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Menswording
***

Zelfbeeld
Om het beeld
van zichzelf
dat God zag
in Jezus
schiep Hij
de wereld:
God wilde
mens worden.
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Kerstnacht
Ik denk niet donker
over mezelf
al weet ik dat ik vaak
slechts een schaduw ben
van het licht van God.
Ik zie mensen
die lichter zijn dan ik,
liever, levender meer dan ik zijn zij
licht van God.
Ik geloof dat het
mogelijk is, dat een mens
heel en al kan zijn:
de liefde en het leven,
het licht van God.
Ik aanbid in deze nacht
God in Jezus:
kind van de Liefde,
man van het Leven,
Licht als God zelf.
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Geboortelichaam
U die ik vannacht “eeuwige” noem,
“sterrenhemel” “liefdelichaam” wil mij, arme zwerver, overkomen,
laat mij uw geboortelichaam zijn.
Ik sta in een schaduwloze nacht,
onder mijn voeten ijskristallen,
mijn hoofd tussen koningssterren,
mijn armen als een wan gespreid
om uw indaling in mij te ontvangen.
Als ik voorzichtig de stille ruimte
van uw eeuwig geboortehuis betreed,
hoor ik u met lichte passen naderkomen.
Dan ben ik plotseling hoog in uw armen
als een kind, gewichtloos, zwevend
en zie ik hoe uw ogen naar mij lachen.
Uw hart gonst door mij heen. U zegt:
wij kennen elkaar hè, lief kind van me,
mijn hart gaat open als jij er bent.
Uw jong verleden, voordat u de aarde
uitwoog en van uw leven bezielde,
is u nabij als de dag van morgen uw geboorte is als uw wederkomst.
Meedeinend op de oceaan van het bestaan,
kabbelend op de golfslag van de tijd
ben ik uw toekomst en verleden,
uw mensgeworden beeld en uw gelijkenis,
kind van uw eeuwige liefdesdromen.
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In deze nacht vol van herinnering
is Jezus uw pasgeboren leven onder ons zoals ik het kind ben dat is geweest
en eeuwig deel zal hebben aan mijzelf.
Wordt u, mensgeworden liefdelichaam
in mij, nu wedergeboren en viert u
reeds mijn verrijzenis in het licht?
Draag mij binnen in uw wezen,
draag mij biddend door de tijd.

Op deze dag noem ik u “Jezus”
“Godgeboren kind” “Liefdesgeheim”.
Neem mij mijzelf uit handen,
het teveel aan grote woorden,
mijn overgrote honger naar bewijs.
Ik voel mij in u zacht vervloeien uw wangen blozen van mijn kussen.
Onder uw gebroken geboortevliezen
zie ik de mensheid opengaan.
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Gij
goddelijk en godinnig Leven
dat in mensen
voortdurend
wordt verwekt en geboren

Gij
menselijke Liefde
zichtbaar
voelbaar
in mannen en vrouwen
in Maria
hebt Gij de mensheid bewoond
als een hemel
op aarde.
Daarom gaan wij ook
biddend tot haar:
Leer ons
in ons hart bewaren
het wonder van Gods liefde:
dat wij Gods kinderen zijn,
dat God als een vader en moeder
ons in liefde vasthoudt
en in leven houdt
in tijd en in eeuwigheid.

10

11

Geboortehuis
God,
die onze vader en moeder bent,
onze broer en zus,
man en vrouw,
vriend en vriendin,
doe ons u kennen
in elkaar.
Open onze zintuigen:
om elkaar werkelijk te zien,
de verlangens en noden
van de ander te verstaan,
de aanraking te ervaren
als de uitstraling van uw Geest.
Dat wij zo
aan den lijve
mogen ondervinden,
dat mensen
beeld en gelijkenis zijn
van u.
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Open onze geest:
om de verborgen banden
van onvrijheid
die ons gevangen houden
te doorzien - te bestrijden
wat geestdodend is.
Dat wij zo
uw heldere leven
mogen inademen
en in de buitenlucht
niet levend
zullen verbranden.
God,
de hemel is uw buitenverblijf,
de aarde het geboortehuis
van uw kinderen woon dag en nacht
als een vader en moeder
bij ons in.
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Geboortepijn

Mijn pijn met Kerstmis
is mijn liefde.
Ik kan mijn liefde
niet kwijt.
De omgekeerde pijn
als wanneer je niet
bij je gevoel
kunt komen.
Ik zou God
willen omarmen,
Jezus in mijn handen
willen houden.
Om in het heelal
weg te zweven
en op te gaan
in God.
Gelukkig is er
die pijn,
want zonder pijn
is er geen liefde.
Maar toch zou ik
als dat kon,
even liefde willen
zonder pijn.
Dat jij,
mijn Liefde,
mij opneemt
in jou.
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Nieuwe wereld

Wie voor welzijn kiest
stemt links.
Dat is de politieke weg
om de rijken
uit hun bevoorrechte
stellingen te verdrijven om voor de armen
eindelijk een gelijkwaardig
bestaan te verwerven.
Maar nee, de hogen
slaan hun machtige armen
om elkaar en verdedigen
hun koninkrijk.
Uit het overspel
van kerk en kapitaal
kwam als een misgeboorte
onze maatschappij
ter wereld.
Het is Jezus Christus zelf
die zich nu terugtrekt
uit de kerken maar
voorop trekt in een beweging
van maatschappelijke
vrijheidsstrijd om straks als gelijken
zingend een nieuwe wereld
in te gaan.
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