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Voorbeschouwing
Overwegingen
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Ik wil u in herinnering brengen
dat de goddelijke gave in u is
ontstoken krachtens mijn handoplegging.
Houd dat vuur brandend.
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Die oneindige ruimtevaart
Hemelvaren

Ontvangen van de Heilige Geest
Gegeven leven
Adem mijn adem
De geest van nature
Geest van verliefd leven
Het vurig verlangen
Het gemene leven
Geest van mensen
Het herkenningsteken
Storm in de stilte
Vertoeven in de Pinkstelaer
Beweging
Perpetuum mobile

Nabeschouwing

(2 Tim. 1, 6)
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U bent
zo diep
en vol
in mijn geest
dat ik
soms denk
dat U
de plaats
inneemt
van mijn geest

Heilige Geest

Ik denk
wat ik
niet denk
ik weet
wat ik
niet weet
alsof U
door mij heen
Uzelf
openbaart
Zo klein
en nederig
voel ik mij
dat ik
slechts ben
wat U bent
in mij
en U toch
wilt zijn
wie ik ben
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Veni Creator
Kom, Schepper Geest,
wil aanwezig komen
in het innerlijkste
van uw mensen
vervul met
goddelijke gratie
de harten die
Gij geschapen hebt.

Dring de vijand
steeds verder terug,
geef vrede
meer en meer,
om zo
onder uw geleide
te ontkomen aan
wat ons schaden kan.

Gij die genoemd wordt
de Vertrooster,
gave van de
allerhoogste God,
levende bron,
vuur, liefde,
streling van de
geest.

Geef dat wij door U
de Vader kennen,
en ons bekennen
tot de Zoon,
dat wij geloven
in U als hun
beider Geest
in alle tijden.

Gij zevenvoudig
in uw gaven,
vinger van de rechterhand
van de Vader,
Gij, ware
vaderlijke belofte,
woord in de mond
van mensen gelegd.

Eer aan de Vader
en de Zoon,
die is verrezen
van de doden,
en aan de
Vertrooster
in de eeuwen
der eeuwen.

Ontsteek uw licht
in onze zinnen,
stort uw liefde uit
in onze harten,
maak sterk
met duurzame kracht
de zwakheden
van ons lichaam.

Amen.
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Kom
Heilige
Geest,
vervul
de harten
van uw
gelovigen
en
ontsteek
in hen
het vuur
van uw
liefde
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Die oneindige
ruimtevaart
De schepping
weerspiegelt
de werkelijkheid van God
De aarde
weerspiegelt
het lichaam van God
De mens
weerspiegelt
het gezicht van God

Hemel
Het heelal is
de afspiegeling van
Gods werkelijkheid.
Samen zijn zij de hemel.
Het menselijk leven speelt
zich af in de hemel.
De hemel is hier en overal,
dichtbij en ver af :
wij zelf zijn hemel.
Wees welkom
Heilige Geest en
vervul de mensenharten

Daarom zijn wij van God
vervuld en leeft God in ons
het eigen bestaan.
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Hemelse
liefde
Liefde komt niet voort,
is niet voortgekomen uit
stoffelijkheid,
uit materie.
Liefde komt voort
uit de diepste kern
van het zijn,
uit hemel.
Hemel is de eeuwige
geestelijke werkelijkheid,
het leven en zijn
van God zelf.
Hemel is liefde.
Hemelse liefde
is het bestaan
van God en Godin.
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Hemel en aarde
Soms, vaak hadden we
een hemel op aarde.
Toch zal ons aardse leven
even voorbijgaand zijn
als de aarde zelf.
Zoals zij is ontstaan
zo zal zij vergaan.
Zoals zij was
zo zal zij voortbestaan
ooit, ergens, hoe dan ook.
		***
God, een nieuwe aarde
en een nieuwe hemel
zal er zijn, een en al
aarde in de hemel
en hemel in de aarde.
Ik verlang naar U
in de eindeloos nieuwe
werkelijkheden van uw bestaan
om door en met en in U
voort te bestaan.
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God, Schepper van
hemel en aarde
Dat wij genieten, profiteren,
dat wij scheppen, creëren,
dat wij dromen, fantaseren,
dat wij ontwikkelen, evolueren
vervult U met grote vreugde.
Zo hebt U het bedoeld vanaf
het begin van tijd en eeuwigheid,
U, Schepper van hemel en aarde.
Zo kunnen wij ons een beeld
vormen, een voorstelling maken
van de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde die ons wacht. Zo bedoelt U het.
Wij mogen nu reeds zien wat zijn zal.
Wij mogen U zien zoals U bent,
nu nog door sluiers van licht,
eens van aangezicht tot Aangezicht.
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Het vergezicht
Hemelvaren is
in onze geloofservaring
onze persoonlijke
eindbestemming
tegemoet gaan:
instijgen in onszelf.
Einde als begin,
beginnen aan het einde.
In nieuwe levens ingaan,
in levensvormen voortgaan
van eindeloos bestaan:
geen bewegingloze stilte,
geen zorgeloze rust,
geen werkeloos toezien.
Staan midden in Gods leven
van eeuwig voortbestaan.
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Onze handen reiken
tot in de hemel,
onze voeten betreden
de nieuwe aarde.
De weg, de waarheid
en het leven zijn gebleven,
om voor altijd op aarde
te blijven hemelvaren.
De banden van de zonde
zijn verbroken,
de wanden van de dood
omvergeleefd.
Mensen die zingen
als zij spreken,
lopen dansend door
het verrezen licht.
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Herschepping
Uw lichaam
straalt uw vreugde
uit in welbehagen
als wij het
koesteren in liefde.

Maar op een dag
gaan zon en regen
weer gearmd
door het land
en groeit er vrede.

Uw lichaam
kreunt van verdriet
als wij uw huid
de aardkorst
verminken.

Dan bloeien er weer
bloemen op uw lichaam.
De schoven hangen
zwaar, de trossen
druipen van leven.

Dat krimpen
van de pijn is voelbaar
als zeeën zwellen
en verzwelgen -

Uw schepping
herademt en herleeft uw lichaam staat
juichend in ons midden.
Kom, heilige Geest!

als bergen uiteen
splijten
oasen vergaan
tot steppen
en woestijnen.

30

31

Heilige Geest

Natuurgod
die de lucht
van zuurstof
en de aarde
van vloeistof
voorziet
U bent natuur
geboren leven
levensbeginsel
van lucht en
van aarde want
zij zijn natuur.
Wij ademen U
en alle leven
van mens en dier
groent en zoent
uw liefde in en uit
in gras en gewas.
Gij zijt de vonk
in onze zielen
waardoor wij
liefde mogen
in en uitademen
naar U
liefde mogen zijn
naar alwat leeft
en adem heeft
en uw goddelijk
Ieven mogen leven
en doorgeven.
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Hemelvaren
zonder hemelgewelf
is de aarde veel te plat
zonder volgende levens
is dit leven veel te kort
zonder God als diepste vervulling
is het bestaan veel te leeg

Zien
we zouden God
met het blote oog
kunnen zien
maar ons oog
is niet bloot
we zouden Jezus
ten hemel kunnen
zien varen als het
waas weg was
van onze ogen
we zouden de hemel
op aarde kunnen zien
als we zouden geloven
dat de aarde
de hemel is

Wil in al wat leeft
het vuur ontsteken
van uw liefde
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Waarom?
Waarom zijn wij van mening
meer bij God te zijn
in de dood
dan in het leven?
Waarom denken wij
dat God daar wel
en hier niet
te zien zou zijn?
Zal het verschil zijn
dat wij op aarde
moeten leren te zien
met geestelijke ogen?
En zullen onze
lichamelijke ogen
pas echt open gaan
in de hemel?
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Wonderen
Ik weet het: het wemelt van de
wonderen, waar ik ook kijk.
Techniek en kunst, ieder levend
organisme is een wonder.
We weten dát iets kan
zonder te weten hóe het kan.
De natuur is een en al wonder,
de natuur is een wonder.
Als een zaadcel een eicel
ontmoet, ontstaat er een kind
dat binnen een jaar lacht
dat het een lieve lust is.
Deze natuurwonderen
zijn het mysterie van God.
God heeft hemel en aarde
geschapen - ís hemel en aarde.
Wij zijn het leven van God.
God is ons leven : de eeuwig
Levende zal ons eeuwig leven
zijn - ik weet het.
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het donker ziet uit
naar het licht
het dal ziet op
naar de berg

Het teken aan de hemel

dood verlangt
naar leven
verdriet smacht
naar geluk
***
mensen willen vliegen
groeien in kennis
volworden van liefde
opstijgen in blijheid
de schepping wemelt van
tekenen van hemelvaart
bewijzen van een
bestemming die lokt
***
de hemelvaart van Jezus de
man de hemelvaart van
Maria de vrouw
is teken der tekenen
werkelijkheid en waarheid
die zich openbaart
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Eeuwigheidsschreeuw
het tere kwetsbare gezichtje
van het kind met de ziekte van Dow
is één grote emotionele schreeuw
om het eeuwig licht te mogen zien
om aan God te mogen genezen
en als ieder ander kind te mogen zijn
om in een lichaam te mogen wonen
waar alles met elkaar klopt
		***
God ziet het kindje aan en dan
is er die diepe oersnik waardoor
de hemel opengaat en God verschijnt
mijn lieve kind kom bij mij
de ellende van de aarde maakt
de vreugde van de hemel noodzakelijk
zij die op aarde geen leven hebben
bewijzen de noodzaak van voortbestaan
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Als God huilt
huilen alle hemelingen mee.
Als God huilt
is hun verdriet mateloos
Als God zingt
zingen alle hemelingen mee.
Als God zingt
is hun vreugde mateloos
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Straks
met mij
zult U
mijn innerlijk zijn
ontstijgen
met mij
zult U
instijgen in
oneindigheid
ook mij
zult U
overstijgen om
daar te zijn
waar ik
met U, in U
op zal stijgen
naar U.
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Hemelgang
geen zware voetstap
die mij nog
verdervoert
alleen nog het
licht voortbewegen
van mijn ziel
jonge vogel die
het nest verlaat
van uitgeleefde twijgen
om uit te vliegen
op te stijgen naar
het eeuwig licht
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Ontvangen van
de Heilige Geest
Leven begint met
ontvangenis.
Het blijft ontvangenis
van adem tot adem
van dag, tot dag.
Het eindigt in
overgave wanneer het
leven wordt teruggegeven.

