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WEEK 52
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Weekoverweging

Terwijl een diepe stilte alles omgaf 
en de nacht in zijn snelle loop 

het midden van zijn baan had bereikt, 
daalde uw almachtig Woord, o Heer, 

uit de hemel neer van zijn Koningstroon.

(Boek Wijsheid 18, 14-15)

Stilte
De stilte 

is vol van U.

Ik luister 
en hoor.

Alles spreekt en 
zegt zichzelf uit.

U bent 
in de stilte.

U bent 
de stilte.

En U, God, 
spreekt.

Weekillustraties

Marieke van Kessel van Riet
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God

Dit was de hele dag 
een stille dag.

U was vandaag 
zomaar stil bij ons.

Wij waren vandaag
zomaar stil bij U.

 ***

De stilte is 
het diepste zijn.

De stilte tussen 
U en ons

is het diepste 
samen-zijn.

 ***

Het woordeloos 
innig zijn

is de verstilling 
die ertoe leidt

alleen nog maar
elkaar te zijn.
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Lichtende

Als God in ons midden is 
onze armen luchters zijn 
en onze handen vuur 

als Godin ons midden is 
een blos op onze wangen 
een licht in heel ons lijf

zullen onze zinnen zingen 
om goddelijk lief te hebben 
om godinnig lief te zijn.
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In medio

In het midden van de tijden 
klonk opnieuw het Woord van 
in den beginne waardoor alles 
uit eigen kracht van God ontstond.

Het uitspansel schitterde, 
in de schoot van de Eeuwige 
kiemde het levenszaad voor 
een mensheid van man en vrouw.

Het meisje dat God zich koos, zei 
‘uw wil geschiede’ en hoe het kon 
dat het eeuwige zaad van God haar 
vond ‘bij God is alles mogelijk’.

Ook zonder de tussenkomst van 
een man kan een vrouw vrucht 
gaan dragen van de heilige geest - 
als God dat wil gebeurt het.
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Voor God is de bevruchting door 
een man niet makkelijker of niet 
natuurlijker dan een maagdelijke 
zwangerschap: ook dit is een

natuurlijke zwangerschap, naar de 
natuur van God. God had immers 
voor alle tijden in het diepste 
geheim het Woord al voortgebracht.

Nu midden in de tijd daalde 
het almachtig Woord van God 
uit de hemel neer, zo hadden 
de oude zieners het voorzegd.

Alle wonderbare zwangerschappen 
in het Oude Testament en in de 
boeken van andere godsdiensten 
waren droom of voorafspiegeling,

gehoopte of geloofde vermoedens 
van de werkelijkheid die eens 
zou doorbreken in de tijd: 
de maagdelijke geboorte van God.
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Engelengeloof

Wij worden omgeven door 
lichtdragers in de nacht. 
Het jongetje in de sloppenwijk 
dat bejaarde zwervers gaat wassen 
is een engel van God. 
Het is een ‘Godsbewijs’.

Engelenhoop

Engelen bestaan echt. 
Mensen die boodschappers zijn 
van het blijde nieuws, 
dat er een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde komt, 
zijn engelen van God.

Engelenliefde

De vlindervleugeldunne vluchtjes 
van engelen om ons heen 
zijn eeuwige momentjes van liefde. 
Wilde wazige wezentjes die 
onzichtbaar schitteren en 
vreugde aanvonken in ons hart.
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Kerstmis

Gedachtenisviering 
van het begin van de 
bevrijdingsbeweging 
toen de beste van de 
mensen geboren werd 
Jezus die vol was van 
God en mens.

Hij stond voor 
bevrijding in alle 
betekenissen en alle 
levenswerkelijkheden 
innerlijk uiterlijk 
geestelijk lichamelijk 
kerkelijk maatschappelijk.

Kerstmis is ‘Hem’ vieren
bij Hem willen zijn 
en Hem willen volgen 
maar nu even in deze dagen
Hem gedenken als kind 
knuffelen vertroetelen 
en zacht bij ons nemen.
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Jezus

Armengod, 
wij willen 
armenmensen zijn, 
niet met armen 
niet voor armen 
maar zelf armen 
zoals zij, arm 
aan bezit, aan 
kerk en wereld.

Je hebt ons 
geroepen en 
gelouterd, 
arm gemaakt 
om te weten 
en te voelen 
wat armoede is, 
zo arm te zijn 
als jij was.

Nu horen wij 
nergens meer bij 
dan bij armen, 
aan allen toe 
die moeten leven 
aan de onderkant 
aan de zijlijn 
van kerk en wereld 
samen met jou.

Dit nu is 
het volle leven 
waar alles 
verbonden is 
met harten 
van mensen 
in lief en leed, 
met jouw hart, 
met jou.

Jezus
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