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Weekgedachte:

Nieuwe tijd

‘Zie ik maak alles nieuw’
(Apoc. 21, 5) 

Oud en nieuw

We wensen elkaar 
iedere morgen 
te mogen ontwaken 
met de dromen 
voor ogen van 
de vorige dag -

dromen van een 
nieuwe aarde en 
een nieuwe hemel, 
voortkomend uit 
de oude aarde en 
de oude hemel.

God droomt in ons 
in het volle licht 
van de avond en 
wordt in ons klaar 
wakker als een licht 
in de morgen. 
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Kerstmis

Puer natus est 
Er is een kind geboren

Natura betekent geboorte 
Natuur is geboorte

God is de eeuwige geboorte 
van zichzelf en alles

wat ontstaat wordt 
uit God geboren

God is geboorte 
Geboorte is God 

     *

Het eerste en uiterste 
verschijnen van God

vindt in de geboorte 
van een kind plaats

De geboorte van Jezus 
is de geboorte van God

De geboorte van elk kind 
is de geboorte van God

Dit vieren we met Kerstmis 
Dit is Kerstmis 
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Kringloop

In de eeuwige kringloop 
van de liefde beweegt God 
zich in zichzelf.

Het is de voortdurende 
uitstorting van leven 
dat hij zelf leeft.

In dit kringgebeuren 
mogen wij meebewegen 
en van God ontvangen.

Dat is dan een wedergeven 
nadat wij onszelf 
van God ontvingen.

Onze liefde is 
wederliefde door God 
in ons gewekt. 
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Alles nieuw

Weer voert de zee 
nieuw water aan 
en kleuren luchten 
hemelsblauw.

Vervlogen is alwat 
oud en grauw 
was - nu vangt het 
nieuwe lichten aan. 
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Jezus

jij die vaart op het schip 
van de mensheid dat dobbert 
op de wereldzee 
slaap je 
of waak je 
op de achtersteven

vaar je mee 
op de gehavende schuit 
van de kerk 
sluimer je 
van vermoeienis 
op de achterbank

als je mij 
uit de boot ziet vallen 
berg je me dan 
leg je me 
bij je neer 
op het hoofdkussen 
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Nieuwjaar

Weer worden dagen 
uit eeuwigheid geboren. 
Zij dalen in de tijd 
en zingen als koren

onsterfelijk leven 
door mensen dingen heen. 
Weer wordt dan alwat 
twee was één. 
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Het laatste

wat ik nog tegen 
je wil zeggen is 
ik wil lief 
voor je zijn

al heel mijn 
leven wil ik 
lief voor 
je zijn

alles deed ik 
om lief 
voor je 
te zijn

om te laten weten 
dat ik alleen maar 
lief voor je 
wilde zijn

voor jou 
Jezus 