Nieuw leven
overlevenden wensen overledenen
nieuw leven
overledenen wensen overlevenden
nieuw leven
opdat aan beide zijden van de dood
nieuw leven zal beginnen

Wil zin aan onze inzet geven,
wil welzijn als vrucht geven,
wil de eeuwige vreugde geven

om voor elkaar en met elkaar
opnieuw te verrijzen
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Dodenherdenking
Stemmen van verre en dichtbij
zij doorklinken mij
als echo van het heden
een nu dat ver verleden
de stilte heeft gezocht
waar alle stemmen zwijgen
en ieder woord mij ontstijgen
zal in laatste ademtocht.
Mijn hart roept hen tot leven
ik heb het woord gegeven
aan de stemmen in mijn hoofd
dat naar hen opgeheven
door alles heen gelooft
dat liefde nimmer dooft.
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Onsterfelijkheid
Niet alleen bezielde wezens
als mensen zijn onsterfelijk,
ook wat uit hart en geest
van mensen voortkomt :
liefdedaden heldendaden
sport en speltalenten
muziek en literatuur
de kunst en de lach.
Niets hiervan verdwijnt want
in de schepping verzamelt
en verzadigt God zichzelf
in alwezende eeuwige liefde.
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Ego sum

God, lieve grote
eigenlijk Enige Zijn,
ik weet dat het
heel egoïstisch is
als ik bid en hoop
als ‘ik’ als ‘ego’
te mogen voortbestaan.
Want wie ben ik
als niet ík ben,
wie ben ik als ik
opsmelt in het vuur
van uw eeuwige liefde,
een naamloze vonk ben
in uw zee van licht?
O lieve God, ik vraag U,
houd mij in leven ‘mij’
zo als ik ben, zo als U
bent in en door mij.
Dan zal ik uw beminde
en uw minnaar zijn
en U met mij Ene.
(Evangelie van Johannes 11, 25 26)
Jezus zei haar:
Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof in Mij
zal in eeuwigheid niet sterven.
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Het eeuwige licht
Het licht in de mens
is : zijn bewustzijn.
Leven in het eeuwige licht
betekent: het volle bewustzijn
en daarvan is de essentie:
zelf bewustzijn, ik ervaring.
Het ik bewustzijn komt er
niet bij, maar is beslissend
over zelf zijn of zelveloosheid.
Zonder zelfbewustheid ben je
niet zelf bewust van God,
niet eens van je eigen bestaan.
Levend en delend in het grote
alles omvattend bewustzijn
van God, in de liefde van God,
kan worden geweten en ervaren:
de verbinding van het eigen ik
met het al van het bestaan.
Dit bewustzijn in het bewustzijn
van God betekent: het zich
bewust zijn van anderen,
je aardse liefde en geliefden,
wetend dat zij eeuwige geliefden
zijn in God. Dit is volmaakt geluk.

Licht in uw Licht
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Algoddelijk
leven
Ik verlang niet naar
een eeuwige zaligheid of
ononderbroken aanschouwing
van de volheid van God.
Als het toch eens waar
zou mogen zijn dat ik mag
verderleven in volheid van
alwat mij nu boeit en bezielt!
En als ik dan zou mogen
ontdekken dat dat ál God is
en zo opgenomen in de totale
innerlijkheid en uiterlijkheid
van Gods wezen, dat ik
mag ervaren eeuwig
door te leven in God
en in liefde voortbesta!
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ik geloof en bid
dat de hemel
een nieuwe
levenswerkelijkheid
zal zijn die past
bij de aardse mens

Geen einde maar begin

geen kant en klare
eeuwige zaligheid
geen volmaakt geluk
in een oogwenk
geen liefde zonder
pijn van verlangen
dat ik zal mogen
blijven groeien in liefde
dat het proces van
heel en heilig worden
zich eindeloos mag
blijven voortzetten
dat ik zuiver genoeg
mag worden om in
een ontwakend schouwen
God te zien en in
zijn zuiver licht
te mogen vertoeven
dat mijn intreden in
de eeuwige werkelijkheid
het ‘begin’ mag zijn
van God te leren kennen
en zien en niet
de eindvervulling meteen
dat de dood geen eindstand
maar een tussenstand is
een overstap van een pelgrim
die door de eeuwigheid heen
op weg is naar God
dat hoop en bid ik
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Gegeven leven
De gaven van de Geest geestesgaven
zijn geestrijk en geestig

Heilige Geest
als er ergens
een goede geest hangt
als er sprake is van
familie-geest
als we mogen ervaren
te leven in gebeds-geest
is dat niet iets van de geest
maar die geest
is de Heilige Geest zelf
in hoogst eigen Persoon.

Jij
Heilige Geest
ik streel je
omdat je
zo zacht
door mijn
wezen waait
Wil tot ons komen, Armenvader,
wil naar ons komen, Schenker van gaven,
wil bij ons komen, Verlichter van harten
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wanneer
een engel
of een meisje
mij teder
aanraakt
en kust
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‘Uw wil geschiede’
Geest
wordt makkelijk gelijk gesteld met
verstand.
Sprekend van een heldere
geest
wordt bedoeld een helder verstand.
Maar
geest
is veel meer dan verstand.
Geest
is je hele persoonlijkheid
is je totale innerlijkheid geworteld in de zinnen
opbloeiend in bewustzijn
aan het licht tredend in het verstand.
Liefde
is de vrucht van de geest.
Wil
is de kern - de ziel van de geest.
Sprekend van de ‘wil van God’
gaat het over het Wezen van God.
Leven in de geest van God
is het doen van de wil van God.
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Levenslicht
Wek mijn ziel
tot leven
door mij
terug te brengen
bij mijn lichaam.
Ontsteek uw licht
in mijn wezen wek mijn begeerte,
eeuwige schreeuw
van leven in mij.
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Levensvuur
Open mij
voor de hartslag
van het leven,
de droomervaring
van het zijn :
vuur in de aarde
en zwellend leven de aanhoudende
stuwing van uw geest
in mijn lichaam.
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Mijn levensstroom
God, jij stroomt
mensen in en uit.
Dat wie liefheeft
jouw eeuwige schoot
mag voelen waar
de aarde zich opent
en het leven zwelt.
God, jij bent in mensen
heilig lichaam
heilige geest.
Het tintelend licht
tussen geliefden,
de liefde zelf
ben jij.

84

85

Levensgeest
Geest van liefde,
lieve geest
adem van leven
stem in mijn hart.
Licht in mijn schaduw
kracht in mijn poverheid
troost in mijn treurnis:
hoe ben je mij nodig!
Ik vraag je niet
om te komen voordat ik er was
was jij al in mij.
Toch vraag ik je:
verhevig mijn verlangens
vernieuw mijn geest
verdiep mijn geloof.
Ik vraag je:
gids mij door de tijd
wanneer ik het spoor
bijster raak
in de doolhof
van jouw raadsbesluiten.
Verban de koude dood
uit mijn hart.
Wees jij in mij
de aandrift mij
uit te durven leven
in aanbiddelijk beminnen.
Dat ik diep mag weten
dat lieve gedachten en
vreugde-ervaringen
jouw omarmingen zijn.
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Pinkpop
op het hoge poppodium
loeit een storm van leven
tongen van vuur lopen
dansen over de hoofden
armen zijn wuivende takken
handen samen een gebed
nu zingt de pinksterbruid
hier trillen alle zinnen
schreeuwt het hart zich uit
lichamen gaan zich te buiten
zielen omhelzen dag en nacht
en stad en land hoort de echo
van het eerste hemelvuren
hier danst de pinksterbruid
de internationale ruist
in het bloed wereldvrede
groeit als wiet in het gras
de scheppingsadem tocht door
het veelstemmig zomerkoren
en als de geest zich uitstort
dan juicht de pinksterbruid
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Adem mijn adem
‘God blies levensadem in zijn neus’
(Genesis 2, 7)

Ruach
U blies mij in
U blies mij aan
U ademde Uzelf
uit in mij
U zult mij
weer inademen
U zult mij
weer aanblazen
***
Adem van adem
mijn hart vraagt
om leven
van moment
tot moment.
Leven uit lucht
ik drink
uit de bron
en zie
ik leef.
Levensadem God
ik adem
U in
zo blijf ik
eeuwig leven.

