag
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