Samen kerken…..

Carnavalspreek 2014 tijdens de carnavalsviering met als
thema “HET HELE JAAR VERMOND?-!
Een carnavalsviering bij ons in de kerk,
Dat is wat anders, dan het gewone werk.
Om toch een beetje in de sfeer te blijven,
besloot ik deze overweging op rijm te schrijven.
De Prinsen met hun Raad van Elf zijn nu even de baas,
gedragen daarom velen zich als een dwaas?
Ons Carnaval is uitgegroeid tot een groot festijn,
daardoor zijn onze dorpskroegen te klein.
Met Carnaval wordt hier aan een ieder gedacht,
of je nu 80 bent of acht.
Carnaval betekent: bouwen, verkleden en de optocht gaan kijken,
Want de stoet rijdt in Hertme, Zenderen en Borne in vele wijken.
Op deze manier kunnen wij elkaar plezieren,
en dat….. zo’n stuk…. boven de rivieren.
Toch moet er een ding van mijn hart,
want eigenlijk is het apart.
Met Carnaval speelt men een rol,
doe een masker op en men heeft lol.
Maar in het normale leven dan?
Draagt menig vrouw, of menig man,
een masker waardoor je niet
de ware aard of zijn of haar gevoelens ziet.
Het is een manier om jezelf te beschermen,

je lacht…. maar van binnen moet je kermen.
Wat zou het heerlijk wezen, jezelf te kunnen zijn,
in vreugde en verdriet, niets te verbergen, dat is fijn.
En wie zo rondkijkt in de wereld ziet heel veel leed.
De een heeft honger, heeft het niet breed,
een ander weet niet hoe of ie af moet slanken.
Maar toch is er genoeg om voor te danken.
Denk maar eens aan een glas
of het nu half leeg of half vol was.
Voor de inhoud maakt het geen verschil,
het is alleen hoe men het zien wil .
Wat wel onderscheid maakt, is hoe mensen kijken.
Want snel kan je voor doemdenken bezwijken.
Zo ’n iemand bouwt om zich heen een muur
En maakt zijn en jouw leven zuur.
Teveel mensen denken: het is van ikke, ikke, ikke
en laat de rest voor mijn part stikken!
We leven en komen echt niets te kort……
en heel, heel veel ……..gaat naar de stort.
Wat kunnen en moeten wij toch doen, o , mensen.
Is het niet beter om elkaar iets goeds te wensen?
Elkaar het beste gunnen, dat geeft plezier,
dus weg met moeilijk doen, geen gemier.
Jezus liet vaten vullen met water,
het werd wijn en wat voor wijn, zo bleek later.
Met vertrouwen in Jezus werd dat gedaan,
U weet hoe het is verder gegaan.
Het eerste wonder was geschied,
zoiets geweldigs kunnen wij niet.
En de vogels in de lucht,
krijgen zomaar wat ze willen: een heerlijke vrucht.
En de lelien in het veld hoe ze groeien en in schoonheid bloeien.
Zelfs Salomo met zijn schoonheid kan hen niet boeien.
Drink met Carnaval een lekker glaasje,
niet te veel, want dan ben je het haasje.

Maar gaat het dan toch nog eens mis,
de volgende keer gewoon wat fris.
Tja……….nu wil ik u nog iets vragen:
Zou ik, zou… ach ja ik kan het wagen,
het askruisje op woensdag, komt u dat toch gerust halen!
Ja, ik ben er daags na carnaval, misschien zegt u ja; dus geen balen.
De Prinsen en de Raden van Elf zullen die er zijn?
Een kerk vol met mensen, dat is pas fijn!
Maar dit weekend, dan begint het Carnaval pas echt,
Dus drink, lach, hos en zing, het is je goed recht.
De conclusie………blijf genieten van het leven,
Want je weet het…het duurt maar even.
En het zijn de kleine dingen die het doen,
een schouderklop, een knipoog of een dikke zoen.
Tot slot, beste carnavalsvierders, groot en klein, veel plezier en geluk,
Dan kan dit carnavalsjaar 2014 niet meer stuk.
Dan zet ik nu mijn paraaf,
Met een driewerf: ALAAF , ALAAF . ALAAF.
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