
     “We are made to tell the world that there are no outsiders” (Desmond Tutu) 

          Tussenbrief 

Web van pareltjes
Als je op bovenstaande foto inzoomt, dan kun je je misschien mijn verrrukking voorstellen 
toen ik de foto maakte. Er hingen op een koude november-ochtend honderden van dit 
soort webben tussen de struiken langs een ven waar ik wandelde. Ik dacht: wow, dit zijn 
wij! Wij maken onderdeel uit van een, op het oog wat chaotisch, maar wonderlijk 
samenhangend web van pareltjes!

Je kunt er niet uitvallen 
Wat we bij Met Hart&Ziel zingen doen is het wonder van het bestaan bezingen en onszelf 
te ervaren als deel van het geheel. Steeds weer: ons te herinneren dat we niet alleen en 
afgescheiden zijn. En dat ik er, wie ik ook ben en hoe ik ook klink, niet uit kan vallen, uit 
dat geheel. 

Wij zijn deel van het geheel en ieder ander levend wezen dus ook! Dat brengt me bij een 
van mijn favoriete citaten, van de bekende Zuid Afrikaanse bisschop Desmond Tutu: “We 
are made to tell the world that there are no outsiders.” Er is geen vreemdeling. Niemand 
valt er buiten, zelfs niet als alles het tegendeel lijkt te bewijzen. Als je dat echt tot je door 
laat dringen, is dat heel groots, revolutionair, en ongelofelijk hoopvol!

De tijdgeest lijkt een andere boodschap te ademen, één van toenemende 
afgescheidenheid en onderling wantrouwen. We vergeten dat we deel van een 
onlosmakelijk geheel zijn. We vergeten onszelf.

Zingend herinneren
Wat een geluk om te zingen! Mijn stem herinnert zich wat ik regelmatig vergeet over 
mijzelf. Bijvoorbeeld dat ik zo’n pareltje ben. En jij ook. Dat we met elkaar een wonderlijk 
web van pareltjes vormen. Niet keurig geordend en gelijkmatig, maar tóch perfect 
samenhangend in een geheel waar niemand uit kan vallen. Echt niemand.

Lied van jouw Leven 



Liedje uitgelicht 

Wij kennen in onze cultuur Maria als verbeelding van moederlijke compassie. In het 
Boeddhisme is er de figuur van Kwan Yin, een soort vrouwelijke Boeddha, die haar eigen 
opgaan in het eeuwige Licht uitstelt totdat ze iedereen, tot en met het laatste levende 
wezen, heeft bevrijd. Voor mij komt dit beeld overeen met de goddelijke aspect van 
grenzeloos Mededogen. 
In dit lied uit Korea vragen we om het grenzeloze mededogen van Kwan Yin of Kwan 
Zeon.
 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

https://vimeo.com/495169573
http://www.liedvanjouwleven.nl

