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Stiller dan stil.’.
Het is stiller dan stil in de straat waar ik woon.
Meer impact door het samengaand in de stille week
met de onbekende indringer, het corona syndroom.
Stiller dan stil, waar ik ook keek.
Het is stiller dan stil in de mijn geëigende plaats.
Als of het door een buitenaards wezen getroffen was.
Het allen was overkomen als iets obstinaats.
Het is geluk bij geluk geen stal van Augias.
Het is stiller dan stil in mijn eigen geboorteland.
Waar ik al meer negen decennia woon.
Waar het leven in rust is, als lijkt het verzand.
Deze stilte is buitengewoon ongewoon.
Het is stiller dan stil op mijn breedtegraad.
Onzekerheid twijfel en angstige visioenen.
Er is nog geen greep op de goede raad.
Voor velen, jazeker honderden miljoenen.
Het is stiller dan stil op mijn, onze planeet.
Ontstaan door een kleiner dan klein, virus gebracht.
Wij hebben geen weet, als zoekende virus analfabeet.
Is het een virus godheid die dit heeft bedacht.
Deze enorme minuscule sluipende macht
Wil zich in ons immuun afweren binnen dringen
Bijt de angst die dit duivels virus in ons bracht
Gaan wij, de geleerden, deze helsduivel overwinnen.
De stiller dan stille stilte wordt verstompt.
Goede Vrijdag voor meer dan velen voor dit moment,
de Matheus passie van Bach weer bij en in- ons komt.
Muziek en verhaal leidend ons optilt en rustig stemt.
Het is stiller dan stil ook weer na de stille paasdagen.
Na de dagen van ons in het stille beleven.

De strijd weer opnemen ,niet verslagen.
Ons in gepaste stilte beraden op een ander leven.

Noot) Voor hen die de aanduidingen bij stille week en anderen niet weten de
volgende uitleg:
In de Katholieke kerk en de Protestantse kerk werd voor de Pasen weken en
dagen aangeduid met de zes of zeven lijdensweken, afhankelijk van de veertig
dagen voor de Pasen vanaf de Aswoensdag.
De veertig dagen waren voor de Katholieken gelovigen gelijk de vastendagen.
Deze dagen waren en zijn bedoeld als zelf regulering van minderen van al het
goed wat rijkelijk genoten kon worden.
Rokers rookten veertig dagen niet, drinkers gebruikten geen of minder alcohol,
kortom probeer te matigen. Dit hoefden zij niet te doen op de zondagen in
deze periode, de zondagen werden aangemerkt als feestdagen.
De week voor Pasen was bij de Katholieken de goede week en bij de
Protestanten de lijdensweek. De donderdag de witte donderdag, de vrijdag de
goede vrijdag, de kruisiging van Jezus en de zaterdag de stille zaterdag.
Aansluitend de twee Paasdagen met het gedenken van de opstanding van
Jezus, de overwinning van de dood als het hoogtepunt van het Christelijk
geloven Voor zowel de Katholieken als de Protestanten. Dit werd ingevoerd
rond de tweede eeuw na Christus, en een vervanging, voor de Christenen
althans, van het Joodse Paasfeest, waarbij de bevrijding uit Egypte werd en nog
wordt gevierd,
Het is verwonderlijk dat bij de kern van het Christelijk geloven de uitvoeringen
van de Mattheus passie door vele mensen gelovigen en niet gelovigen gevolgd
wordt met enorme en massale emotie.. De mens blijkt zeer gevoelig voor
religie zeker met de muzikale- en tekst kwaliteit van Bach.
De roep die gehoord wordt in de angstige, onbegrijpelijke corona weken, om
rustiger en duurzamer te gaan leven, nu al en na de crises werd vroeger in de
Katholieke kerk middels de vastenperiode van veertig dagen al toegepast.
Misschien vinden wij bij het overdenken van onze veranderde situatie, ook wel
goede dingen in de Katholieke kerk waren en zijn.
Ik ben zeker niet Katholiek maar wens een ieder mooie, fijne, prettige en
gezegend Pasen. Misschien ook gelegenheid om over het één en ander d eigen
zinnen nog eens te overwegen. Voor de komende veranderende tijden.
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