Bescherm je hart
boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn
de uitingen van het leven.
Spreuken 4 vers 23

Ha <<Naam>>,
Wat heerlijk dat je tijd neemt om deze Impressie te lezen. Nummer 11 liet een tijdje op zich wachten, in
tegenstelling tot deze nummer 12. Verrassing! ;)
Hoe gaat het met je?
Ik hoop dat je, net als ik, enorm hebt genoten van de wonderlijke weersomstandigheden. Wat een
wonderlijke witte wereld. Deze wonderlijke wereld heeft een machtige Maker.
Met mij gaat het trouwens goed! Dat kun je wel merken aan deze Impressie ;)
Het is zo leuk dat iedere mail weer totaal anders is. Deze keer zit-ie ouderwets vol met ontdekkingen waar
ik de afgelopen tijd van ben gaan houden - waar ik jou hopelijk ook mee kan inspireren.
Geniet ervan!

want ik verlang te beantwoorden aan mijn roeping
te leven zoals ik geschapen ben
met een sterke intuïtie en creativiteit
iedere dag opnieuw met aandacht te leven
aandacht voor wat God mij geeft
de schoonheid die ik overal zie
de woorden die wonderlijk samenvloeien
die ik verlang door te geven
die ik verlang aan Hem terug te geven

Eerlijk gezegd was die quote in de vorige Impressie een beetje gewaagd: Als er veel dingen zijn die om
aandacht vragen, doe dat waar je toe geroepen bent. Ik wist helemaal niet precies wat dat voor mezelf
betekende...
Hoe is het gekomen dat ik me mijn roeping realiseerde? Als ik een poging waag om het te
reconstrueren... Lastig. Het is een steeds sterker aanzwellende zekerheid dat ik door mag gaan met wat
ik doe: het delen van schoonheid. Een paar maanden geleden noemde ik mezelf voor het eerst
ambassadeur van schoonheid. En dát ben ik precies. (Niet de enige, overigens.) Langzaam leer ik wat het
betekent.
Ik heb geleerd dat ik alleen maar door hoef te geven wat mij gegeven wordt. Als ik terugkijk op mijn leven
tot nu toe, het artistieke proces dat soms alleen maar als een worsteling voelde - dan realiseer ik me dat
ik niet veel anders hoef te doen dan wat ik al deed. Maar nu weet ik waar het vandaan komt en welk doel
mijn schepping heeft.
Zaadjes strooien (denkzaadjes, zoals mijn filosofiedocent het noemde) en loslaten. Vertrouw erop dat het
goedkomt.
Vrijheid. Dit is échte artistieke vrijheid.

Muziek!
Eén van de beste aankopen ooit is mijn noise cancelling koptelefoon. Maar ook zonder die koptelefoon
luisterde ik de afgelopen maand bijzonder graag naar muziek.
Het begon met diepe onrust vanbinnen. Er zoemde een regel door mijn gedachten: 'Keep watch with Me,
pray with Me and do not be afraid'. Na een uurtje Margaret Rizza (vooral haar album Her Music of
Simplicity) stilt de storm. Maar ik heb Rizza's naam al eens eerder genoemd. Net als Brackin en Lindsay
Kirkland met hun muziek - back to the basic - via Sounds Like Reign.
Ik herontdekte Josh Garrels. Een paar jaar geleden was deze track mijn concentratiemuziek. In de
tussentijd kwam er af en toe wat voorbij. Ik ken een aantal nummers van zijn kerstalbum en een aantal
nummers van zijn album Peace to All Who Enter Here heb ik afgelopen zomer bijvoorbeeld al eens
geluisterd.
Maar nú. Soms heb je dat. Het eerste nummer was Farther Along, in een tijd van stress, faalangst,
avondklok en rellen. Toen het langzaam beter ging, had ik het album Chrystaline op repeat staan.
Hieronder kun je het nummer Anchor for My Soul beluisteren - maar ook andere nummers zijn puur,
poëtisch, prachtig. En Bijbels - als je het mij vraagt. Niet onbelangrijk.
En andere muziek? Een Youtubevondst waar ik erg enthousiast over ben: het kanaal Wintergatan. Ik heb
een paar uur gespendeerd aan het bekijken van Martins video's - met open mond - van zijn meesterlijke
knikkerbaan die tegelijk een muziekinstrument is. De Marble Machine X. Martin heeft ook een ander
kanaal waarin hij meer ingaat op het maakproces van losse onderdelen. Boordevol creativiteit en
humor. Als er tegenwoordig nog een genie bestaat, dan is het wel Martin.
Tenslotte. Begon ik eindelijk te luisteren naar muziek van Elly & Rikkert. Hun kindercd's hebben we niet in
huis, maar hun 'volwassen' albums wil ik niet missen. Écht niet. En ik ben pas net begonnen, met het
album Jarenlang (bijna allemaal bevatten ze een schat, vooral Het mooiste lied is prach-tig). Pas als ik de
liedjes enigszins ken, ga ik naar het volgende album ;)

I have seen enough to know
That Your love’s the only anchor for my soul
So please don’t You ever let me go
If You do I will be lost forever Lord
Swept away by the waves of the storm

When I thought that all was lost
I cried to the Lord rescue me
And like a ghost You appeared
Walking on the turbulent sea
And you said, Oh my child follow Me

