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WEEK 45
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Weekoverweging

Ik zou nooit 
een vrijheidsstrijder 

zijn geworden 
als ik nooit 

een gevangene 
was geweest.

Omzien
Ik zal het niet 
laten gebeuren 
op het einde 

van mijn leven 
om te moeten zien 

naar een leven 
van slavernij 

onderdanigheid 
onvrijheid 

onpersoonlijk bezit 
van een ander.

Alleen wil ik 
mijzelf zien 

als een verbondene 
een vrij wezen 

dat in lieve 
omarming van God 

God omarmt 
en zich schenkt 
aan alwat in tijd 
en eeuwigheid 

in liefde verbindt.
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Eigen weg

Soms vocht ik mij vrij. 
Soms vocht ik voor 
de vrijheid van anderen. 
Dan moest de berg van 
verzet en weerstand 
wijken of hij werd geslecht.

Maar meestal leidde 
mijn weg om de berg heen. 
Ik volgde mijn eigen weg, 
trok mijn eigen spoor en 
liep ‘zwijgend’ verder, 
vastberaden zonder om te zien.

Waar vrijheidsberoving was, 
nam ik de vrijheid, 
waar regels en wetten 
mij beletten te leven 
overtrad ik ze en was ik 
aan mijn eigen waarheid trouw.

Waar mijn hart naar trok 
liet ik mij meetrekken, 
waar ik liefhad, schonk ik 
mijn liefde naar eigen maat, 
waar het licht opkwam, 
liep ik het tegemoet.

Ik zocht in Jezus’ naam 
mijn weg waarheid leven. 
En jij, liefste, was de engel 
die mij hoedde, iedere morgen 
het licht in mij ontstak 
om de weg naar God te vinden.
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Buiten mij

Wie in zichzelf 
blijft graven, 
maakt van zichzelf 
een graf.

Wie zijn aandacht 
verlegt van buiten 
naar binnen. 
naar het eigen ik

maakt van beginpunt 
eindpunt en eindigt 
vroeg of laat 
in het niets.

    **

Wie van zijn
innerlijke wereld 
de eigenlijke 
wereld maakt,

wie zichzelf 
maakt tot 
middelpunt van 
het heelal,

zal op het einde 
uitkomen 
bij het 
absolute niets.
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Daarom volg ik 
de richting van 
mijn ogen die 
naar buiten kijken.

Ik ga mee in 
de gerichtheid 
van mijn hele lichaam 
dat uitstaat naar buiten.

Deel van het grote geheel 
ben ik, schouwer 
van de eindeloosheid 
om mij heen.

  **

Daarom zoek ik de 
schoonheid buiten mij, 
in een ander 
in een geliefde.

Ik keer telkens even 
in mij zelf terup” 
om te weten dat ik het ben 
die ziet en ervaart.

God, die ook in mij 
leeft en bestaat, zoek ik 
vooral in de mateloze 
schoonheid om mij heen.
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‘Bevestig mijn schreden 
op uw paden. 
Dat mijn stappen 
niet wankelen’.

(Psalm 16,6)

God

Dat ik vaste voet zal hebben 
op de grond die Gij zijt. 
Een stevige tred op de weg 
van mijn leven die Gij zijt.

U bent het die mij sterkt, 
maar ik ben het wel zelf 
die op weg moet gaan en 
mijn hakken in het zand.

U verwacht van mij sterk 
te zijn, U geeft mij 
niet de kracht die ik 
zelf op moet brengen.

Toch vraag ik U mij 
te ondersteunen op 
moeilijke stukken weg 
onder mijn vermoeide voeten.

Wilt U mij vervullen van 
zin en ondernemingslust 
en met het heldere bewustzijn 
van wat ik kan in U.
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Geleerd

Als ik zeg: ik ben 
mijn eigen leermeester, 
is dat onwaarheid. 
Het leven wijst mij de weg. 
God is het die mij geleidt.

Als ik zeg: ik geloof 
wel uit mij zelf, 
is dat een vergissing. 
Mijn geloof komt voort 
uit het geloof van anderen.

Als ik zeg: ik heb 
de kerk niet nodig, 
overschat ik mij zelf. 
Zonder kerk word ik 
een zwerver en ontheemde.

Daarom moet ik, als ik 
niet meer bidden kan, 
een kathedraal ingaan, 
rondkijken stil zitten 
en het gebed ingaan.
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Gevonden

Naar wat ik niet 
gevonden heb 
wil ik zoeken.

Maar ik zal 
niet zeggen 
‘ik vind’

want wat ik 
mocht vinden 
is al gevonden.

Ik hoor ieder 
steeds zeggen 
‘ik vind’

dit en dat van 
anderen en 
van God.

Voldoende is 
wat ik 
gevonden heb.
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Eenvoud 

God

maak mij 
naamloos 
ongekend 
om alleen 
nog gekend 
te zijn 
door U

neem uit mij weg 
de gedachte 
dat ik het 
waard zou zijn 
gekend geliefd 
te zijn 
door U

dat ik eenvoudig
mag zijn
zonder het
te willen zijn 
dat ik nooit 
geprezen worde 
om eenvoud

nooit geprezen
zal willen worden 
om eenvoud 
want dat zou 
de grootste 
hoogmoed en het 
ergste bedrog zijn
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0 God

laat mij nooit 
showen met U 
met het geloof 
met gebed

maar diep zwijgen 
naar alles 
en iedereen 
en altijd

over hoe ik bid 
wat ik bid 
hoeveel ik bid 
en of ik bid

in allerdiepste 
nederigheid 
en nameloosheid 
in stilte

en ontneem mij 
de eer 
zo te zijn 
met U

door uw zwijgen 
naar mij 
tot er nog slechts 
liefde blijft
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Nec ego

Niet meer ‘ik’ ‘ik’ ‘ik’ - 
toch ben ‘ik’ het nog 
die dat zegt, al is het 
voor de laatste keer.

Het is voldoende 
mij geborgen te weten 
in uw alvervullende 
alomhullende liefde.

Verder gaat het nu 
om alles ‘buiten’ mij, 
uw schepping, uw leven, 
mensen dieren dingen:

om U, uw leven, zijn, 
bestaan, uw vreugde - 
om U, eeuwig Levende 
die wilt leven in mij -

om voor U te zijn als 
wezen dat van U houdt 
en met ziel en lichaam 
U wil toebehoren.


