Boekbespreking.
“Het kleine meisje van de hoop” Margriet van der Kooi.
Nieuwe gesprekken over God en ons.
Van de achterkant:
“Er wordt gezegd dat mensen niet meer zo gelovig zijn; dat mensen hun eigen goede
gevoel in elkaar knutselen. Maar de schrijfster ziet als pastor in het ziekenhuis en in de
psychiatrie, dat mensen een groot verlangen hebben naar stevige ondergrond, naar
richting en koers. De God, in wie de christelijke kerk gelooft, is een God die spreekt. En
vanuit dit vertrouwen spreekt deze pastor met de mensen.”
Ze stelt vragen, luistert veel en spreekt woorden uit de Bijbel. Een voorbeeld:
Een vrouw verteld dat ze als jonge studente in een vreemde stad veel last had van
heimwee. Op een avond was daar ineens de gewaarwording van een liefdevolle, aanwezige
God, “rechts schuin achter mij.” Margriet vroeg waarom dat “rechts” er speciaal bij
werd gezegd. “Ja,” zei de vrouw, “het was een soort schaduwbeeld, nabij en veilig.”
Margriet pakte de Bijbel erbij en las Ps. 121: “De Here is uw bewaarder, de Here is uw
schaduw aan uw rechterhand.”
“Stáát dat daar?” vroeg de vrouw.
De schrijfster toont zich in alle gesprekken een aandachtig luisteraar, die liefdevol de
woorden van God doorgeeft en het aan God overlaat om de woorden betekenis te geven
in het leven en lijden van de vele zieken die ze bezoekt.
Het boekje is dun en vlot geschreven. Gelukkig heeft deze pastor nog meer boeken
geschreven, zoals het eerdere “Pelgrims en Zwervers”. van harte aanbevolen!
Uit categorie 5, pastoraat. Kerkbieb
Kruiskerk.
Hiernaast vindt u nog een recensie
van dit boek uit de Elizabethbode.

Verder een overzicht van alle boeken
die in categorie 5 “pastoraat” in de
kerkbieb te vinden zijn.
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