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Auteur: P. Stegenga Azn
Titel: Het gesprek bij de bron
Druk: 1
32 blz.

Libellen-Serie. Uitg. Bosch en Keuning te Baarn. Weer zijn drie fraaie, bonte libellen
op onze schrijftafel komen zitten: Boete door ds W.A. Zeydner. waarvan dlt begin
ons al dadelijk pakte: „De Scbeveningsche vrouwen in haar ingetogen kleederdracht
liggen geknield op de in de duinen uitgespreide haringnetten. Zij boeten de netten.
Zij herstellen de scheuren. Het woord boete hangt taalkundig samen met beter.
Hier treffen we dus boete in haar meest eenvoudigen vorm aan. Merkwaardig, dat
zelfs in het profane gebruik de drie elementen, die de boete tot „boete" stempelen
aanwezig zijn De netten krijgen hier en daar slijtpiekken of er is een ongeluk mee
gebeurd „'t Is zonde van de nog goede netten", denkt de reeder (Berouw) Hij gaat
met de gescheurde netten naar de boetsters, de vrouwen, dle boeten kunnen.
(Biecht). Straks, wanneer de vrouwen klaar zijn en alle netten nagekeken hebben,
sturen zij haar boodschap naar den reeder: „Kom ze maar halen. Zij zijn geboet; wij
geven ze vrij" (Absolutie) Het gesprek blj de bron door dr P.Stegenga Azn.
Bedoeld is het gesprek uit het 4e hoofdstuk van het Johannes-Evangelie.
waarvan hij nog elken dag in ons dagelijksch leven een afspiegeling ziet.
Het boekje is geschreven voor iedereen, die voelt met het tijdelijk leven
geen genoegen te kunnen nemen en die slechts geholpen kunnen worden
door aanraking met Hem, die bij de bron zat. Maria, de moeder van Onzen
Heer en haar beteekenis voor dezen tijd, door Wilma. Dit boekje sluit zlch aan blj de
opvatting van Rilke. dat in de Kerstnacht voor het Kind de moeder is geboren en dat
we daarom ook moeten zeggen: Hoe grooter Christus voor ons wordt, hoe grooter
ook voor onze jonge meisjes en Jonge vrouwen de beteekenis van Maria wordt" De
schrijfster wil meer Maria-vereering. maar niet in de mate van Rome, dat soms den
Zoon bij de Moeder schijnt achter te stellen
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