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Weekgedachte 

Olympiade

Olymp

Godenberg 
top 
van godvergeten 
spel 
want ongenoemd 
en verzwegen.

Berg van 
nieuwe namen 
na versleten 
taal 
nu woorden 
gaan bewegen.

Bergtop 
waar 
ongeweten 
biddend 
het oude 
wordt overstegen.
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GodGodin

Niemand weet of U 
naar de Olympische spelen 
gekomen bent - of U er bent. 
Of merkt men het toch?

Nergens klinkt uw naam, 
niemand spreekt U aan. 
U bent zo stil aanwezig 
alsof U er niet bent.

  *

Het is niet nodig stil 
verdriet te hebben om U 
want U hebt het zelf niet. 
Zd wilt U het.

Toch doet het me pijn, 
dat er niemand is die zegt 
dát U zo bent 
dát U er bent.

  *
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U bent zo eindeloos lief 
verscholen en bescheiden 
dat heel dit gebeuren niet 
uw maar mensenwerk lijkt.

Mag ik dan toch ‘U’ verblijden: 
blij te zijn uw stille zijn 
te bespeuren en te weten 
dat U olympisch meespeelt.

  *

U bent de Olympische spelen,
U bent de spelers en speelsters
U bent (in) de supporters en de 
kijkers over de hele wereld.

Vier uw feest, feestelijke God 
met al uw hemelingen, hier en nu 
temidden van ons. Zie hoe allen 
U aanbidden en liefhebben.
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Lieve stille God

Mag ik uw stilte betreden, 
zwijgend bij U binnengaan? 
Ik wil uw stilzijn niet 
verstoren met woorden. 
Ik wil alleen beduiden 
dat ik er voor U ben, 
dat ik bij U ben.

Tot in het uiterste 
wegzwijgen in al wat bestaat, 
dat is uw stil verscholen 
alom tegenwoordig zijn. 
Dit is uw uiterste liefde, 
want zo kan heel de schepping 
in zichzelf bestaan.

Ik kniel voor U neer 
en leg mijn hoofd tegen uw borst. 
Ik heb U ontzettend lief. 
Ik wil zijn zoals U, 
in diepe stilte bij U zijn: 
U mijn God laten zijn 
en in alles zijn voor U.



  9



  10

Het grote zwijgen

Lieve alwetende albegrijpende 
God, U verheugt zich over het 
respectvol zwijgen over U waar 
mensen zouden worden gekwetst 
als men openbaar en luid 
U met name zou noemen.

U zwijgt zo liefdevol in de 
stilte van het ongenoemde. 
Slechts geheven handen reiken 
naar U, gesloten ogen zien op 
naar U, bevende lippen spreken 
tot U van vreugde en verdriet.

Dit is het inwendig gebed, waarin 
gelovigen en ongelovigen zich 
in elkaar vinden en herkennen. 
Zo zwijgt en spreekt U, God. 
Zo wordt met U gepraat. 
Deze innigheid is mystiek.
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Extase

Het hele stadion 
is vol van U, 
vliegende dansende 
vreugdegod.

Als in een kathedraal 
schitteren duizenden 
lichtjes tegen een 
sterrenhemel van kleur.

Mensen dragen lichtjes, 
in hen vonkt het licht 
van het eerste begin 
toen alles goed was.

  *
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Zij die niet geloven 
in een god die zetelt 
op een troon van goud 
in wijde gewijde gewaden,

zij die zeggen niet 
te geloven in een god 
die gevangen zit in 
onmogelijke beelden,

aanbidden hier de god 
van zinnen en van minnen, 
nu hij meedeint in een 
wave op volle tribunes.

  *

Hier geloven zij in U, 
horen U meezingen en 
juichen en supersnel 
voorbijflitsen op de baan.

En zij zien elkaar aan 
en zien het nooit geziene, 
het almachtige en allieve 
en omarmen elkaar.

En dan weer slaan zij 
een arm om U heen om 
tranen van verdriet weg 
te kussen en te troosten.
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Lieve Godin

Je zweeft over 
het schaatswater, 
je voet raakt 
het hemelgewelf.

Driewerf hoog 
zijn je sprongen. 
Je spreidt je armen 
als vleugels.

Je bent neergedaald 
als een droomkoningin. 
Hoog draagt je geliefde 
je aan God op.
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De onbekende god

 In de Olympic Hall 
 klonken de nieuwe 
 namen van God

 sportiviteit, 
 respect, 
 clean.

 Op de tribune 
 werd God in extase 
 toegejuicht:

 top, 
 kick, 
 super.


