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WEEK 30
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Weekoverweging
 

‘De Geest van God zweefde 
over de wateren’

(Genesis 1, 2)

**

De Geest zwom niet 
in het water

De Geest was niet 
het water

De Geest was niet 
de schepping

En toch is de Geest 
de ziel van het al

De Geest is het leven 
in al het bestaande

De Geest is 
het alom bewegen

**

Lieve Heilige Geest
U valt niet samen met mij

U overstijgt mij in
eeuwig eindeloos bewegen

maar neemt mij mee in uw 
opstijgend zijn
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De zevende dag

God jij bent 
ieder ogenblik nieuw 
zaaier van leven 
iedere dag opnieuw 
verwekker van mensen 
keer op keer 
zanger van zinnelied 
mateloos steeds weer. 
Man van arbeid 
zondagskind.

God jij vertoeft 
onder ons 
woont in ons hart 
viert bestaan in mensen. 
Jij leeft 
in arbeid en rust 
beweegt  
in storm en stilte. 
Jij bent het levende vuur 
in de lieve lust van mensen.

God stort je levensgeest 
over ons uit 
om je schepping te herscheppen 
de wonden van deze tijd te helen. 
Voer ons binnen in de rust 
van de zevende dag 
waarop jij rustte - 
om te schouwen 
in het hart van het leven 
en jou te zien.
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De duif
de gedaante van de Geest

De aarde is een kristal in het heelal. 
Tijd en duur is slechts een ogenblik. 
Andere werelden, andere wezens overstijgen 
het kleine eiland aarde in de eeuwige ruimte.

Daar zweefde de Geest, daar zweeft de Geest 
en waar zij even daalt en landt, is er 
de siddering van geluk bij mens en dier 
en alle boom en plant richt zich tot haar op.

Zij is het licht en het leven, zij spreidt 
de oneindige liefde van God over alwat is. 
Heel stil en voorzichtig, in alle kleinzijn 
groeten wij de Geest en hebben haar lief.

   **

Toch bidden wij: Kom Heilige Geest, 
vervul de harten van uw gelovigen 
en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

De gelovigen zijn alle mensen, alle dieren, 
alwat leeft hunkert naar leven en licht. 
De hartstocht naar liefde is vol van Heilige Geest.
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Grage gast

Jij woont in mij 
omdat ik anders een 
onbewoond huis ben.

Jij beweegt in mij 
omdat ik anders 
stilval in mijzelf.

Meer dan ik 
verlang jij naar mij 
omdat je liefde bent.

Ik ervaar 
hoe graag jij 
bij mij bent,

hoe graag je 
jezelf bent 
in mij.
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Ik zuiver mijn ziel 
in de vijver 
van de stilte

ik was mijn lichaam 
in het natuurbad 
van de rust

om jou geurend 
van schoonheid 
tegemoet te gaan.

Maak mij waardig, 
schoon mij 
met jezelf.

Deel ben ik 
van jouw geluk, 
deel van jou.

Jij bent mijn 
grote vreugde, 
lieve geest.
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De loutering

Geliefden 
Heilige Geesten 
die God uïtstralen 
omdat zij ervan zijn vervuld 
kunnen en willen 
ons niet bevrijden 
uit de contingentie 
van dit bestaan 
maar zij helpen ons 
erin te leven.

Zij die hieruit 
vrij gekomen zijn 
weten waar de momenten 
en situaties zijn 
waar wij kunnen 
groeien en rijpen. 
Daarover schijnt 
hun licht. 
In hun liefde 
is God ons nabij.
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De nieuwe geest

De levens-mystiek van Jezus, 
de weg van vereniging en eenwording, 
begint zich af te tekenen in deze tijd. 
Het is als kiemend zaad, nog net 
verscholen onder de oppervlakte 
maar hier en daar al zichtbaarwordend.

Deze mystiek ontstijgt de concrete 
werkelijkheid niet, maar vindt juist 
plaats in de werkelijkheid: 
mensen vormen een levende blokkade 
tegen de vernietiging in, ontwikkelen 
natuur- en diervriendelijke alternatieven.

Dit is het liefhebben en lofzingen 
van God, die onze werkelijkheid bewoont 
en in alwat is aan de mensheid verschijnt. 
Wie liefdevol en zorgzaam omgaat met 
de natuur en de schepping, eerbiedigt God. 
De eerbied voor de natuur is de eerbied voor God.

De Geest van Jezus hief de mens niet uit 
boven zijn aardse bestaan, maar daalde 
in de aarde neer, in hart en geest van de mens: 
om mensen goddelijk te laten leven, 
godenkinderen te zijn, die zingend 
door de tijd de eeuwigheid in gaan.
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Het was op de zondag 
van de vijftigste dag 
na het vertrek van 
Jezus hun coach

dat zij in het clublokaal
zonder enige motivatie 
bijeen zaten voor de 
degradatiewedstrijd.

Plotseling voelden zij 
licht in hun hoofd 
en het wedstrijdvuur 
laaide in hen op.

Terwijl een hemelse 
supportersschare 
het stadion volzong 
met de internationale

stormden zij het veld op. 
Zij voelden de kracht van 
Jezus in hun benen 
en scoorden er op los.

Toen wisten zij: 
Jezus coacht niet meer 
langs de lijn 
maar in ons.

Hij is de geest 
van ons spel. 
Hij is het spel 
van onze geest.

Zo won 
het eerste elftal 
van Jezus 
de wereldcup.

Het voelde voor Piet
voor Jan en Jack en Tom 
en de hele selectie 
van het eerste elftal

als een transfer toen zij
Jezus zagen opstijgen
om coach te worden van 
het hemels schouwspel.

Hoe moesten zij verder:
niemand had de leiding. 
de training viel uit 
en de kas was leeg.

Het eerste elftal


