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Weekoverweging

Jezusgebed

Van God 
de zoon 
en onze 
broeder

wees God 
met ons 

om met God 
te zijn.

]]]

Lieve Jezus

leg in mij 
een grotere graad 
van liefde tot U.
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Jezus

is de volmaakte 
belichaming en bezieling 
van God 
in de gestalte 
van een mens.

Jezus

Zoon van God 
noemen wij hem 
omdat God ten volle 
mens werd, in hem: 
God onder ons.
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Mens-
wording

God 
werd 

in Jezus 
mens

God 
wordt 

in ieder 
mens

Jezus 
werd 
niet 
God

Geen 
mens 
wordt 
God
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God 
is 

mens 
in 

eeuwigheid 
geworden

Mens 
is 

God 
in 

eeuwigheid 
geworden

Neem 
mij 

oneindig 
op 
in 
U

Leef
U

oneindig 
uit 
in 
mij
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Oerliefde

Liefde is het oerbegeren 
de onhoudbare lust 
zich uit te scheppen 
uit te leven.

Licht is daarvan 
de zichtbare uitstraling: 
het licht is het kind 
van de liefde.

Daarom

Wie verliefd is, 
heeft niet alleen lief, 
is niet alleen lief 
maar voelt: ik bén liefde.

God is liefde.

Wie verlicht is, 
heeft niet alleen het licht in zich, 
is niet alleen in het licht, 
maar voelt: ik bén licht.

Jezus is licht.
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Jezusgeest

Wie in het schijnsel 
van een lichtbron staat, 
krijgt deel aan het licht 
van de bron en wordt licht.

Wie dicht bij Jezus staat, 
bij het Licht van de wereld, 
krijgt deel aan zijn leven 
en treedt in zijn licht.

  ]

De Jezusgeest vloeit over 
en in je geest ontstaan 
nieuwe inzichten alsof je 
een nieuw weten binnengaat.

Deze Geest van liefde 
opent de werkelijkheid 
waardoor God zichtbaar wordt 
en je in alles God gaat zien.
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Jezus

Dat ik aan jou 
mag verstaan 
dat God leeft 
in een mens, 
een geliefde 
mij nabij.

Dat jij voor mij 
Godsontmoeting bent, 
dat ik in jou 
God zo sterk 
aanwezig weet, 
dat God voor mij leeft.

Dat mijn vriendschap 
voor jou zo levend 
door mijn hart stroomt 
als mijn bloed, 
als een hevig verlangen 
in mijn gedachten woont.

Dat ik zo om jou, 
om mensen rond mij 
mijn armen kan slaan, 
je kan strelen 
met mijn liefde 
omdat ik van je hou.



  13



  14

Genieting

In Jezus leefde 
de diepste genieting 
van menselijke goddelijkheid 
en goddelijke menselijkheid.

Hij leefde in de tijd 
de eeuwige genieting 
van menselijke vreugde 
en goddelijke liefde.


