WEEK 27
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Weekoverweging

Gemeenschap
gemeenschap
is
verbinding
vereniging
eenwording
is
gemeenschap
in heilige
geest
is
zelfwording
van heilige
geest
***
goddelijke gemeenschap
wordt menselijke gemeenschap
en
menselijke gemeenschap
wordt goddelijke gemeenschap
2

3

Liefste
jouw ademing
van het geestelijke
jouw adem
van de Geest
jouw ademhaling
van God
geef ik woord
schrijf ik op
jij bent het
die ik uit
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Pinkstertij
Ons
liefhebbende
lieve God
is het
met Pinksteren.

Zij is de
Glimlachende
die geliefden
de bruidskamer
binnenleidt.

Zij
heilige Geest
is wat is
tussen U Vader
en uw Zoon

Zij is de
Hartstochtelijke
die vuur
ontsteekt
in onze zinnen.

tussen U
Vader
en mij
uw zoon
uw dochter.

Dat uw Geest
die mij overkomt
heilig en
van mij vervuld
naar U weerkere.

Zij is de
heilig Wetende
van wat is
tussen U
en mij.

Dank voor
uw licht dat
dit inzicht
in ons
wekt.

Zij beweegt
van uw hart
naar mijn hart
van mijn hart
naar uw hart.

U
liefhebbende
lieve mensen
zijn wij
in Pinkstertij.
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Heilig
Geestje
Een kind is als
de heilige geest
tussen vader
en moeder.
Het is de vleesgeworden, geestgeworden liefde
tussen hen beiden.
Zo trinitair is
de grondstructuur
van de schepping,
van de mensheid.
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U bent die bent
U bent
de liefdegeest
het liefdegebeuren
tussen mensen
tussen dieren
tussen mensen
en dieren.

U bent
de liefdeschepper
die ons wekt en roept
om over grenzen van
tijd en afstand heen
ons met elkaar
te blijven verbinden.

U bent
de liefdebeleving
tussen de geest
van mijn vader
en mijn geest
van mijn moeder
en mijn geest.

U bent
de liefde-ervaring
die helder en
heilig opkomt
in onze geest
in ons lichaam
in onze ziel.

U bent
de liefdeverbinding
die hun geest
verbindt met
mijn geest
mijn geest
met hun geest.

U bent
de liefdeseenheid
die U schept
Geest van liefde
die ons vervult
van Uzelf in
tijd en eeuwigheid.
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Onze Heilige Geest
God de Zoon
Zoon van God is Hij
die uit God is
voortgekomen is alles wat uit God
is voortgekomen,
zijn mensen, zijn wij
die uit God zijn
voortgekomen.
Van Vader naar Zoon,
van Zoon naar Vader
is er die eeuwige
liefdeswerkelijkheid,
zo groot, zo totaal
dat deze een eigen
goddelijke werkelijkheid
is geworden, die wij noemen
de Heilige Geest.
Daarom: tussen God-Vader
en ons, goddelijke
zoonswerkelijkheid,
is diezelfde beweging
van liefde in de tijd:
de Heilige Geest van God uit,
de Heilige Geest van ons uit
is de ene zelfde goddelijke
Heilige Geest.
Gods Heilige Geest
stroomt naar ons uit,
onze Heilige Geest
stroomt naar God uit.
Dit is de Geest zelf
die voor ons
ten beste spreekt
met onuitsprekelijke
verzuchtingen.
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Uniteit
Ziende en begrijpende
de trinitaire structuur,
de wezensstructuur
van de schepping,
is de mens gaan begrijpen
dat de oorsprong ervan,
God zelf, trinitair
drievuldig moet zijn.
		

*		

De schepping, het leven
mens dier en plant,
tijd en eeuwigheid
het al berust op drieheid.
Vader Moeder Kind en de eenheids-ervaring
van minnenden en geliefden
in hun orgasme.
		

*

Overal waar eenheid is,
saamhorigheid en vrede
is er de vervulling
van de drieheid.
Zo is God trinitair
als Vader met zijn Zoon
de Schepping, in de
liefdesstroom van de Geest.
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Dualiteit
Alles is twee
twee in samenhang
bijeenhorend
eenheid zoekend.
Stoffelijkheid
en geestelijkheid.
Beminnen en
bemind worden.
*
Tussen al dit twee
is er een eigen
werkelijkheid
als derde.
Dit is de verbinding
de eenheid
de liefde als
eigen werkelijkheid.
*
Zo is de Geest:
liefde als een
eigen persoonlijkheid
tussen Vader en Zoon.
Zo is de Geest:
die in de mens
goddelijk vaderschap
en zoonschap leeft.
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Triniteit
Vader Zoon Geest zijn dat namen van God
voortgekomen uit
openbaring of ervaring?
Het zijn namen
die opkwamen uit
ervaring en zo
openbaring werden.
		

*

God benoemde zich
aanvankelijk niet
als Vader en Zoon
en Heilige Geest.
Jezus sprak pas
deze ervaringsnamen uit door hem benoemde God
zich uiteindelijk zo.
		

*

Natuurlijke openbaring
die ontstond op grond
van natuurlijke ervaring
van de werkelijkheid.
Deze kwam voort
uit een totaal-ervaring
van eenheid en
drievoudigheid.
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