WEEK 44
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Weekoverweging

De omgeving van God
Wie van jongsafaan
lief met God omgaat,
krijgt iets van God
en wordt lief
want God is liefde.
***

Jij
God is uiteindelijk
toch altijd weer
mijn geliefde ‘jij’
moeder minnares
wanneer ik troosteloos
tegen haar aanleun
vader minnaar
mantel van liefde
om mij heengeslagen
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Volledig
In mijn jeugd
was ik met mijn
onvolledigheden
volledig mijzelf.
In mijn ouderdom
ben ik met mijn
onvoliedigheden
volledig mijzelf.
Alleen een andere
volledigheid
met andere
onvolledigheden
maar nu dieper
want alwat was
in het verleden
is in het heden.
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Zonder U
Ik voel me gelukkig
dat ik mij ongelukkig voel
wanneer ik ben buiten U
die het binnenste bent
van mijn bestaan wanneer ik dolend ben
tussen wat niet U is wanneer ik ben zonder U.
Als ik ben binnen U
kleuren de luchten
en zijn de bomen
tot in hun wortels
voedsel van mijn ziel omdat ik weet dat ik mij
ongelukkig voel zonder U wanneer ik ben met U.
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God buiten mij
Ik heb er best vrede mee
hoe ik ben en wat ik kan.
Ik heb mezelf lief genoeg
en hoef geen ander te zijn.
Ook anderen houden van mij
en één is mijn allerliefste.
Ik ben haar meest geliefde
en zij is één met mij.
Ook God die in mij
zijn zelfbeeld ziet
en in mij bestaat,
zal mij liefhebben.
		**
Als ik aan God denk,
zoek ik Hem buíten mij,
om mij heen, over mij
maar niet ín mij.
Ik ben te klein voor
de grootheid van God.
In mij zou ik God
te klein ervaren.
Ik ben onheilig en onaf,
gebrekkig en gebroken.
Geen groot verstand heb ik
en geen groot hart.
		**
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Ik verheug me in het kleine,
veel is er waar ik weinig
van weet en kan, niet eens
wil worden of wil zijn.
Dat er ook kleine momenten,
kortstondige ervaringen zljn
van Gods aanwezigheid in mij,
kan mij met geluk vervullen.
Maar voor mijn innerlijke ogen
en onder de tastzin van mijn hart
is God groot alomvattend boven
en onder, naast en om mij heen.
		**
Ik voel me onhandig
wanneer ik zou moeten leven
met de ontzagwekkende gedachte
dat God ‘in’ mij is.
Oók ín mij - zoals mijn geliefde,
in mij is, maar liever buiten mij om God en Godin te begeren
die mij vol liefde naderkomen.
En mijn liefde keert zich
van binnen naar buiten
als een universeel verlangen
naar de eeuwigheid.
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Genoeg
Dat wat er is
tussen jou en mij,
liefste,
hoeft niemand
te weten
om het echt
van betekenis
te doen zijn.
Dat ik voor jou
een instrument
van liefde ben
dat voor jou
speelt,
dat jij
bespeelt dat is genoeg.
Dat wat wij
voor elkaar zijn,
dat wat wij
misschien uitstralen,
voegt een betekenis,
een waarde toe
maar ook zonder dat
is liefde genoeg.
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Dat wat er is
tussen jou en mij,
God,
hoeft niemand
te weten
om het echt
van betekenis
te doen zijn.
Dat ik mij voel
doorlicht van jou,
dat ik wakker
van jou lig
van verlangen,
dat is alles.
Wij hebben genoeg
aan elkaar.
Dat onze liefde
ongeweten onbeschreven
zal overstromen,
ons blije licht
anderen zal warmen
en verlichten dat moge zijn, maar
onze liefde is genoeg.
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0mgeving
God
meestal overheerst in mij
het gevoel dat ik te klein ben
om te mogen denken
dat U in mij bent
vaak vind ik het al
te veel gezegd dat
U mij nabij bent
en ik bij U ben
hoogstens heb ik het gevoel
in uw ‘omgeving’ te zijn te geloven dat U
in mijn ‘omgeving’ bent
U bent als de roep
van een vogel in de verte
waarvan ik het fluiten hoor
terwijl ik hem niet zie
uw omgeving is verlangen
vrijheid ruimte die U
mij liefdevol laat
om mijzelf te zijn
om mijn handen naar U
te strekken als ik besef
dat U mij nadert
en niet meer ver zult zijn
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Antwoord
God U mijn liefde
waardoor ik leef
waarvoor ik leef.
Als ik geleefd heb en
van deze aarde naar U
zal overgaan
hoop en bid ik dat ik
U een hart kan schenken
dat U heeft liefgehad.
		*
Wat ik voor mijzelf
tot stand heb gebracht
houdt geen stand.
Alleen wat uit liefde
tot U, voor U gebeurde
behoudt zijn waarde.
Mag ik het antwoord zijn
op uw gave aan mij door mij
in liefde terug te geven?
		*
U weet het: de liefde
die ik aan mensen gaf,
was liefde voor U.
Ik heb U goddelijk lief
in mijn boven-alles beminde
die U mij gaf.
Met haar wil ik
overgaan in uw nieuwe
wereld van weten en beminnen.
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