WEEK 19
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Weekoverweging

In Jezus klopt
het hart van de
eeuwige God
***

Liefde van de harten,
Heilig Hart,
hartslag van de schepping
waardoor alles leeft
en liefheeft Gij overstroomt ons
met genade,
met Uzelf
en leeft in ons
in innigste omhelzing.
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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.
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Om elkaar
Wat een vreugde
bij Jezus te mogen zijn
in zijn geest
in zijn gezelschap
te ontvangen van hem:
zo te mogen zijn
dat we bij hem
kunnen zijn.
Dat hij het zelf
aangenaam zal vinden
dat wij bij hem zijn
bij hem aan tafel.
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Jezus
Als je daar iets
aan doen kunt,
houd ons dan dicht bij
de menselijke idealen
die jij had jij, die het leven
van alledag wilde verrijken
met liefde en vrede
zonder daarmee een kerk
op het oog te hebben ...
Nu de kerk er toch is,
hoed haar in Godsnaam voor
dogmatisme absolutisme
fundamentalisme terrorisme
en de tirannie der hiërarchie.
Neem ons mee naar buiten
de vrijheid tegemoet naar de vreugde
van het licht
waarin jij staat.
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Jezus
Heilig Hart
van Jezus
heilig hart
van liefde
jijzelf

je staat
in rust en
beweegt van
je standbeen
naar je speelbeen

met een
voorzichtige
vinger
raak je
je hart aan

je haar
valt vol
als een kleed
over je mooie
lichaam heen

omgeven
door de
oplaaiende
vlammen van
Jahweh

je hebt
een mooie mond
je voeten
stralen
en lachen

gelouterd
door het kruis
dat geplant
is in je
bloedstroom

je kijkt
ingetogen
je ogen
rusten teder
op mij

je rechter
nodigt en
gebaart mij
bij je
te komen

jij bent
je hart
Jezus
jij
mijn lief
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Offerande
Jezus, ik loop met jou op.
Ik wil zo ver gaan als jij gaat,
niet mijn eigenwijze wegen gaan
maar met jou door blijven gaan.
En als het moet, wil ik voor jou
wegnemen wat jou belemmert
je heilsweg door de tijd te gaan:
alle weerstand en versperring in mij.
		

****

Betekent dit, dat ik dan pas
je vriendin en tochtgenote ben
wanneer ik bereid ben door het
vuur te gaan voor verlorenen?
Jezus, neem mij dicht bij je,
wakker de liefde in mij aan
voor weerlozen en hopelozen
zoals jij dat deed ...
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Jezus
Hier zijn wij.
Wij willen ons
bij U aansluiten
niet met een groep
niet in een menigte
maar alleen samen
met U alleen.
Hier bent U.
U deelt uzelf
als U met ons
het brood breekt van
vreugde en verdriet
om U door ons
te delen met velen.
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