O alzalig licht, vervul
de hartsgeheimen van wie
U minnen met behagen
94

95

God
Gij ademt ons in en uit.
Wij ademen U in,
de Levende, de Bewegende
die is in alwat is.
Gij eeuwige, adem ons in
als uw eigen leven.
God
Gij zijt de levensadem
die ouders doorgeven
aan hun kinderen,
die ouderen doorgeven
aan jongeren. Wees ons
Levensgeest, Heilige Geest.
God
Adem Gij ons in
wanneer wij onszelf
uitademen voorgoed,
om door te mogen leven
in het heelal van liefdeademende wezens in U.
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Vigilie
Ik weet van de oase
die door hoge bomen
Hemelvaart en Pinksteren
wordt omzoomd.
Maar weer blijf ik
op het vaste asfalt
dagelijkse dingen onderweg
van werk naar werk.
Geen noveen van dag tot dag
maar storm voor de stilte
die aanhoudt en pas
veel te laat verstomt.
Toch is dit de genade
jaar na jaar: te weten
waar de vuren branden
en ons te boven gaan.
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Eeuwigheid
van tijd
Jij lieve verrezen dode
uit de aarde opgestaan,
vol van herinneringen en
ervaring van je aardse tijd,
Je weet hoe moeizaam
de aarde moet oprijzen
uit de tijd om op te gaan
in eeuwigheid.
Vol van heilige Geest
ben je bezig in de tijdslijnen
van de schepping om te komen
tot vernieuwing en voltooiing.
Jij lieve verrezen mens,
straal God uit in ons wezen
om een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde te worden.
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Pinkstervuur
Pinksteren schittert
Je bent helemaal licht
lieve heilige Geest
geest van licht
geest van God
God
Mijn hart brandt
alles schittert in mij
jij versmelt met mij
en raakt met je vuur
mijn tong aan
God
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‘Reple cordis intima’
(Pinkstersequentie)

de intiemste plekjes
van mijn lichaam
waar mijn hart
het hardst bonst
als zij doorbloed
worden van jou
heilige geest
daar stroom je
door mij heen
zuivere zinnelijke
geest van heiligheid
plotseling welt dan een
pinksterlied in mij op
heilige geest
Jij verdiep je in mij
om mij te kunnen melden
wie en wat ik ben
verdiep je in mij
om in mijn lichaam
geest van God te zijn

104

105

Heilige Geest
in het spel tussen
minnende mensen
liefdestaal van
zingende vogels
vreugdelied in
Pinksterbloemen
Heilige Geest
aan het werk in
wereldwinkels
vurige tong voor
gerechtigheid
ver weg klinkend in
de Internationale
Heilige Geest
lieve innigheid van
mijn leven
die mij binnendringt
en mij omsluit
ik kus je liefde
en heb je lief
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‘Zo mateloos schenkt
God zijn Geest’
(Joh. 3, 34)

Neerdaling
op die morgen
stond ik alleen
aan de bosrand
wijds ontvouwde zich
het weidelandschap
voor mij uit
toen de zon oprees
als een gloed
die mij overstroomde
spreidde ik wijd
mijn armen en zonk
ik weg in het licht
heilige geest
doorzinderde mij
ik bestond niet meer
op pinkstermorgen
aan de bosrand
met God alleen

Allerdiepste Trooster,
lieve bewoner van de ziel,
heerlijke bevreugding
112
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goudmerel
die je lied
als stuifgoud strooit
in de hoge kruinen

Wielewaal

die schorremorrend
de aarde optilt
en mensen doet struikelen
over de tijd
gouden schoonheid
als ruisend vuur
waar mens en dier
van duizelen
je miezemauwt
totdat plotseling als een
watervalletje je lied
van een tak afglijdt
in een hangmatje
van paardenhaar
wieg je groene
koningskinderen in slaap
je bent het diep
verscholen geheim
dat onzichtbaar wordt
zo gauw het wordt gezien
lichtbeeld
van de werkelijkheid
die je bent heilige geest
114
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Rouach
Er was een vrouw
die met het licht
uit het Oosten
was meegekomen.
Zij was zo
onwaarschijnlijk mooi
dat iedereen haar
wel wilde hebben.
Daarom ging zij
in het verborgene leven
en trok zij zich terug achter
het scherm van het zichtbare.
Niemand wist precies
hoe zij er uitzag,
waar zij was
en wat zij deed.
Maar dat zij er was
als een lichtende nevel
en dat zij kindjes
wiegde bij volle maan dat zij een flits van hoop
was die door de wereld ging
en oplichtte in mensen,
wist iedereen.
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In musea en ateliers
was zij de geheime taal
die gesproken werd
tussen de schilderijen.

Zij viel op onder
strijdbare mensen,
vurige vechtsters voor
bevrijding alom.

Zij was de illusie
binnen de gigantische
ruimtelijkheid
van de architectuur.

Overal waar mensen
in tranen waren
en elkaar troostten,
huilde zij mee.

In de studeerkamers
van geleerden,
in de laboratoria
van wetenschappers

Een glimp van haar
zachtheid was te zien
wanneer mensen elkaar
streelden en liefkoosden.

was zij de stilte
tussen de gedachten
of de vonk die
plotseling oversloeg.

Bij iedere gave zong zij
het eerste scheppingslied bij iedere ontvangenis
was zij de eerste adem.

Overal waar mensen
speelden en sportten
was zij herkenbaar
aan het elan.

En in huizen van gebed,
door kloostergangen
en huiskamers neuriede zij
de lof van God.

Zij was de lichte golfslag
in een eindeloze wave,
de muziek die was geschreven
boven het leven van de mensen.

Men wist dat zij er was.
Uit lang vervlogen tijden
was haar naam nog te horen...
de Heilige Geest.
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de zin
van het zijn
is niet
de stoffelijkheid
te ontstijgen
om daardoor
de geestelijkheid
te verwerven

Zingeving

maar
de bezinning
van de stoffelijke
werkelijkheid
indalen tot
de ziel
van alwat is
de zingeving
van het zijn
dus
in zinrijkheid
zich ontplooien
een nieuwe aarde
scheppen
waardoor heel
de schepping
bewoond wordt
door Geest
dat is
nederdaling
van de Geest
in onze geest
waardoor alle vlees
geheiligd wordt
alle stof bezield
tot volzin
van God.
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Indaling
als ik mijn ogen sluit voorgoed
en al mijn levensgeesten wijken
is er nog slechts de vrije val
in de bodemloze diepte van uw wezen
o God, dat ik dan niet te pletter
zal vallen op het laatste bergmassief
van uw schepping waar het niets begint
maar ik weet dat ik terug zal dalen
in de schoot die mij baarde en droeg
o God, in uw handen beveel ik mijn geest
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Levensreis
Iedere dag is een geestelijke reis
soms is het een wereldreis
dan weer een ruimtevaart.
En iedere geestelijke reis
is een mensenleven:
geboorte in de morgen
ontplooiing in de middag
weerkeer in de avond.
De nacht is als de dood
waarin de geest doorreist
met de dag in zijn bagage.
Iedere dag is een mensenleven
waarin je lichaam zich ontvouwt
als bedding voor het stromen
van gedachten en gevoelens
die uitstromen in volle zee
wanneer het avond wordt
alles is volbracht
en alles is vervuld.
En als dan het licht
zich terugtrekt in zichzelf
in de volheid van hart en geest
leg je je hoofd te rusten
in de schoot van het leven.
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Pinkstergave
Heilige Geest
om uw gave vraag ik
om medelijden vraag ik
ik ben zo aards dat ik
alleen om gezondheid vraag
zonder een gezond lichaam
zonder een onbezorgd hart
kan ik uw licht en liefde
niet in mij opnemen
Heilige Geest
wilt u mij eenvoudig
een gezond lichaam geven
om dan mijn aardsheid
te kunnen overstijgen
zonder bevangenheid
van vrees voor morgen
wilt u mij zo vervullen
van een gezonde geest
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Geest van
verliefd leven
Heilige Geest
Jij bent het
waar liefde is
Jij bent dan
die liefde zelf
en die liefde
is Jij

Geest
Als de sluiers wijken
voor het Licht,
zullen wij
in de schoot van de aarde
het diepe ademhalen horen
van de Geest
en het levenszaad
zien stromen
als een rivier van goud en hoe God en Godin
in elkaar rusten.
Wil wassen wat vervuild is,
wil drenken wat verdord is,
wil helen wat verwond is

Weekillustraties
Omer Gielliet
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jij zelf
bent de geestdrift
een stroom van vuur
die mij aanwakkert
tot brandende verlangens
en dromen van licht

Jij allebei

jij zelf
bent de geslachtsdrift
die mij als een
schepper opstuwt
tot voortplanting
van jouw leven
jij zelf
bent de paringsdrift
waardoor ik zoek
naar gemeenschap
met de vele zielen
van één lichaam
jij zelf
bent de strijdlust
die in mij opstaat
om de wanhoop
te weren en de dood
te weerstaan
jij zelf
bent de werklust
die mijn spieren spant
om het zaad te zaaien
dat de korenschuren
van de toekomst vult
jij zelf
bent de eetlust
die mij doet
hongeren naar leven
om jou te kunnen eten
als dagelijks brood
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Jij mijn lief
bent mijn helderheid
van geest, jij bent
de Heilige Geest in mij
waardoor ik weet en zie
wat de Heilige Geest
weet en ziet en wil
laten weten en zien.
En daarom weet en zie
jij mij vooruit en
ben je voor mij
mijn voorzienigheid.
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God,
die onze vader en moeder bent,
onze broer en zus,
man en vrouw,
vriend en vriendin,
doe ons u kennen
in elkaar.

