WEEK 23
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Weekoverweging

Geloofd zij Jezus Christus
in alle eeuwigheid.
Amen
***

Jezus
Dat ik aan jou
de grootsheid mag ervaren
van leven en sterven dat lief en leed
Gods eigen weg is
dwars door de tijd.
Dat jij voor mij
Godsontmoeting bent
wezenlijk aanwezig dat ik door jou
de vreugde mag kennen
van het leven van God.
Dat jij in mij
zo levend bent
als de bloedstroom
door mijn hart als een hevig verlangen
in mijn gedachten.
Dat ik met jou,
met mensen rond mij
mijn lichaam en mijn ziel
kan delen in verrijzeniswaar God zich eeuwig
deelt met mij.
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Jezus
licht van de wereld
licht op onze weg
licht in ons wezen
om het eigen licht
in lichaam en geest
te bespeuren
om in elkaars licht
het spoor naar het licht
te volgen
licht op
in de diepe rust
van onze ziel
het open gebied
waarin de vrede
kan dalen
schittering
van eeuwig licht
in onze ogen
om licht en
zinnig te leven
in jouw naam
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Jezus
wil jij
de jeugdliefde
voor jou
weer wekken
in mij
wil jij
de herinnering
aan jou
doen herleven
in mij
wil jij
die mijn jeugd
verblijdde
opgaan naar God
met mij
wil jij
mij aanzien
en aanraken
om te genezen
aan jou
wil jij
mij omhelzen
want ik hunker
naar verrijzenis
in jou
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Jezus
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Ergens temidden
van mijn gelieven
ben jij
Levende.

Het dunne waas
van afstand en tijd
houdt ons
gescheiden.

Lichtende
als een
stralende
diadeem op het
voorhoofd
van de Eeuwige.

Soms schijnt
het licht
van je verrezen
wezen
door de sluiers
heen.

jij ziet mij
moeizaam
verrijzen
naar het licht.

Even sta je
aan de oever
van mijn leven en
roep je mijn naam.

Jij één van allen
naast mijn vader,
met mijn moeder
aan de hand
rond de troon
van de Almachtige.

Laat mij door
het diepe water
dat ons scheidt
oog in oog
komen staan
met jou.
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Jezus
Als ik mij afvraag
wie je bent
waar je bent ben ik nergens.
Als ik mijn hand
naar je uitstrek
is dat een slag
in de lucht.
Als ik mijn arm
om je heensla
valt hij leeg
naast mij neer.
Als ik je aankijk
staren mijn ogen
in de verte
naar het niets.
Wie ben je
als je bent waar ben je
al zolang?
Ik bid om
te blijven geloven
dat jij bent
mijn geliefde vriend
die mij binnenleidt
in de eenzaamheid
om te spreken
tot mijn hart.
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Jezus
Opvallend dat
Jezus alléén
een berg op ging
om de nacht
door te brengen
in gebed
wanneer hij iets
te verwerken had:
toen zijn neef
Johannes was
onthoofd toen hij zomaar
voor de menigte
een massa brood
vermenigvuldigd had
en dit zelf niet begreep.
Telkens wanneer hij
voor raadsels stond,
er wonderen gebeurden
of het leven vol zat
van tegenstrijdigheden
ging hij naar zijn Vader
om hier zelf uit te komen.
Dit is de weg
van alle grote
denkers en doeners:
tot God gaan.
Dan valt alles
op zijn plaats.
En dit geldt
voor iedereen.
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Jezus
ik hoor het ze denken:
houd je geloof, je visie,
je levensbeschouwing,
je zijnservaring
breed en open,
kosmisch en universeel
verenkelvoudig alwat is
niet in de persoon Jezus,
hoe belangrijk die ook is
want dan verlies je het beeld
van de werkelijkheid
die groter en meer is dan hij
		

**

maar, Jezus, juist in jou
ligt het volle zicht
op de werkelijkheid,
jij bent het doorzicht
naar alwat is en was en
zijn zal in eeuwigheid
dat is omdat jij bent
het eeuwige woord
gesproken in de tijd,
omdat je bent
een zoon van God en
eerstgeborene van de schepping,
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Jezus,
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je hebt te vroeg geleefd,
niemand wist nog
dat slaven meesters zijn
en armen rijk.

je hebt te vroeg geleefd,
niemand erkende nog
de vrijheid van religielozen
het buitenkerkelijk geloven.

je hebt te vroeg verkondigd,
dat God je vader is
op aarde
zoals in de hemel.

je hebt te vroeg verkondigd,
dat het vrouwelijk leven
van God zich afspeelt
in de schoot van geliefden.

je bent te vroeg gestorven,
nog was je volk
bezet en bezeten
en stortte de tempel in.

je bent te vroeg geboren
om de vreugdedans te doen
rond het vrijheidsbeeld
van God in het open veld.

je bent op tijd verrezen
in de dromen van je vrienden
en in een vrouw die je omarmde
in het eerste licht.

je bent op tijd binnengegaan
in de levenstuin
waar je door je beminde
godinnig werd omhelsd.
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