
De roos van Jericho
Symboolr de roos van Jericho (Selaginella Lepidophylla)

De cursief gedrukte tekst is vooral bedoeld ter info.

De roos van Jericho is een wonder van de natuur. Om haar te laten openbloeien
overgiet men haar met koud, warm, heet, of zelfs kokend water. Stilletjes aan
beginnen de afzonderlijke twijgen zich te openen en na een half uur (of langer)
zal de roos prachtig vol en groen geworden. De roos van Jericho groeit van
nature in buitengewoon droge, en tropische gebieden. Ze doorstaat lange
perioden zonder water, en groeit verder wanneer ze vocht ontvangt. De plant
blfift, ook ingedroogd, leven en behoudt dan haar werking, die ze generatie op
generatie doorgeefr.

In vochtige toestand gebruikt men de roos voor de frisse geur en om rook te
verdrijven. In ingedroogde toestand komt er een geur uit vrij die ongedierte op
een afstand houdt. De roos van Jericho werd eerst door kruisvaarders, later
door mìddeleeuwse pelgrims die het Heilige Land hadden bezocht, als curiositeít
naar Europa gebracht. Een van die pelgrims uit de 76d" eeuw was Ludolphe Van
Suchem, en die veftelde dat er in Egypte, Iangs de weg die Maria destíjds volgde
rozen groeien, die kunnen indrogen en die de naam'Roos van Jericho'dragen. In
ieder geval kreeg de roos uiteîndelijk zoveel aanzien, dat verscheidene Franse
edelen haar in hun familiewapen opnamen. Spoedig kwamen er ook allerlei
legenden. Er werd o.m. gezegd dat op een huis waarin zich een roos van
Jericho bevindt, een zegen rust en dat het zich op voorspoed mag verheugen.
En door bedoeienenvrouwen wordt de roos gebruikt voor bevallingen. Ze weken
de roos in het water en laten dat water opdrinken vanwege de geneeskrachtige
werking etvan. Bovendien zien zij aan de hand van de snelheid waarmee de
twijgen zich opríchten, hoe gemakkelíjk of moeilijk de bevalling zal zijn.

Het ACW en de roos van Jericho ...

Wat heeft die roos van Jericho met ons te maken? Die roos kan symbool staan
voor al het moois dat in onze beweging gebeurt. Als vrijwilliger merken we het
telkens weer: als we ons inzetten voor het goede doel of voor andere mensen,
dan bloeien we als het ware open, Dan komt er weer nieuw leven in ons. Soms
krijgen we zelfs eens een koude douche over ons, maar zelfs dat houdt ons niet
tegen. Andere keren lijkt het wel kokend water te zijn, en dreigen we onze
vingers eraan te verbranden, en toch ... we doen verder en worden zo meer en
meer solidaire mensen, die openstaan voor de wereld en onze buuft.

Als vr'tjwilliger merken we echter ook dat anderen open bloeien door het goede
dat wij doen of organiseren. Hoeveel mensen zijn ons niet dankbaar om de
activiteiten die we op touw zetten, of door de bezoekjes die we aan hen
brengen? We bloeien dus niet alleen zelf open door wat we doen, maar we doen
ook anderen open bloeien!

En net zoals de roos van Jericho momenten van droogte moet doorstaan, zo
maken ook wij het wel eens mee dat we door dorre momenten of ervaringen
moeten in ons leven en in onze beweging. Zo'n dorre momenten hoeven echter
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niet negatief te zijn. De roos van Jericho heeft juist die droge momenten nodig
om weer tot vernieuwde kracht te komen. ook wij hebben soms wat
rustmomenten nodig, en als het in onze beweging soms eens wat minder gaat,
dan.biedt dat misschien ook kansen om nadien weer met frisse moed open te
bloeien!

De roos van Jericho vertelt ons dus een beetje over onszelf, over ons eigen leven
en over onze beweging. En van die roos wordt gezegd dat ze blijft levèn, als ze
maar op de juiste manier verzorgd wordt. Misschien toch ook iets waar we oog
voor moeten hebben: de zorg voor onszelf! Onze inzet is vaak maximaal, maai
mag nooit ten koste zijn van onszelf. Zorgen voor onszelf is ook: jezelf af en toe
eens lekker verwennen of laten ven rennen, en ook: zoeken naar
voedingsbronnen die ons leven weer kracht geven. Het christelijk geloof en
gebed kan zo'n voedingsbron zijn. Daarom willen we vandaãg 

-op 
deze

(nieuwjaars)bijeenkomst ook bidden tot God om kracht zodat we õnvermoeíd
verder kunnen gaan.

Gebed om kracht

God,
Wij danken U omdat Gij ons de Kracht geeft,
Telkens weer,
Om ons in te zetten voor andere mensen,
voor een betere wereld,
voor meer welzijn in de buurt
Wij danken U ook omdat er mensen zijn
Die onze inzet waarderen
En dankzij hun warmte en genegenheid
Bloeien wij telkens weer open.

Wij danken U ook omdat er mensen zijn
Die dankzij onze inzet
Mogen open bloeien
Tot warme, solidaire mensen.
Amen.

Liedsuggestie¡ Ankerlied

Suggestie

Om de bezinning echt te laten slagen is het uiteraard van belang om zo'n roos
van Jericho te kopen (bvb in Floralux Dadizele 1,95 €), en er wat uitleg rond
geven terwijl je er warm/kokend water op giet. Na afloop van het gebeuren
neem je de roos uit het water en je legt haar op een bord en geeft haaielke dag
vers water. De roos van Jericho mag wel maar maximaal 8 dagen vochtig blijveñ
en moet dan op een droge en warme plaats gelegd worden. Na * 2 dagên iã de
roos weer helemaal ingedroogd, zodat men dit wonderlijke schouwspél steeds
weer kan herhalen.) En de tafels kan je eventueel met rode rozen versieren,
omringd door kerstgroen.
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