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WEEK 46
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Weekoverweging

Wel en wee

***

Hevig heimwee 
kan mij overvallen. 
Heimwee waarnaar, 
naar welk oerhuis?

Als iets zo vol 
kan zijn als iets 
zo leeg kan zijn, 

bestaat het.

Als dit wee van 
verlangen zo lang 

kan duren, overschrijdt 
het de tijd.
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In de dans 
ontstijgt de mens 

de tijd

In de dans 
stijgt de mens naar 

de eeuwigheid
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Het verbond

Stilstaan bij gebeurtenissen 
waaraan veel is beleefd, 
brengt dichter bij het leven.

Samen stilstaan bij wat 
in vroegere tijden verbond, 
brengt dichter bij elkaar.

Gedenken en feesten 
geven extra zin aan het 
verleden en het heden.
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Mijmering

Weemoed kan als een lage mist 
over de velden hangen, 
heimwee kan heel oud zijn. 
Maar er is ook een verlangen 
‘vooruit’ de toekomst in 
waar alles wordt voltooid.

Ontelbare zweetdruppels vielen 
als een regen van vruchtbaarheid 
over de aarde, de Pinxtelaer, 
de Huisakker en ‘t Roondje. 
Levenslust die is geweest, kan 
nooit in lusteloosheid overgaan.

De druiventrossen zijn geplukt, 
de wijn van liefde is gedronken. 
Het leven werd dag na dag gekneed, 
het dagelijks brood werd gebakken. 
Nu gedenken wij, in Jezus’ Naam 
wat God ons allen heeft geschonken.



  10   11

Oerwee

Mijn verlangen naar geliefden 
raakt de diepste pijn van het gemis. 
Waar ben je, mijn lief, waar ben je 
Vader Moeder heel mijn familie? 
Zou je ooit even weg kunnen stromen 
uit God en neerdalen uit je hemel?

Mijn roep om jullie, gemartelden, 
gedroefden wordt schrijnende deernis. 
Waar ben je, lieve doden, waar is je 
stam en je familie gebleven? 
Bereiden jullie het paradijs voor 
voor alle geliefden die na je komen?

Mijn schreeuwen om gerechtigheid 
moge galmen door de hemelzalen. 
Maar ook mijn liefdeslied, want 
straks vlieg ik jullie in de armen. 
Dan gaan we samen God door de hemel 
dragen om alle pijn te genezen.
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Oproep

Lief familielid, 
zo ver zo lang al 
doorgereisd - 
buiten onze sfeer 
van afstand en tijd - 
waar ben je?

Ik roep je niet aan, 
ik roep je op: 
van ginds uit weer 
door onze dampkring 
heen te breken - 
ons nabij te zijn.

Richt je vanuit 
je wijdse eeuwigheid 
op het kleine hier, 
mijn huis en tuin - 
en hoor de stilte 
van mijn mond.

Ik vraag je: glimlach 
in mijn verbeelding, 
sla vleugels van liefde 
om mij heen - kus me 
op mijn wang 
namens God.

Stroom over in mij, 
spreid goddelijk licht 
over mij - iets 
van de glinstering 
van je onmetelijk geluk. 
Liefste, kom bij mij ...
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Tegelijkertijd

Je bent heengegaan 
niet levend maar dood 
en alle tijd nadien 
is het stil.

Verliet je onze ruimte 
en ging je een nieuwe 
hogere diepere ruimte in 
om verder te leven?

Terwijl ik je naam noem 
en je gezicht zie, zelfs 
hoe je bewoog en lachte, 
zit ik hier tegenover je.

Hoor je me, zie je me 
kun je me aanraken en 
stil mijn hartkamer binnen 
gaan om me te omhelzen?

Ik kus je en omarm je, 
je eeuwig nieuwe ziel, 
je nieuwe lichaam dat zo 
op je oude lichaam lijkt.

Wat doe je de hele dag, 
je eeuwige dagen, daar 
met jouw en mijn gelieven? 
En zie je God echt?

Ik heb je ontzettend lief 
en verlang bij je te zijn. 
Verwelkom je mij straks? 
Ik ben al bij je...
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Eeuwigheid 
van tijd

Jij lieve verrezen dode 
uit de aarde opgestaan, 
vol van herinneringen en 
ervaring van je aardse tijd,

je weet hoe moeizaam 
de aarde moet oprijzen 
uit de tijd om op te gaan 
in eeuwigheid.

Vol van heilige Geest 
ben je bezig in de tijdslijnen 
van de schepping om te komen 
tot vernieuwing en voltooiing.

Jij lieve verrezen mens, 
straal God uit in ons wezen 
om een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde te worden.
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Doden-
herdenking

Stemmen van verre en dichtbij 
zij doorklinken mij 
als echo van het heden 
een nu dat ver verleden

de stilte heeft gezocht 
waar alle stemmen zwijgen 
en ieder woord mij ontstijgen 
zal in laatste ademtocht.

Mijn hart roept hen tot leven 
ik heb het woord gegeven 
aan de stemmen in mijn hoofd

dat naar hen opgeheven 
door alles heen gelooft 
dat liefde nimmer dooft.
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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.