Geboortehuis

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.
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,
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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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Pinksterfeest
In donkere tijden gaan heldere geesten lichten.
Dan worden vrijheidsbeelden opgericht.
Handen spelen op geweren het lied van de vrede,
vrouwen strelen de man in zichzelf, mannen zingen
met hoge stem het lied van de ziel.
God trekt een spoor van licht door het land,
mensen stormen de nieuwe vrijheid tegemoet.
De schaduwen worden omver gelopen,
als God zijn eeuwig licht uitspreidt in de tijd.
En overal wordt het bevrijdingsvuur ontstoken.
God danst mee in de cirkel van licht
als mensen opstaan, voeten opveren ten dans.
Op Pinkstermorgen kan het weer gebeuren,
als de schepping volstroomt van pinksterlicht,
Heilige lieve Geest die heel de wereld wil omhelzen.
Als het Pinkstervuur gedaald is en de avond valt
zal het wonder weer gebeuren, wanneer een broeder
in een tehuis van geestelijk zwaar misdeelden
al zijn vrienden en vriendinnen samenroept
voor het grote feesten met de geesten.
Het kaarslicht speelt over hun gezichten,
zachte muziek als adem van een nieuwe tijd
dringt door in het zuivere zinnen van hun geest.
Wolken wierook omgeven geurend hun gezichten,
die als pinksterbloemen lachend opengaan.
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God
U al onze dank
door deze dag langer
begrepen wij
voor het eerst
wie en wat
in uw wezen
de heilige geest
ten diepste is
het liefdesspel
van mensen en
van dieren en
van alwat leeft
is het eeuwig orgasme
van uw geest
onuitputtelijk
zich afspelend
in heel uw schepping
als afspiegeling
van uw goddelijk en
godinnig liefdesspel
voor deze dag langer
U al onze dank

God
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Onuitblusbaar vuur
Heilige Geest, Geest van God,
Gij zijt de innerlijke streling van de ziel,
een kus van onsterfelijke universele liefde.
Zo gaat Gij ons in en uit,
ademen wij U in en uit.
Gij zijt de ziel van onze ziel,
het hart van ons hart.
Hoe vol vrouwelijkheid zijt Gij.

Maar hoezeer zijt Gij ook in onze dagen
vol van vernieuwende mannelijke kracht.
Wij zien uw Licht, licht in uw Licht
in de wordingsgeschiedenis van uw Kerk.
Paus en Bisschoppen worden niet benoemd
buiten uw wijsheid en voorzienende liefde.
Alles is deel van uw plan met deze wereld,
waarin uw Kerk als Pinkstervuur brandt.
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Ook wanneer wij hen onder kritiek stellen,
hen weigeren te aanvaarden zelfs,
zijt Gij in onze woorden van verweer
de zuiverende weerstrevende Geest,
die het aanschijn van de aarde vernieuwt
en het gezicht van de Kerk verandert.
Gij roept ons op tot ongewapende strijd,
tot ongehoorzame trouw en onvervalste liefde.

Toen hadden alle vrouwen tongen van vuur.
Allen die hen hoorden spreken
raakten buiten zichzelf van verbazing,
want ieder verstond hen in zijn eigen taal.
Maar nu is de storm gaan liggen
en smeult het Pinkstervuur in stilte na.
Werp Uzelf weer in de strijd en roep
de mannen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn.

Zo werkt uw oer-mannelijke kracht door
in de tijd, in mannen én in vrouwen.
Hoe stralend van kracht weerstonden vrouwen
Petrus: Johannes Paulus de Tweede.
Plotseling ontstak er een hevige wind,
ontstond er deining in de menigte,
toen U opdook in ons midden, als een vrouw
opstond en uw stem werd als een storm.

Zegen ons, met Paus en Bisschoppen tezamen
en alle vrouwen en mannen, jong en oud
die het priesterschap van Jezus beleven,
zichtbaar gestalte geven in Kerk en wereld.
Heilige Geest van God, ontsteek het vuur
van uw liefde, maak onze harten vol van U.
Vervul ons van de vreugde van God
in onze dagen tot in eeuwigheid.
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Het vurig
verlangen
Een vuur
ben ik
komen brengen
op aarde.
Vurig
verlang ik
dat het
brandt.

De Geest
der waarheid
zal ik
u zenden.
Hij
zal u
de volle waarheid
brengen.

		****

Pinkstervuur
overwaaiende geestdrift
van eeuwige verten,
uitslaande hartstocht
kloppend in ons hart
instralend licht in onze ogen
stootkracht die muren van
onvrijheid om ons slecht,
lichtlaaiend lichaamsvuur

Wil tot ons komen, Heilige Geest,
wil naar ons uitzenden een vonk
van uw hemelichten

onvergankelijke wijsheid,
onvergetelijk levend woord
veeltalig in ons uitgesproken
lieve Geest, kom!
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Het oude vuur
Wij bidden U
God
om het vuur
van de liefde.
Het vuur in de oven
van ons hart bent U.
Door U mochten wij
‘vlammen’ in onze jonge jaren,
‘branden’ in onze middenjaren.
Dat wij in onze oude jaren
mogen blijven ‘gloeien’ van binnen:
om warmte te zijn voor elkaar
en een blijvende stille gloed
voor U die ons hart bewoont.
U ‘vonkt’ ons aan, U zelf
als teken van uw aanwezigheid.
En weet U ook bemind
God
als wij nog maar ‘smeulen’ want
ook dat is uit liefde voor U.
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Vurige tong
het zou een heilig teken
en een sterk beeld zijn
als op Pinkstermorgen
mensen elkaar zouden
kussen op het voorhoofd
en dan zouden zeggen
‘De Heer zij met u’
‘En met uw geest’.
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Heilig vuur

158

Lieveling,
jij bent
de heilige geest
in mijn lichaam,
heilige geest
in het lichaam
van mijn bestaan.

Jij plooit
mijn lippen rond
je lachende schoonheid,
boetseert mijn schoot
tot beeld van God.
Veeltalig klinkt
ons vreugdelied.

Jij woont
in mijn gedachten,
bewaart het licht
uit het verleden
in mijn herinnering,
droomt voor mij uit
de toekomst in.

Tong van vuur
die mij omspeelt,
eerste en laatste
vonk van mijn vuur
dat oplaait
onder een storm
van leven.

Jij bent de adem
van mijn ziel,
de kleur van
mijn bloedstroom,
de bron van
wellust waarin
ik wortel.

Noem mij
je lichaam,
heilig mij,
word in mij heilig,
leef mij,
mijn lieve
heilige geest.
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Het aanstekelijke uur
Licht omarmd werden we
door de monnik die ons
binnenliet voor de Vespers.
Jullie zien er stralend uit,
zei hij en maakte een buiging.
Wij zijn in de Geest, zeiden we,
de Geest van vuur en licht.
Er waren nog maar vijf oude
monniken in het oude klooster.
Zij bogen met heel hun lichaam
voor de allerheiligste monnik
die in hun midden woonde,
de monnik van het oude vuur
al tweeduizend jaar lang.
Zij zagen het vuur in anderen
en ademden de ene Geest
die mensen tongen van vuur geeft
en aandrijft tot heldendaden.
Hun stilte verkondigde
in alle talen stormenderwijs
de grote werken van God..

Het aanstekelijke vuur
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Levensvuur
Vuur als aarde-element
heeft de dubbele kwaliteit
die al het aardse eigen is:
te kunnen verwarmen
én verbranden.
Ook het zielevuur kan
brandend in mensen
koesteren én verteren:
levenscheppend én
levenvernietigend zijn.
Goddelijk vuur is heilig vuur,
is warmte en licht,
bron van leven en liefde:
vernietigt niets in de mens,
is alleen maar warmtebron.
God laat zijn wat is,
eerbiedigt alwie is zoals hij is,
wil niet dat mensen
verteerd worden door idealen,
zelfs niet door liefde tot hem.
God wil geen brandoffers,
geen zelfverbranding,
geen kerk die
mensenoffers vraagt
ter ere Gods.
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Het vuur van God
heet liefde.
Liefde die beminden
vrijheid schept
en ruimte om te leven.
En als de liefde
offers vraagt,
dat dan wie
heeft gegeven
zelf ontvangen mag.
Zo wil God
dat wij met ons vuur
een ander niet verbranden,
maar verwarmen en bezielen
tot opbloei van zichzelf.
Licht met licht verbinden
tot een lichtstroom
waarvoor alle duister wijkt.
Liefdesspel met ziel en lichaam
als Gods scheppingsspel.
Wij gloeien in zijn vuur,
koesteren ons in haar warmte,
om binnen te stromen
in de oceaan van vurig
goddelijk en godinnig leven.
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Vuurlicht
Oervonk van leven
hemelvuur
dat alleen brandt
als het de aarde raakt.

Een vuurzuil
een brandende braambos
ben je in ons midden
zonder ons te verteren.

Lichtende
die alleen
licht bent
als je in duister komt.

In tongen van vuur
worden wij geestdriftig
in onze hartstocht
brandt je scheppingsvuur.

Sprekende
woord van leven
alleen als open oren
je taal verstaan.

Ons hart licht op
als je tot ons
woorden spreekt
van eeuwig leven.

Minnaar
die in vuur en vlam
kunt staan alleen
als er een beminde is.

Jij ons eeuwig vuur
van liefde koestert
alwat leeft
in je heilig vuur.

Jij riep ons
uit een diepe slaap.
In ademend ontwaken
werd je wakker aan ons.

Jij bent een lopend vuur
van mond tot mond
van hart tot hart
God van liefde.
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Begeestering
Geest U Heilige
U woont in uw eigen lichaam
dat de schepping is
bloedstroom door mijn hart
lichtstroom door mijn hoofd
liefdestroom door mijn wezen.
Door mijn geliefde
stroomt uw liefde
mij tegemoet.
		***
U bent de liefde
die mij begeestert
en heiligt
vuur in mijn handen
vaart in mijn voeten
vreugde in mijn zinnen.
Als uw geliefde
wil ik in U
terugstromen.
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Het gemene
leven
gemeenschap
is
verbinding
vereniging
eenwording
is
gemeenschap
in heilige
geest
is
zelfwording
van heilige
geest
***
goddelijke gemeenschap
wordt menselijke gemeenschap
en

Zonder uw geestkracht
is er niets menselijks,
niets heilig en hoog

menselijke gemeenschap
wordt goddelijke gemeenschap
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Liefste
jouw ademing
van het geestelijke
jouw adem
van de Geest
jouw ademhaling
van God
geef ik woord
schrijf ik op
jij bent het
die ik uit
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Pinkstertij
Ons
liefhebbende
lieve God
is het
met Pinksteren.