O Lord of the wind and the waves
If You’re with us we will not be afraid
No storm can ever separate us from Jesus
You’re mighty to save
All of those who will call on Your name

Alleluia, Jesus Lord of all
Alleluia, Jesus lead us on
And on, and on, on and on

ons gezicht naar de zon wenden
in de zomer leer ik van de bloemen
in de winter zie ik dat de dieren doen
zich koesteren in de zon

Op 23 januari ging ik voor het eerst weer Kroondomein Het Loo in. Zoals eerder geschreven, voel ik mij
thuis in dat gebied. Liever leer ik dit gebied op mijn duimpje kennen, dan dat ik de hele wereld zie. Ja,
echt waar – maar als ik verder uitzoom zou ik dat ook van Nederland ten opzichte van de hele wereld
kunnen zeggen. En dan zijn er elders altijd nog plekken te noemen waar ik heus graag eens naartoe zou
gaan.
Ik ben overtuigd dat dit verlangen naar dichtbij genoeg is. Het past bij het leven met aandacht – want de
schoonheid die ik zie, zit 'm doorgaans niet in spektakel en ver weg. Het alledaagse, het gewone is ook

een gave van God. Ik las deze quote bij Mirjam: "I choose to see beauty and somehow this connects
everything." Het is een keuze om dáár voldoening in te zoeken.
Deze gedachte werd bevestigd toen ik een blog van Vorming voor elke dag las. Niet teveel boeken lezen,
was de boodschap. Interessant en tegenstrijdig aan de heersende opvatting over het lezen van boeken:
hoe meer, hoe breder geïnformeerd, hoe beter. Tevens om tunnelvisie te voorkomen, aldus de eerste
reactie van een docent toen ik dit noemde. Maar, zo wordt Luther geciteerd in het artikel: "Als iemand
overal thuis is, dan bereikt hij daarmee dat hij nergens écht thuis is."
En toen kwam er sneeuw.

Heere
dank U voor de openheid die U geeft
als ik op de academie
over mijn verlangen spreek
wilt U leiden
de hemel openen
mijn ogen vasthouden

Gelijk een duif, door 't zilverwit,
en 't goud, dat op haar veed'ren zit,
bij 't licht der zonnestralen
ver boven and're voog'len pronkt,
zult gij, door 't Godd'lijk oog belonkt,
weer met uw schoonheid pralen.
Wanneer Gods onweerstaanb're hand
de vorsten uit het ganse land
verstrooid had en verdreven,
ontving zijn erfdeel eed'ler schoon,
dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon',
aan Salmon ooit kon geven.
Psalm 68 vers 7

Hoe ziet mijn ambassadeurschap er momenteel in de praktijk uit? Eigenlijk geeft deze mail daar een

mooie 'impressie' van ;)
Ik gebruik vooral sociale media om de schoonheid die ik zie te delen, ten eerste Instagram. En bijna alles
daarvan deel ik op mijn Whatsapp-verhaal en vaak ook op mijn Facebook-verhaal. Maar soms deel ik
ergens iets wat ik elders niet deel - zo heeft Whatsapp het voordeel dat een link klikbaar is. Daarnaast prik
ik de laatste tijd weer wat op Twitter.
Mijn vrij intensieve mediagebruik van dit moment kan nogal tegenstrijdig kan overkomen met de kritiek die
ik regelmatig uit op de platformen. Het is ook tegenstrijdig. Maar het is óók wat ik graag doe. Het is een
spanningsveld: ik ben tegelijk kritisch en tegelijk gretig gebruiker. Sociale media zijn momenteel de
plekken waar ik zaadjes strooi, in de hoop anderen - op welke manier ook - te inspireren. Ik probeer het in
afhankelijkheid te gebruiken: alleen wat te delen als ik voel dat dit het juiste woord op het juiste moment
is. Lastig te omschrijven hoor, dat gevoel. En 't is natuurlijk ook niet feilloos.
Er komt waarschijnlijk een website, want ik wil niet afhankelijk zijn van sociale media. En ook al brengt het
online delen allerlei passende metaforen met zich mee (bijvoorbeeld vluchtigheid ten opzichte van
eeuwigheid) en ook al past het online delen goed bij mij en bij deze tijd... Ambassadeurschap impliceert
misschien wel een fysieke ambassade. Een mobiele ambassade? Samen schoonheid ontdekken...
Tijdens wandelingen met allerlei mensen? Daarnaast zit ik ook te denken aan een bundel van gedichtjes
en gedachten. Volgende keer misschien meer info daarover.
O, en trouwens; als ik docent mag worden dan kan ik het ambassadeurschap hopelijk ook ten volle
uitdragen :) Maar dat is voor na het afstuderen.
Zo - dat was een flinke en hopelijk heerlijke hap. Ik ben blij.
Wil je ergens op reageren? Bij 'beantwoorden' komt je mail gewoon in mijn mailbox.
De vorige Impressie deed Bert denken aan een schilderij van zijn hand < klik en bekijk de derde
afbeelding bovenaan en die eronder voor 'Het feest in de aarde'.
Dankjewel voor het lezen en tot Impressie 13!
Lieke

Vond je 'm mooi? Klik hier om deze Impressie door te sturen
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