WEEK 49
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Weekoverweging
Liefde na de dood
***

Baring
niet de dood
heeft het laatste woord
het leven spreekt zich uit
in nieuw begin
van barensnood
en tijdnood bevrijd
als de eeuwige schoot
van God zich ontsluit
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Volle leegte
Als ik ooit alleen
zou achterblijven
nadat jij liefste
bent heengegaan,
zal de leegte
die je achterlaat
door niemand gevuld
kunnen worden.
Jij zult de blijvende
leegte vullen,
jij zult je eigen
leegte vullen.
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Het node licht
Mijn geliefde,
Wanneer ik jou mocht overleven,
wil ik je één ding vragen:
help mij niet bang te zijn alleen.
Bij jou was ik nooit bang
voor gevaren van buitenaf
want jij was bij mij.
Wanneer ik jou mocht overleven,
ben ik bang dat ik me
‘s nachts bang zal voelen
en niet meer veilig, want
we waren -thuis of niet thuisaltijd voelbaar bij elkaar.
Toch weet ik dat je ook dan
bij mij zult zijn als een
veilig licht in de nacht.
Ik wil je vragen: het licht
dat ik dan nodig heb
rechtstreeks te halen bij God.
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Dood
als ik gestorven ben
wil je mij dan levend
houden in jou
ik zal de stilte zijn
in jouw stilte
zo ontzettend stil
ik zal de dood zijn
in jouw dood
zo ontzettend dood
leegte niet te vullen
tranen niet te drogen
geen kus op je mond
als ik gestorven ben
wil je mij dan blijven
dragen in je hart
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Leven
als ik gestorven ben
wil je dan blijven geloven
dat ik nog leef
ik zal niet ver zijn
want onze zielen
raken elkaar aan
ik zal je zien
met de ogen van God
en je zacht strelen
totdat je herademen zult
en met mij in God
zult zijn herboren
als ik gestorven ben
blijf je dan glimlachen
want ik lach naar jou
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Vreugdebode
mijn lief, geloof je
in mijn geluk
mijn heerlijk
hemels leven?
ik juich en zing
en heb gemeenschap
met alwat leeft
ook met jou
ik hoef mijn hemel
niet te verlaten
om bij jou te zijn
op aarde
mijn lief, ik geloof
dat jij met mij
een hemel kunt
hebben op aarde
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Reünie
Als jij in je nieuwe leven bent,
ben ik er ook al voor de helft
want wij zijn twee helften van elkaar.

Beiden zijn we dan op weg naar
hereniging, herontmoeten als God
ons weer levend samenvoegt.
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