Zij is de
Glimlachende
die geliefden
de bruidskamer
binnenleidt.

Zij
heilige Geest
is wat is
tussen U Vader
en uw Zoon

Zij is de
Hartstochtelijke
die vuur
ontsteekt
in onze zinnen.

tussen U
Vader
en mij
uw zoon
uw dochter.

Dat uw Geest
die mij overkomt
heilig en
van mij vervuld
naar U weerkere.

Zij is de
heilig Wetende
van wat is
tussen U
en mij.

Dank voor
uw licht dat
dit inzicht
in ons
wekt.

Zij beweegt
van uw hart
naar mijn hart
van mijn hart
naar uw hart.

U
liefhebbende
lieve mensen
zijn wij
in Pinkstertij.
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Heilig
Geestje
Een kind is als
de heilige geest
tussen vader
en moeder.
Het is de vleesgeworden, geestgeworden liefde
tussen hen beiden.
Zo trinitair is
de grondstructuur
van de schepping,
van de mensheid.
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U bent die bent
U bent
de liefdegeest
het liefdegebeuren
tussen mensen
tussen dieren
tussen mensen
en dieren.

U bent
de liefdeschepper
die ons wekt en roept
om over grenzen van
tijd en afstand heen
ons met elkaar
te blijven verbinden.

U bent
de liefdebeleving
tussen de geest
van mijn vader
en mijn geest
van mijn moeder
en mijn geest.

U bent
de liefde-ervaring
die helder en
heilig opkomt
in onze geest
in ons lichaam
in onze ziel.

U bent
de liefdeverbinding
die hun geest
verbindt met
mijn geest
mijn geest
met hun geest.

U bent
de liefdeseenheid
die U schept
Geest van liefde
die ons vervult
van Uzelf in
tijd en eeuwigheid.
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Onze Heilige Geest
God de Zoon
Zoon van God is Hij
die uit God is
voortgekomen is alles wat uit God
is voortgekomen,
zijn mensen, zijn wij
die uit God zijn
voortgekomen.
Van Vader naar Zoon,
van Zoon naar Vader
is er die eeuwige
liefdeswerkelijkheid,
zo groot, zo totaal
dat deze een eigen
goddelijke werkelijkheid
is geworden, die wij noemen
de Heilige Geest.
Daarom: tussen God-Vader
en ons, goddelijke
zoonswerkelijkheid,
is diezelfde beweging
van liefde in de tijd:
de Heilige Geest van God uit,
de Heilige Geest van ons uit
is de ene zelfde goddelijke
Heilige Geest.
Gods Heilige Geest
stroomt naar ons uit,
onze Heilige Geest
stroomt naar God uit.
Dit is de Geest zelf
die voor ons
ten beste spreekt
met onuitsprekelijke
verzuchtingen.
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Uniteit
Ziende en begrijpende
de trinitaire structuur,
de wezensstructuur
van de schepping,
is de mens gaan begrijpen
dat de oorsprong ervan,
God zelf, trinitair
drievuldig moet zijn.
		*		
De schepping, het leven
mens dier en plant,
tijd en eeuwigheid
het al berust op drieheid.
Vader Moeder Kind en de eenheids-ervaring
van minnenden en geliefden
in hun orgasme.
		*
Overal waar eenheid is,
saamhorigheid en vrede
is er de vervulling
van de drieheid.
Zo is God trinitair
als Vader met zijn Zoon
de Schepping, in de
liefdesstroom van de Geest.
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Dualiteit
Alles is twee
twee in samenhang
bijeenhorend
eenheid zoekend.
Stoffelijkheid
en geestelijkheid.
Beminnen en
bemind worden.
*
Tussen al dit twee
is er een eigen
werkelijkheid
als derde.
Dit is de verbinding
de eenheid
de liefde als
eigen werkelijkheid.
*
Zo is de Geest:
liefde als een
eigen persoonlijkheid
tussen Vader en Zoon.
Zo is de Geest:
die in de mens
goddelijk vaderschap
en zoonschap leeft.
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Triniteit
Vader Zoon Geest zijn dat namen van God
voortgekomen uit
openbaring of ervaring?
Het zijn namen
die opkwamen uit
ervaring en zo
openbaring werden.
		*
God benoemde zich
aanvankelijk niet
als Vader en Zoon
en Heilige Geest.
Jezus sprak pas
deze ervaringsnamen uit door hem benoemde God
zich uiteindelijk zo.
		*
Natuurlijke openbaring
die ontstond op grond
van natuurlijke ervaring
van de werkelijkheid.
Deze kwam voort
uit een totaal-ervaring
van eenheid en
drievoudigheid.
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Geest van mensen
Geest van God
Heilige Geest
meervoud
van
Vader en Zoon
van
jou en mij
samen
van
God en mens
van
jou en mij
***

Triniteit
Weet je
hoe
de armen van God
voelen,
vroeg ik.

In het zwoegen verpozing
koelte in verhitting
die wist tranen van verdriet

Zo, zei jij,
en je omarmde mij.
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Sancta
Trinitas
De liefdebeleving
tussen Godvader
en Godzoon is
de Heilige Geest.
Een kind is als
de heilige geest
tussen vader
en moeder.
Het is de vleesgeworden, geestgeworden liefde
tussen hen beiden.
Zo trinitair is
de grondstructuur
van de schepping
van de mensheid.
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Drieeenheid
Er is een nieuwe
persoonlijkheid
gegroeid:
wij.

Dat is meer dan
jij en ik dat is als een
derde persoon

die jou en mij
vervult en
in ons een
eigen leven leidt.
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Zij werden allen vervuld
van de heilige Geest
(Hand. 2, 4)

Massa
Een vol stadion
zingt, schreeuwt geen enkel individu
is te horen.
Dit is de massa.
In de supermarkt
staat een lange
anonieme rij.
Niemand is iemand,
ieder is alles.
Maar ieder heeft
een eigen pas en pincode,
een voordeur en
een huissleutel van
zijn eigen slot.
Als je daar binnen
wilt, moet je
aanbellen en vragen
of je binnen mag:
daar is hij of zij de baas.
leder heeft zijn eigen
broekzak en de slaapzak
van een zwerver is
zijn hoogsteigen bed
in een stenen kamer.
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Zelfs een massa
bestaat uit
zelfstandige
autonome individuen,
ongedeelde wezens.
Zo wil ik kijken
in de massa naar de massa:
ieder is alles
voor zichzelf.
Ook voor mij?
Ik wil ieder aankijken,
in de ogen zien,
even toelachen
en groeten:
jou enige, zo...
Allen, ieder evenwaardig,
evenveel ‘U’, evenveel
mijnheer en mevrouw,
ieder eerbiedwaardig
even volwaardig.
Zo ziet God, zo mogen wij
zien met de ogen van God:
tempel van de Geest,
hoe bouwvallig ook
en onverklaarbaar bewoond...
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Onze geest

Uw Geest

Het is niet ónze geest
die leeft en streeft,
maar Grote Geest,
U bent in ons.

Wat buiten ons is
wijkt voor uw
innerlijk leven
dat ons bezielt.

Door ons heen
toevend in ons hart
wilt U bezielen alwat
leeft en ademhaalt.

Dat geen eer of macht
nog door zal dringen
in het heiligdom
van ons hart.

Wilt U ons in leven
houden, vandaag nog
en morgen om door ons
uw levensweg te gaan.

Onze laatste inzet
mag zijn: de genade
die in ons stroomt
door te laten stromen.

U weet, ons hart
is om U heen,
U bent het midden
onzer minne.

Wilt U onze strevingen
vervullen met uzelf
tot de dag van het
eeuwigdurend minnen.
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Tegenover
In de liefde is het je ‘tegenover’
dat in liefde naar je toegebogen is
omdat het naar je verlangt
dat jou bemint - dat jij bemint,
zo in ‘liefdeskwaliteit’ gelijkend
dat je één wilt zijn met elkaar zo één met elkaar dat je op elkaar
wilt lijken en hetzelfde zijn.
Je ‘tegenover’ is je spiegelbeeld,
je ene andere lieve zelf.
Het is de liefde die verbindt.
		***
Zo is God, Drieëne God:
het Woord is het goddelijk tegenover.
De eenheid van Vader en Zoon
bestaat in de liefde, de Geest
die verbindt en vereenzelvigt.
		***
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Zo nu is de schepping
het stoffelijk *tegenover’ van God,
lichaam van zijn ziel,
het uiterlijk van Gods
innerlijk bestaan.
De hele schepping, de kosmos
is dat lichaam van God alwat bestaat leeft
het leven van God :
de sterrenhemel, zeeën, bergen,
bomen, bloemen, dieren, mensen.
Dat al, alles is het ‘tegenover’
van God, lichaam van Zijn ziel,
ziel van Zijn ziel, leven van Zijn leven.
		***
De ‘liefde’ van God Vader/Moeder
is de Geest die van God uitgaat
en omgekeerd heel de schepping
mee terug wil nemen naar God
in liefde, goedheid, schoonheid in gebed, erkenning, dank en lof.
Zo beweegt de (heilige) Geest zich
in de wereld, in mensen bovenal.
		***
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Als mens -als ik- sta je midden
in deze trinitaire werkelijkheid:
je bent -ik ben- de zoon van God,
de dochter van God - de tegenovere
liefde-verwerkelijking van God,
Gods beeld en gelijkenis,
in stoffelijkheid tot stand gekomen,
bezield lichaam van God.

