Inleidend verhaal 1e Paasdag 2018 bij de overweging
Weten jullie trouwens waarom deze bloemen narcissen heten?
Daar is een verhaal over … luister maar …
Er staat een oude boom aan een meertje in een mooie tuin.
Van de boom zien we op het scherm de stam.
De oude boom heeft gezien hoe het kwam
dat er narcissen aan de voet van zijn stam bloeien.
Dat kwam van Narcissus.
Iedereen vond Narcissus knap en was verliefd op hem.
Ook de mooie nimf Echo.
Alleen … Echo heeft een probleem.
Ze kan niets zelf zeggen.
Alleen herhalen wat anderen vertellen.
Maar ook Narcissus heeft een probleem.
Hij vertrouwt niemand.
Alleen zichzelf.
En vindt zichzelf de beste.
Hij straalt ook uit, dat niemand hem mag aanraken.
Toch vindt hij Echo wel mooi en lief.
Hij wil graag met haar praten.
En ze lopen naar elkaar toe.
Maar dan zegt Narcissus:
Ik wil niet dat je me vasthoudt!
En Echo weerkaats: ‘dat je me vasthoudt’
Je me vasthoudt?, daar schrikt Narcissus zo van
en rent heel snel weg.
Echo heeft daarover liefdesverdriet.
Ze kan helemaal niets meer.
De andere nimfen zijn boos op Narcissus,
omdat Echo zoveel verdriet heeft.
En ze vragen Aphrodite om Narcissus te straffen.
Zij zorgt ervoor dat Narcissus verliefd wordt
op zijn eigen spiegelbeeld. Op zichzelf.
En zo gebeurt het ook.
Toen Narcissus bij het meertje in de mooie tuin
van onze boom kwam,
wilde hij water drinken en bukte zich.
Toen zag hij in het water zijn eigen spiegelbeeld.
Hij vond het zo’n mooie jongen.
Narcissus keek, en keek
en werd helemaal verliefd op zijn eigen beeld.
En toen hij zijn spiegelbeeld een kus wilde geven,
viel hij in het water en verdronk.
Toen de nimfen dit hoorden,
voelden ze zich toch wel schuldig.
En na drie dagen overleg wat ze toch moesten doen,
vonden ze dat ze Narcissus rust en vrede moesten geven.
Ze gingen een begrafenis voor hem regelen.
Maar toen de nimfen bij de oude boom kwamen

in de mooie tuin
vonden ze geen lichaam.
Maar in drie dagen was er wel nieuw leven gekomen.
Onder de boom groeiden heel vredig
alleen maar gele bloemen.
Allemaal narcissen.

