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‘We leven op heilige grond’. Door deze woorden herinner ik me ineens weer die middag in
Oenkerk, lang geleden. Ik was uitgenodigd voor de trouwerij van de vriendin van een
vriendin uit mijn jeugdtijd. Wij werden uiteindelijk ook vriendinnen jaren nadien, omdat ze de
partner van een collega van mijn partner bleek te zijn. Volgt u het nog…?
Enfin die bewuste middag reed ik dus naar dat kleine schattige oud romaanse kerkje uit de
13de eeuw. Maar helaas ik was te laat van huis gegaan kennelijk, de kerkdeuren waren
gesloten en ik durfde niet meer naar binnen. Wat te doen? Na de aanvankelijke teleurstelling,
restte me niet veel anders dan een kleine wandeling te maken in de prachtige tuin achter het
kerkje. Helemaal aan het achterste eind van de tuin stond een bankje waar ik ging zitten, mijn
ziel in zaligheid bezittend…
Al mijmerend over deze mooie plek, het weidse landschap daar achter de bomen en zeer zeker
beïnvloed door de praktijk van de Druiden opleiding die ik in die tijd volgde bij OBOD, viel
het me ineens in; elke plek is heilig!
Dit inzicht vervulde me met zoveel goeds. Ik kan zozeer voelen hoe waar deze uitspraak, dit
inzicht voor me was. Het is niet de plek op zich, het is de stemming, de gemoedsrust, de
uitstraling van de mens, die maakt of je een plek als heel en heilig kan ervaren. En het maakte
dus ook niets meer uit of ik al dan niet in de kerk was om de trouwerij nog bij te kunnen
wonen, ik was er immers toch wel bij betrokken zo!
En, oja wat grappig het gebeurt me weer, nú. Dat ik voor de schrijfcirkel iets schrijf en dan
onmiddellijk ook een inzicht ontvang voor iets wat me momenteel bezig houdt. De natuur als
medicijn, de natuur als heel maken, heelmeester. Ook daarin zie ik meer en meer dat het onze
houding, onze openheid en hartsverbinding is die maakt dat de natuur, de wereld om ons heen
ons kan helen. Heel worden, deel worden, opnieuw deel van het geheel worden, die
eenheidservaring tot je nemen.
We leven op heilige grond, en dat telkens weer opnieuw kunnen en mogen ervaren, in al haar
verscheidenheid in onze wereld. ’t Is aan ons hoe we de wereld betekenis geven, als wij in
heelheid kunnen zijn, is alle grond heel en heilig. Of dat nu achter een klein kerkje ligt,
gewoon in je eigen tuin of zelfs midden in de stad. Welke betekenis geef jij en wat betekent
dit dan voor jou en ons leven, levend te midden van verscheidenheid in afgescheidenheid of
geheeld!?

