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Verhaal 0
David, Dré en Jos
Vernieuwing
We zijn onze werkplek aan het opknappen. Vandaag zijn we
met z'n vieren druk bezig om het mooier te maken. David, onze
baas, is druk bezig met het maken van een bioscoop voor de
kinderen in de hoek. Hij ziet zijn broer Dré niet binnenkomen.
Ik wel. Ik heb net rondgekeken om te zien hoe mooi de plek al
is geworden.
Wie weet wat het beste is
Dré kijkt om zich heen en begint dan een hele emmer kritiek
over ons heen te gooien: “dít is niet goed; dàt zou beter
kunnen; dáár moet je iets aan doen en dàt kan niet blijven zoals
het is!” (Je moet weten dat Dré een grote en brede man is en
ik ben een vrouw van gemiddelde grootte en niet bijzonder
gespierd.)
Een keerpunt
Ik grijp hem bij de schouders, draai hem snel om en geef hem
een klein duwtje richting de toegangsdeur. Daar gaat hij ...
Na een paar stappen beseft hij wat er is gebeurd. Hij stopt en
draait zich verbaasd om. Ik zeg tegen Dré: “Deze familie is
soms echt verschrikkelijk! We hebben het hier erg druk, werken
hard, het werk is nog niet eens af en je hebt al eindeloze
kritiek!”
Een goed gesprek
Intussen komt David erachter dat zijn broer er is en zegt:
"Ja Dré, soms ben je net als pa is..." De broers beginnen
nu een goed gesprek en ik "moet" snel in de keuken zijn.
(Inderdaad, Jos, hun vader, was hier gisteren en hij had een
stroom als een rivier van kritiek...)
Dat was ik toch niet...
De dingen die ik zelf deed, verrasten me het meest. Ik zou nooit
bedenken om zoiets te doen. Dingen zoals een boom van een
kerel omdraaien, echt zonder enige moeite? Hem wegsturen
met een duwtje in de rug en dat hij dan nog gaat ook!
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Dit moet de Heilige Geest zijn geweest. Dré had echt een
les in waarheid nodig. Ik hoop dat de Heilige Geest mij vaker
op deze manier zal gebruiken, als hulpmiddel voor God.
Later hoorde ik David met iemand praten: "Pas op voor haar,
maak haar niet boos, want dan is ze heel sterk!"
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