Waar het om gaat, is:
op aarde -nu op deze wijzein de hemel -dan op die wijzemet God één te zijn en uiteindelijk
in liefde te versmelten.
		***
De schepping, onze aarde
is het lichaam van God.
God woont in de aarde, zijn lichaam,
is zelf de ziel van de aarde,
zo als van de aardse mens.

Het is aan de mens -aan mijdeze duizeling-wekkende
waarheid in te zien, te weten,
te erkennen en beamen en: van daaruit toe te leven
naar de liefdesgemeenschap
met de Vader, de Oer GodGodin
als goddelijke zoon / dochter.

Als mensen ‘in’ deze schepping
steeds meer de ‘verbindende’ liefde
worden van alles, zijn zij
vervuld van de Heilige Geest.

Even wonderbaar en geheimvol
zal het dan ook zijn:
altijd (door God voortgebracht
als beeld en gelijkenis)
Gods ‘tegenover’ te mogen blijven
het ‘ik’ dat zoon / dochter
van God is en altijd zal blijven.

		***
Staande tegenover God
als wezen vol verlangen
spreekt in ons de Geest in
onuitsprekelijke verzuchtingen
minnewoorden zinnewoorden
om één met God te zijn.

Het bewust denkend individu,
de in stoffelijkheid en geschapenheid
uit God geworden liefde
te mogen zijn, draagt
het kenmerk van eeuwigheid.

Om deze Geest roepen wij:
stort U voluit over ons
zaai de lust van de liefde
uit in onze ledematen
en bloei op in ons hart
als een eeuwige roos.

		***
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Het herkenningsteken
In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.
		

Lieve
hemelse Vader
		

Wij danken U
als uw kinderen
voor de opdracht
die U ons geeft
in Jezus uw Zoon
onze geliefde.
		
Bescherm ons.
Wij vertrouwen
op de kracht van
de Heilige Geest
die wij van U
mogen ontvangen.
Wie naar U zoeken,
zich U toevertrouwen
volle vervulling schenken
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Vader, die scheppend mijn geest bewoont,
ik teken mijn hoofd met uw heerlijkheid.
Zoon, die zingend mijn lichaam bewoont,
ik teken mijn schoot met begeerlijkheid.
Geest, die ademend mijn ziel bewoont,
ik teken mij met U schouder aan schouder.
Amen. God die minnend mijn hart bewoont,
ik leg mijn hand op U, zegel op mijn borst
Aan U, GodGodin wijd ik mijn dagen om U
te omarmen met het werk van mijn handen,
te strelen met de vruchten van mijn geest,
te kussen met de woorden van mijn hart.
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Vader
wij bidden U als uw kinderen
om de zuiverheid van een pasgeborene,
ontsproten aan uw eeuwige liefde.

Zoon
wij vragen U als uw broers en zussen
om de heelheid van wezen waardoor wij
voor elkaar bron van leven kunnen zijn.

Geest
wij smeken U als afstammelingen
van uw eeuwige bruidsliefde:
vervul ons van uw eeuwig licht.
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Heilige Geest
Wanneer twee geliefden in elkaar opgaan,
vindt er de versmelting plaats van twee
afzonderlijke wezens tot een eenheid
die in het alleruiterste moment even
de tweeheid opheft en overstijgt.
Even is er een moment van zelfverlies,
het gevoel van wegzweven uit zichzelf.
Het lichamelijk of geestelijk orgasme
is een uittreden en intreden in een
andere bewustzijns-werkelijkheid.
Dit is even God.
Wat bij mensen slechts een kort moment
en af en toe mogelijk is, is bij God
ononderbroken altijddurende ervaring
van vreugde en wegsmeltende liefde
in een ander. Die ander heet Zoon.
En Zoon is alles wat God is, alles
wat uit God voortkomt, geboren wordt:
al het geschapene en ongeschapene,
al het menselijke en bovenmenselijke.
Zoon is zelfbeeld van Vader - zichzelf.
Wie even volmaakt liefheeft, is even God.
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In het moment van volkomen eenwording,
in het allerzaligste ervaren van lust
en liefde, is er soms een bijna wegzinken
in bewusteloosheid - alsof er een andere
nieuwe werkelijkheid het bewustzijn overneemt.

heilige geest

De eenheid die gevoeld wordt, kan zo groot
zijn dat de ‘realiteit’ van eenwording
als een eigen werkelijkheid wordt,
die de een naar de ander toetrekt en
bijna onlosmakelijk verbonden houdt.
Ook verliefdheid, als dat wonderlijk gevoel
dat niet te maken is, niet te krijgen is
als het er niet wil zijn, is doortrokken
van datzelfde mysterie: het leidt boven
verliefden een bijna zelfstandig bestaan.
Dit is heilige geest, voortkomend uit
hun liefde voor elkaar: hun heilige zélf.
Ook zij die nooit gehoord hebben van
de Heilige Geest en zijn bestaan niet kennen,
ervaren het bestaan van de Heilige Geest.
Heel natuurlijk, dat het goddelijk oerbeeld
van liefde dan voor de geest komt, zodat
mensen ooit hun seksuele gemeenschap
ervaren als een gemeenschap met God
en God dan ook met name noemen...
Ook daarom verlangen mensen onstuitbaar
naar liefdesgemeenschap, omdat zij
in wezen met heel hun wezen hartstochtelijk
naar God zelf verlangen. Op de bodem
van seksualiteit ligt het verlangen naar God.
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Vanzelfsprekendheid

De heelheid van je bestaan
ontstaat wanneer je vanzelf
sprekend - zonder nog na te
moeten denken of oplettend
te moeten zijn- ervaart
dat wat verschillend lijkt
één en hetzelfde is.
Dan smeedt de Heilige Geest
alle tegenstellingen aaneen.
Dan kun je het gevoel krijgen
dat de Heilige Geest zelf
de versmelting en eenwording is,
dat hemel en aarde samenvloeien
en God en mens één is.
In deze Godservaring voelen we
hoe heel en één eigenlijk
de werkelijkheid is:
dat seksualiteit en religiositeit
in één ervaring kunnen samengaan,
een en dezelfde werkelijkheid zijn
en de Heilige Geest in ons trilt.
Dan ontstaat het natuurlijk weten
dat geloof en leven een is,
dat God en mens een zijn en
de aardse werkelijkheid één is
met God door de allesverbindende
liefdesaanwezigheid van
de Heilige Geest.
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Godservaring
Het geloof van Jezus
in de drieëne
goddelijke werkelijkheid
kwam voort uit zijn
drieëne ervaring
van de werkelijkheid
in alwat bestaat.
Zo ontstond in hem
het bewustzijn van de
eeuwige waarheid
dat God drieëen is.
Hij zag en wist
en geloofde en
vertelde het voort.
Over dit weten
stortte de Geest
zich uit zodat hij
vol van heilige geest
zich ging voelen
als de zoon
van de Vader.
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U alleen
God, U verlicht mijn geest.
Vandaag weet ik voor het eerst
dat ik van niets en niemand,
afhankelijk moet zijn dan
van U die niet een iets
die niet een iemand
maar die alles bent.
Zelfs mag mijn leven
(zin gezindheid stemming)
niet afhangen van haar die
mij lief is als het leven zelf,
want als zij er niet (weer) is
zal ik niet verder kunnen
leven dan alleen van U, God.
Dag na dag wil ik leren
alleen te leven van U,
van U die mij lief bent,
van U die er bent als
zij er niet meer is en
alleen in U mij dagelijks
nog nabij zal zijn.
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Storm in de stilte

In de bermen deinen
de Pinksterbloemen mee
met het langsstormend verkeer
op de geest van de tijd
en blijven bloeien.

De Geest komt
je niet aanwaaien
***

‘De wind waait waarheen hij wil
en je hoort zijn geluid,
je weet echter niet
waar hij vandaan komt
en naar toe gaat.
Zo gaat het met iedereen
die uit de Geest is geboren’.
(Johannes 3, 8)
***
‘Zij allen bleven eensgezind
volharden in het gebed
samen met de vrouwen’.
(Handelingen 1, 14)
***
‘Plotseling kwam er uit de hemel
een gedruis alsof er
een hevige wind opstak’.

