
ïot rust komen
oin een Bifbelse tuin

Wie vanuit het dynamische Hoofddorp
de Bijbelse tuin in stapt, betreedt opeens
een oase van rust. ln de tuin groeien
bomen, bloemen en planten die ook in de
Bijbel voorkomen en daartussen staan
meer dan vijftig kunstwerken die naar
BijbelverhaÍen verwijzen.

Zo'n twintig jaar geleden was de Bijbelse
tuin in Hoofddorp nog een gewone tuin
achter een kerkgebouw. ïotdat pastoor
Kees van Lent dacht: hier kunnen we meer
mee. Want in een plaats als Hoofddorp
komt het regelmatig voor dat een projeA-
ontwikkelaar een paar mooie appaftemen-
ten wil bouwen op zo'n lap grond. En dat
wilde hij voorkomen. ln lsraël had hij al
weleens een mooie Bijbelse tuin gezien,
met Bijbelse bomen, struiken en bloemen.
Zoiets moest er ook hier in Hoofddorp
komen. "Later maakte de kunstenaar Karel
Gomes uit Haarlemmermeer daar prach-
tige bronzen beelden bij,zoals Eva, Ruth,
job en noem maar op," vertelt Ria Stolk,

vrijwílliger bij de Bijbelse tuin. 'Je kunt
hier op bezoek bij de heilige familie, zoals
katholieken dat mooi zeggen: bijJozef,
Maria en het kind jezus. Maar je kunt ook
even langs bij Hagar, Mozes ofJob."

Wat krijgen bezoekers zoal te horen bij de

rondleiding?

"De rondleiders passen zich aan op de
interesse van de groep en bij wat ze al over
de Bijbelverhalen weten. Allereerst vertel-
len ze kort de verhalen van de Bijbelse
personen in de tuin: wie was Mozes, of
Abraham, of Ruth? Maar ze analyseren
ook met de groep hoe de kunstenaar die
persoon heeft uitgebeeld. En waarom staat
het beeld juist hier in de tuin? Want daar
is namelijk goed over nagedacht. Zo vind
je Eva bij de appelboomgaard onder een
appelboom, met een appel in haar hand.
Maar vlal< daarnaast staat ook een vijgen-
boom. Het is voortdurend een spel tussen
Bijbelverhalen, kunst en natuur."

Wat hopen jullie dat mensen hier in de tuin
vinden?

"Een plek om in stilte te genieten van
de natuur. Want helemaal in het drukke
Hoofddorp is dit een uniek plekje: vanuit
de hectiek 'val' je opeens in de stilte achter
de kerk en kun je geestelijk en lichame-
lijk tot rust komen. Daarnaast hopen we
mensen een handreil<ingte bieden om hun
geloof te verdiepen, door de Bijbelverha-
len tastbaarte maken. En ofje nu gelovig
bent ofniet, voor iedereen ís het beeld van

de worsteling van Jakob vlal< voor hij zijn
íamilie na jaren weer ontmoette herken-
baar. Als we bij dat beeld staan, komen de
verhalen los."

De tuin ligt rondom een begraafplaats.

"... en dat schrikt niet af. Dat zou je mis-
schien denken, maar het pastjuist goed
bij elkaar. Dit is ook een onderdeel van het
leven. Er staat ook een prachtig kruis waar
mensen bloemen neer kunnen leggen. En

vlak bij de ingang staat het beeld van de
vrouw van Lot. Zij mocht niet omkijken
toen ze met haar familie Sodom en Go-
morra ontvluchtte, maar ze deed dat toch
en veranderde in een zoutpilaar. Natuurlijk
mag je als bezoeker van het kerkhof omkij-
ken naar het verleden, maarje hoeft niet
als de vrouw van Lot stil te blijven staan en
daarin blijven hangen. Je mag weer verder.
Daarom staat dat beeld daar."

Welke plek in de tuin is uw fauoriet?
"Dat is moeilijl< kiezen! ll< heb zo veel favo-
rieten. Maar dan kies ik toch voor Ruth, de
vluchteling. Elke lceerals ik haarzie, besef
ik weer: we moeten gewoon opstaan voor
mensen die hulp nodig hebben."
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