Een liefdesbrief
Heeft u er wel ooit eens een geschreven? Ook nog
verstuurd? Heeft u ooit een liefdesbrief gekregen? De
hormonen gierden dan door je lijf als je er een schreef en
ook als je er een kreeg. Een brief kun je bewaren, dat is
met een mailtje toch wel onhandiger en ook minder
romantisch. Ook een telefoontje is niet te bewaren.
Ik heb van gemeenteleden mooie verhalen gehoord over
brieven schrijven met je geliefde die ver weg was.
Bijvoorbeeld een jarenlange brievenliefde met
Nederlands-Indië, waar de verloofde gelegerd was. Niet naar een ander kijken maar je jaren
vasthouden aan die brieven. Afwachten als de verloofde terug was of de liefde er nog was,
want je was beiden door levenservaringen veranderd.
Echte post dat kun je in je handen houden, eindeloos herlezen. Ik herinner me dik lippenstift
opdoen en dan het papier kussen. Dan stond er een mooie kus op. ‘Sealed with a kiss’ van
Bobby Vinton, was een liedje op de radio waar ik van genoot.
Schrijft u nog brieven? Krijgt u ze nog?
Ze waren een beetje uit de mode. Duurde te lang, was niet handig en kostte moeite.
Schrijven, postzegel (wordt maar duurder) en dan naar de brievenbus die steeds verder van
je huis af komt te liggen.
In de afgelopen tijd is brievenschrijven herontdekt. Niet alleen door ouderen maar ook door
jongeren. Zoals het schrijven met de hand weer ontdekt is. Met een mooie pen, vulpen? En
mooi schrijven heet tegenwoordig hand-lettering. Wie schrijft die blijft.
Af en toe krijg ik een brief van een gemeentelid die dan weer reageert op een briefje van
mijn kant en dan zo’n mooi ouderwets handschrift. Het zijn pareltjes. Om te bewaren.
Ik heb wel eens gehoord dat de bijbel een liefdesbrief van God is. De hele bijbel denk ik dan?
Ook die stukken die ik (liever) oversla? Op dit moment staat op het rooster van het
Nederlands Bijbelgenootschap Jesaja. Ik worstel me een beetje door Jesaja 41 en 42 het
wisselt een beetje af. Zoals het leven gaat. Narigheid en vertrouwen. Armen die water
zoeken: niets! Staat er dan. En dan opeens lost God het op.
Stukken waarin God zwijgt. Lege briefjes noem ik het maar. Daarna schreeuwt Hij het uit. En
inmiddels zit ik in Hoofdstuk 43 ‘wees niet bang. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van
mij!’ Ha er komt weer contact. Is dat zo’n liefdesbrief?
Mijn bijbel is denk ik net als de uwe niet handgeschreven met een ganzenveer of vulpen
maar toch. Je kunt de dikke brief in je handen houden. God zegt, schrijft via Jesaja: ‘Je bent
zo kostbaar in mijn ogen, ik houd zoveel van je’ Misschien toch een liefdesbrief van God.
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