Wil soepel maken wat verstard is,
wil koesteren wat verkoeld is,
wil richten wat verdwaald is

(Handelingen 2, 2)
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Als de wind
gaat liggen
Wind uit het koude noorden
met kristallen vleugels,
overwinter op mijn velden
en zuiver mijn diepe gronden.
Verwaai de duisternissen
waarin mijn ziel verstikt,
verjaag uit mijn geest
de broednesten en resten van
vervreemding en verdriet
waardoor mijn hart verkilt.
Storm door mijn lichaam
om mij tot trouw te harden.
Stuw mijn wezen in de hoogte,
voer mij naar het grote licht.
Wind uit het warme zuiden,
waai binnen door de poort
van mijn moestuin
waar de watermeloen bloeit.
Stroom kabbelend
door mijn bloemenzee,
trek door de malse voren
waar het jonge zaad ontkiemt.
Baan voor mijn beminde
een weg door het hoge koren:
hij komt eten van mijn brood!
Maar koester nu zijn zinnen,
streel zijn schoot
met zonnedauw.
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Levende
mijn leven
Ik ben een
uitgedroogde akker.
Ploeg mij weer op
en zaai uzelf
als levend zaad
in de voren
van mijn lichaam.
Herleef in mij
onder de dauw
van uw genade.
Open mij
voor de hartslag
van het leven,
de droomervaring
van het zijn.
Laat mij
de binnenkant zien
van uw hand.
Leg mijn hoofd
in uw schoot.
Wek mijn ziel
tot leven
door mij diep
terug te brengen
bij mijn lichaam,
de schreeuwende
lust tot leven.
U hebt uzelf
als bron van liefde
in mij gelegd.
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Het is niet
de ratio
die mij doet geloven
en met U verbindt
maar de libido:
vuur in de aarde
en zwellend leven,
de aanhoudende
stuwing van uw geest
in mijn lichaam.
Als ik niet
vrijen kan
kan ik niet bidden als ik niet
bidden kan
kan ik niet vrijen.
Ontsteek uw licht
in mijn lichaam,
vonken van leven
als zaad voor mijn ziel.
Open mij voor mijzelf,
open mij voor U.
Spreid mij uit
naar wie
mij omgeven.
Stroom in mijn bron,
wek mijn begeerte
en raak met
uw zachte mond
mijn zinnen aan.
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Het driewerf
heilig
Heilige Drievuldigheid
vervuld van elkaar
drie en zo één
als kan.
In deze eeuwige
oase van liefde
te mogen zijn,
is mijn leven.
Doordring mij,
ik bid U
van U te mogen
worden doordrongen.
Ik wil van U zijn
alle drie
in één alles
omvattende kus.
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Menselijke Drieëenheid
Heilige Drieëenheid
Vader Zoon Geest,
U bestaat wérkelijk
in Drieheid, heel en één.

De schoot van de man
zijn speler en zijn ballen,
de schoot van de vrouw
haar speeltje en haar borsten

U bent de grondvorm,
van alwat bestaat,
omdat U er het drievoudig
innerlijk wezen van bent.

zijn diep drievuldig
in onderlinge samenhang.
Alleen in eenheid met elkaar
wordt nieuw leven geschapen.

U openbaart Uzelf
in Drievuldige Eenheid
in ons innerlijk en
uiterlijk organisme:

Maar om de vreugde van de liefde
te genieten, zijn ook de speler
en het speeltje zelf vervuld
van uw Heilige Drieëenheid.

beeld van U zijn wij
naar lichaam en ziel,
in alles op U gelijkend,
van uw goddelijkheid vervuld.

Vader en Zoon, U bent
de twee wanden van de speler
waartussen uw Heilige Geest
de verbindingsspier is

De erotiek van ons hart
is uw liefdesbeginsel,
in geven en ontvangen
welt uw vreugde op

in overstromende heerlijkheid
in de uitstorting van de Geest.
Altijd zoeken mannen naar
die goddelijke eenheid met U.

beeld en werkelijkheid
van uw Drieëne leven
met en voor elkaar God U bron van liefde.

Moeder en Dochter, U bent
de twee wanden van het speeltje
waartussen uw Heilige Geest
de genotspier is

De innerlijke structuur van
ons wezen is geheel en al
uitdrukking van uw Drieëne
liefdeleven met elkaar.

als de wateren van het leven
in elkaar vervloeien.
Altijd zoeken vrouwen te worden
vervuld van uw godinnig leven.

Maar ook is de genitale
vormgeving, die U voor ons
bedacht, uitbeelding van uw
eigen goddelijk geslacht.

Heilige Drieëenheid,
niet ver gezocht maar
dichtbij gevonden bent U
in ons diepste wezen.
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Heilige Drieëenheid
Drie-ene
Hele
Heilige

mijn ballen
hangen
aan uw hemel

in alwat is
gegeven
geweven

mijn schoot
staat stijf van
uw heerlijkheid

als een
innerlijke structuur
een grondpatroon

drie-een
verankerd
in U

Drie-een aanwezig
het al vervullend
in alles vol van zelf
*
mijn borsten
rusten
op uw wezen

*
Drie-ene
in mijn lichaam
in mijn ziel
ik aanbid U
en houd U vast
in mijn heilige drieëenheid

mijn schoot
is vol van
heilige geest
drie-een
als kern van
mijn wezen
*
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Mijn hele lichaam
maakt deel uit van
mijn ene grote ‘ik’.
‘Ik’ ben mijn lichaam.

Drieëenheid

Mijn kleine ‘ik’
is mijn schoot:
kleine persoonlijkheid,
eigenstandig eigengereid
speeltje van mijn
vrouwelijk lichaam,
speler van mijn
mannelijk lichaam
een zinnespel spelend
met mijn grote ‘ik’
in een beurtelings
beroepen van elkaar.
*
Afspiegeling van de
oerverbondenheid van
Vader en Zoon en
Moeder en Dochter.
En de seksuele extase
is de ziel, de geest
die zingend heen en weer
stroomt tussen beiden.
Heilige eenheid,
goddelijk verbond
waaruit de schepping
eeuwig herbegint.
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Heilige Drieëenheid
wonend in de schoot
van de aarde, in het
lichaam van de mens.
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Vertoeven
in de
Pinkstelaer
Drieëenheid

Eenheid

De Geest gaat
van jou naar mij
van mij naar jou

Heilige Geest
eeuwige liefde
tussen Vader en Zoon
heel en al
van hen vervuld

Zij is tussen
jou en mij
de minne
Tweeëenheid
Door jou mocht ik
opstijgen naar de hoogte
van het geloof in God.
Met jou mocht ik
werken aan de hoop op
wereldwijde vrede.

Alverbindende Geest
tussen al het
geschapene
al wat leeft
al wat is
Alzijnde liefde
tussen mij en
mijn geliefde
tussen God
en mij

In jou mocht ik
de diepte beleven
van de liefde.

Wil uw Geest uitzenden
over uw schepping om
herschapen te worden
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Morgengebed
God, U,
eeuwige
zuiverheid
heilige geest
in de ziel
van alle dingen
ik richt mij
in de kleine
lege stilte
van de morgen
vragend
tot U
zuiver
mijn lichaam
heilig
mijn ziel
vernieuw
mijn geest
zuiver
mijn wezen
heilig
mijn zinnen
verwarm
mijn hart
om helder
in uw licht
te staan
totdat
de avond
valt
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Tweede
pinksterdag
Weer is de pinksterstorm geluwd,
weer lijkt het pinkstervuur gedoofd.
Nog bloeien er pinksterbloemen
langs de bermen waar het gras verdort.

Weer vlakken de dagen nu talen
verstommen en de schittering wijkt.
Weer treedt de stilte in
en schrijnt de zielepijn

want weer moeten wij,
Geest van innerlijkheid,
op zoek gaan naar binnen
om U buiten te vinden.
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De derde dag
Buiten blozen gezichten
de zomer bruist want
liefde stroomt over straat
en teder zijn de kleuren.

In het ruisen van de zee
en het ritselen van blaren
speelt de Geest het spel
van de verbeelding.

Nu zijn de deuren open
zielen breken zingend uit
en wat in harten leeft
is nu zichtbaar buiten.
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Heilige
Aanwezige
U bent overal aanwezig,
komend en nabij en waar
harten zich openen treedt
Gij binnen in het bestaan.
Op een feest zijt Gij
de Geest die mensen doet
juichen en omarmen en alles
vult met muziek en zang.
Maar aan de lopende band
en in geestdodende arbeid
houdt Gij mensen vast opdat
zij geestelijk niet sterven.
In stilte zweeft Gij door de
gangen in een bejaardenhuis.
Als daar harten en deuren
opengaan, komt Gij er binnen.
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Maar ook in een mortuarium
vult Gij de lege uren en
blijft Gij de doden nabij
in hun eenzame overtocht.
Waar in vredes-demonstraties
mensen de vrede uitdragen,
strijken vredesduiven neer
die Gij op hen loslaat.
Maar ook waar mensen zich
dodelijk verschansen en de
eeuwige strijd tussen mensen
woedt, klopt uw vredehart.
Geest, grote krachtige man,
Geest, kleine krachtige vrouw,
U staat en gaat in mensen.
Weest U ons nabij.
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Overstroming
Juist op het moment
dat Maria zwanger werd
was er niemand in huis.
Haar ouders waren uit,
haar broers en zussen
werkten buitenshuis.
Ook Joseph haar vriend
die toch haast dagelijks
kwam was er nu niet.
In alomtegenwoordige
stilte las Maria
het Canticum van Hannah.
Plotseling voelde zij
een eisprong en werd
heel het huis verlicht.
Zij stroomde vol van
heilige geest en werd
van binnen helemaal licht.
Toen kwam Joseph binnen.
Ook hij was vol van heilige
geest en stroomde in haar over.
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Het laatste
elftal
Met elven
zaten zij
rond Maria
het kribje
waarin Jezus
was geboren
nadat de Geest
haar lichaam
had bevlogen.
Zou Hij nu
neerdalen
in haar ziel?
Toen ging het
ruisen in
haar geest
haar hart
stond in
lichterlaaie
haar stem
sloeg over
toen zij zong.
Met elven
vatten zij vlam
aan Maria.
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Beweging
‘De Geest van God zweefde
over de wateren’
(Genesis 1, 2)
De Geest zwom niet
in het water
De Geest was niet
het water
De Geest was niet
de schepping
En toch is de Geest
de ziel van het al
De Geest is het leven
in al het bestaande
De Geest is
het alom bewegen
***
Lieve Heilige Geest
U valt niet samen met mij
U overstijgt mij in
eeuwig eindeloos bewegen

