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Je geloofd het of je geloofd het niet. 
 

“t Knaapje zag een roosje staan, roosje op de heide 
' t had zo'n kleurig kleedje aan. 

Snel is hij er heen gegaan, 't was of het hem beide. 
Roosje, roosje, roosje rood, roosje op de heide. 

' 
“t Knaapje zei:” Ik pluk u af”, roosje op de heide 

“t roosje zei: “ Ik weer u af”. 
En ik prik u voor uw straf, wilt gij dat ik u lijde 
Roosje, roosje, roosje rood, roosje op de heide 

 
En het wilde knaapje brak, 't roosje op de heide 

’t Roosje weerde zich en stak 
Maar de knaap rukt van de tak, 't roosje op de heide 

Roosje, roosje, roosje rood, roosje op de heide 
 
LIEDJE VAN HET DUO KARST is ontzettend aardig en bij velen van ons, 
zeker de ouderen is het vol van nostalgie. Bij het zien van een knaapje bij 
het televisienieuws dacht ik gelijk aan dit liedje. 
Het knaapje stond er parmantig bij en vertelde aan de luisteraars en de 
nieuwsgoeroes  dat het gas door hem goed geregeld was en we rustig 
konden slapen. We hebben voorraad gas en Groningen kan ook slapen. Het 
gas van Groningen is nog niet nodig. We hebben wel de minste voorraad gas 
van alle Europese landen. Maar voorlopig genoeg. 
Alle bedrijven en consumenten kunnen nog gas gebruiken maar bij het 
ervaren van de enorme prijs stijgingen voelen zij de angst voor de komende 
winter. Waar is de harde crisis aanpak van het kleutertje.  
Lief knaapje, kleine Robje Jette je wordt in gepakt door ene Poetin, Helaas. 
 
Er zijn nog meer leuke en voor sommigen mensen minder leuke dingen aan 
de gang. Tenminste wat de nieuwsgaring ons wil laten weten. 
We zagen vorige week een verlenging  van The Passion op Hemel vaartdag. 
Het was geen spektakel zoals met de Pasen. Het werd wel goed gebracht. 
Er gaan stemmen binnen de Protestantse en Katholieke kerken The Passion 
door te trekken  naar het Pinksterfeest. Dan is het verhaal rond,  
De geboorte van Christus, Zijn kruisiging en opstanding, Zijn Hemelvaart., 
En de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. 
 



Mag ik  wat aantekeningen toevoegen. Het geloven van de katholieke en 
protestantse gemeenschappen geeft steeds meer onzekerheid. 
De kerken lopen leeg. Meer dan 50 % van de bevolking in Nederland 
geloofd niet meer. Dat percentage is discutabel o.a. door migratie. 
Maar met de Kerst , en Pasen voelt veel meer dan 50 % zich aangetrokken 
door de verhalen en de muziek. Het religie gevoel keert even terug. 
Logisch zo vind ik, want een verhaal over een kindje met Zijn al; dan niet 
maagdelijke moeder Maria wil er altijd wel in blijven. Zelfs bij de 
supermarkten. 
Het verhaal van de prediker Jezus die als onschuldige voor de zonden van 
de mensheid opdraait en vermoord wordt door kruisiging op te voeren in 
de Passion doet religie gevoel ontwaken. We geloven het niet helemaal, wel 
een beetje. De opstanding is moeilijker dus daar leg je geen nadruk op. Nu is 
de Hemelvaart geshowd zonder show. Wel ,de vertwijfeling van de 
discipelen en de vrienden van de vriendenclub van Jezus, die is weg 
genomen. Het was knap gepeeld goed gezongen. Misschien hebben ze Jezus 
laten verdwijnen achter een virtuele Cloud. Of meerdere Clouds. 
De gedachte over doortrekken van de Passion naar de Pinksteren lijkt 
binnen die kerken voet aan de grond te krijgen. Dat is een show waar het 
publiek geen verbinding kan leggen met religie gevoel naar de uitstorting 
van de Heilige Geest Daarbij vlammen op de hoofden der discipelen. Daar 
bij ook nog verschillende talen konden spreken.  Om dit te showen moeten 
ze Hans Klok op laten draven. Het grote publiek erkent zijn kunsten maar 
krijgt dan geen religieus gevoel daarbij. Geen Pinkster Passion dus. 
Hemelvaart en Pinksteren is en blijft een zaak van:” Je geloofd het of je 
geloofd het niet”. Gelukkig is daar een ieder in ons landje vrij in. De kerken 
opgericht door Petrus hebben er ook wel een puinhoop van gemaakt. Zelfs 
Godsdienst oorlogen. 
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest als eenheid ??? Dat is geloven. 
De Kerken voelen nog een probleem en dat is de druk om de tweede 
Pinksterdag een ander doel te geven. Vanuit de groeiende Moslim 
gemeenschap groeit de vraag de tweede pinksterdag voor hen te geven, niet 
doen dus, het blijft dan een selecte groep.  Geef de dag ter viering voor elke 
Nederlander, iedereen vrij, ook de immigranten, voor de Prinsjesdag,  dat 
past in een democratie. geen gezeur met groeperingen of kerk 
genootschappen. 
 
Fijne en gelukkige Pinkster 2022 
 
Nicolaas Overbeeke                                                                Nieuwerkerk aan den IJssel 
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