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WEEK 22
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Weekoverweging

Eeuwige ruimtevaart
Hemelvaart

***

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 mateloop.
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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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Hemel

De aarde, het heelal 
is de afspiegeling van de 
werkelijkheid van God.

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.

Daarom zijn wij van God 
vervuld en leeft God in ons 
het eigen bestaan.
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Hemel

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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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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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.

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

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

als bergen uiteen 
splijten 
oasen vergaan 
tot steppen 
en woestijnen.

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

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

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

‘Zend uw Geest uit’

‘En Gij zult het aanschijn 
van de aarde vernieuwen’