Wil het aanzien
van de aarde
vernieuwen

maar neemt mij mee in uw
opstijgend zijn
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De zevende dag
God jij bent
ieder ogenblik nieuw
zaaier van leven
iedere dag opnieuw
verwekker van mensen
keer op keer
zanger van zinnelied
mateloos steeds weer.
Man van arbeid
zondagskind.
God jij vertoeft
onder ons
woont in ons hart
viert bestaan in mensen.
Jij leeft
in arbeid en rust
beweegt
in storm en stilte.
Jij bent het levende vuur
in de lieve lust van mensen.
God stort je levensgeest
over ons uit
om je schepping te herscheppen
de wonden van deze tijd te helen.
Voer ons binnen in de rust
van de zevende dag
waarop jij rustte om te schouwen
in het hart van het leven
en jou te zien.
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De duif
de gedaante van de Geest
De aarde is een kristal in het heelal.
Tijd en duur is slechts een ogenblik.
Andere werelden, andere wezens overstijgen
het kleine eiland aarde in de eeuwige ruimte.
Daar zweefde de Geest, daar zweeft de Geest
en waar zij even daalt en landt, is er
de siddering van geluk bij mens en dier
en alle boom en plant richt zich tot haar op.
Zij is het licht en het leven, zij spreidt
de oneindige liefde van God over alwat is.
Heel stil en voorzichtig, in alle kleinzijn
groeten wij de Geest en hebben haar lief.
			**
Toch bidden wij: Kom Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
De gelovigen zijn alle mensen, alle dieren,
alwat leeft hunkert naar leven en licht.
De hartstocht naar liefde is vol van Heilige Geest.
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Grage gast
Jij woont in mij
omdat ik anders een
onbewoond huis ben.
Jij beweegt in mij
omdat ik anders
stilval in mijzelf.
Meer dan ik
verlang jij naar mij
omdat je liefde bent.
Ik ervaar
hoe graag jij
bij mij bent,
hoe graag je
jezelf bent
in mij.
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Ik zuiver mijn ziel
in de vijver
van de stilte
ik was mijn lichaam
in het natuurbad
van de rust
om jou geurend
van schoonheid
tegemoet te gaan.
Maak mij waardig,
schoon mij
met jezelf.
Deel ben ik
van jouw geluk,
deel van jou.
Jij bent mijn
grote vreugde,
lieve geest.
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De loutering
Geliefden
Heilige Geesten
die God uïtstralen
omdat zij ervan zijn vervuld
kunnen en willen
ons niet bevrijden
uit de contingentie
van dit bestaan
maar zij helpen ons
erin te leven.
Zij die hieruit
vrij gekomen zijn
weten waar de momenten
en situaties zijn
waar wij kunnen
groeien en rijpen.
Daarover schijnt
hun licht.
In hun liefde
is God ons nabij.
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De nieuwe geest
De levens-mystiek van Jezus,
de weg van vereniging en eenwording,
begint zich af te tekenen in deze tijd.
Het is als kiemend zaad, nog net
verscholen onder de oppervlakte
maar hier en daar al zichtbaarwordend.
Deze mystiek ontstijgt de concrete
werkelijkheid niet, maar vindt juist
plaats in de werkelijkheid:
mensen vormen een levende blokkade
tegen de vernietiging in, ontwikkelen
natuur- en diervriendelijke alternatieven.
Dit is het liefhebben en lofzingen
van God, die onze werkelijkheid bewoont
en in alwat is aan de mensheid verschijnt.
Wie liefdevol en zorgzaam omgaat met
de natuur en de schepping, eerbiedigt God.
De eerbied voor de natuur is de eerbied voor God.
De Geest van Jezus hief de mens niet uit
boven zijn aardse bestaan, maar daalde
in de aarde neer, in hart en geest van de mens:
om mensen goddelijk te laten leven,
godenkinderen te zijn, die zingend
door de tijd de eeuwigheid in gaan.

290

291

Het was op de zondag
van de vijftigste dag
na het vertrek van
Jezus hun coach
dat zij in het clublokaal
zonder enige motivatie
bijeen zaten voor de
degradatiewedstrijd.
Plotseling voelden zij
licht in hun hoofd
en het wedstrijdvuur
laaide in hen op.
Terwijl een hemelse
supportersschare
het stadion volzong
met de internationale
stormden zij het veld op.
Zij voelden de kracht van
Jezus in hun benen
en scoorden er op los.
Het voelde voor Piet
voor Jan en Jack en Tom
en de hele selectie
van het eerste elftal

Toen wisten zij:
Jezus coacht niet meer
langs de lijn
maar in ons.

als een transfer toen zij
Jezus zagen opstijgen
om coach te worden van
het hemels schouwspel.

Hij is de geest
van ons spel.
Hij is het spel
van onze geest.

Hoe moesten zij verder:
niemand had de leiding.
de training viel uit
en de kas was leeg.

Zo won
het eerste elftal
van Jezus
de wereldcup.
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Perpetuum mobile
‘God in wie wij leven en bewegen en zijn’
Lieve
vurige
bewegingsgeest
U stormt door onze dagen
en brengt de deining
in onze tijd: U zíjt!
***

God
moge het zijn
in uw genade
een heilige
een heldere geest
te behouden
totdat we naar
U overgaan
De Geest zelf
spreekt voor ons ten beste
met onuitsprekelijke verzuchtingen
(Rom. 8, 26)
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om te weten
dat we naar
U overgaan
en U al zien
naderkomen
om in ons
over te gaan
299

Steek op, Noordenwind,
Zuidenwind, ruis aan!
Waai door mijn tuin:
al niijn bloemen staan in geur,
overal vloeien balsemstromen
om mij heen opdat mijn beminde
zal willen komen liggen
in mijn bloemenbed.
Ik hoor hem al roepen:
ik kom naar je toe,
mijn zusje, mijn bruid!
Mijn lichaam is als een wan
olijven, granaatappels
zijn mijn borsten.
Waar de ceders de bergen
balsemen, regent het wierook.
Mijn beminde komt in mijn hof.
Hij plukt er handenvol mirre.
Rond mijn bloesemboompje
dansen darren en bijen
op kleine klompjes goud.
Mijn beminde eet van mijn raat,
mijn honing druipt van zijn baard.
Hij drinkt mijn wijn en mijn melk.
(Improvisatie - Hooglied 4, 16-17)
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Lichaam
van God
God
lieve heilige
Geest in uw
eigen lichaam
de schepping
zon en maan
en sterren
en wij aarde
zijn uw levende
lichaamscellen
doorbloed
dooraderd
van uw leven
licht liefde
zijn wij mensen
neergestreken
op uw kusten
genesteld
in de bomen
van goed en kwaad.
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Heilige
dierengeest
Hoe kwetsbaar
smekend soms
kijk je ons aan
in vogels en dieren.
In een vlieg en
in een vlinder
zweef je rond ons
van bloem tot bloem.
Heilig goed mooi
ben je - je ademt God
in en uit en bent
de liefdevonk van leven.
Heilige dierengeest
beziel ons allen
dieren en mensen
en zegen ons.
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Liefdeleven
Heilige Geest
die in stilte
het liefdeleven bent
van Vader en Zoon
het grote geheim
het diepe zwijgen
waarin geen schepsel
door kan dringen
hoe huivervol is het
te bedenken dat U
deze zelfde liefde bent
tussen God en ons.
U licht op
in onze geest
U openbaart dit
in ons bewustzijn.
Heilige Geest
heilige minne in ons
wij hebben U
zo lief.
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Genadestroom
God Geest
Ontroerd zijn wij
wij voelen het
in onze ogen
in onze borst
in de bloedstroom
van onze handen.
Wij houden elkaar
bij de hand terwijl
Jij ons de berg
van verzet opduwt
en wij met knikkende
knieën je heilsweg gaan.
Je zachte sterke hand
in onze rug heft ons
de hoogte in om op te
durven stormen tegen
oude muren van onvrijheid
waar de bezettingsmacht
Jou heeft opgesloten
in een burcht van
geestelijk geweld.
Vlucht voor ons uit
de vrijheid tegemoet
naar het beloofde land.
Stroom in ons uit
God Geest
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Heilige
Geest
Stootkracht die ons
heenduwt over
barricaden, die ons
door gesloten deuren
heen doet gaan.
U bent nu niet
de zachte kracht,
het milde licht
maar vuur
dat schroeit.
Stoot zo door ons
heen, stoot ons
naar buiten
in de kracht
van uw beweging.
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Gemeenschap
Toen de Heilige Geest
hen was overkomen
stormden de apostelen
naar buiten want
zij brandden van
geestelijk vuur en
laaiden van geestdrift.
Alleen Maria bleef
binnen, verzonken in
gemeenschap want
na drieëndertig jaar
was dit de tweede keer
dat de Heilige Geest
haar was overkomen.
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NABESCHOUWING

‘Vader
in uw handen
beveel ik
mijn geest’
(Lukas 23, 46)
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God
U
Liefde
Uw liefde is zo U
dat U liefde bent,
zo allesomvattend
zo allesgevend
dat U alleen maar wilt
dat alles leeft van U
alles U wordt,
alles liefde wordt.
Deze harts-tocht,
deze jacht van uw hart,
dit alom oplichtend vuur
noemen wij Geest:
U bent die Geest,
die Heilige Geest bent U
die door ons heen stroomt
en heiligt in de liefde.
O kom in ons binnen,
golf door ons lichaam
en overstroom ons.
Stroom door ons heen
de wereld in tot in het
binnenste lichtwezen
en liefdewezen
van alwat leeft.
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Heilige Sterke
U maakt ons bewust
van de kracht die wij
in ons bezitten.
Wil de daadkracht
in ons oproepen
om te doen waartoe
wij in staat zijn.
Roep de wilskracht
in ons op om te doen
wat U wilt dat wij doen.

Heilige Geest
dat wij onwaardig
U uit te mogen
dragen
waardig mogen
zijn U in ons te
dragen

320

321

