Gedurig en gestaag
Peer Verhoeven
Het is moeilijk voor de liturgische vieringen ‘in 't voren’ te werken, want ‘de
dag van vandaag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen’ en wat mens en mensheid over een maand beroert kan niemand voorzien. Daarom zijn sommige
teksten mogelijk te laat, maar komen hopelijk niet als mosterd na de maaltijd.

De vreemde
‘Een profeet is niet geliefd
in zijn eigen stad.’
‘Vreemde ogen dwingen’
zegt een spreekwoord.
‘Nou hoor je het
eens van een ander ...’
en we doen alsof daarmee
het bewijs geleverd is.
‘Op een ander
smaakt alles lekkerder’
hoor je moeder klagen
als ze thuis met alle zorg
weer eens ‘voor de prins
gekookt heeft’.
Het andere, nieuwe, vreemde
kan aanlokkelijk zijn;
maar ook gaan tegenstaan.

in neergaan en val;
in wat zeer doet,
in wat deugd doet - God zien.

Gelukkig de mensen

In stilte en rust,
in lied en dans;
in een luisterend oor,
een toegestoken hand - God zien.

Gelukkig de mensen die
liever geven dan nemen.
Gelukkig de mensen die
in hun beroep een roeping beleven.

Gedurig en gestaag
Bid allereerst
om grond onder de voeten,
een thuis om in te leven,
om vertrouwen - wat er ook gebeurt.
Bid hiervoor, in rust en gestaag.
Bid ook
voor onze wereld hier
die fladdert en vlindert,
maar amper beseft
waarheen en waartoe.
Bid in rust en telkens weer.

Bid
voor de mensen die tobben
en sukkelen met ziekte en gemis;
lijden onder onrecht en geweld
en niet worden gehoord of gezien.
Bid in rust en metterdaad.

Gelukkig de mensen die
hun talenten als godsgaven zien.

Weten zij
Wat water en brood is, weten zij
die honger en dorst hebben geleden.
Wat bezoek doet, weten zij
die alleen staan, eenzaam zijn.
Wat grond onder de voeten is, weten zij
die ooit door de grond zijn gegaan.

Meelopers
Velen lopen met de massa mee;
weinigen volgen een eigen route.
Velen waaien met de storm mee;
weinigen gaan tegen wind op.
Velen praten anderen na...
weinigen laten een eigen geluid horen.

Dat Gij
Dat Gij zijt
met die samen het leven vieren;
met die alleen en eenzaam zijn.
Dat Gij zijt
met die om vrede schreeuwen;
met die monddood zijn gemaakt.
Dat Gij zijt
in lief en leed, lach en traan;
in ons leven, in ons sterven.
Dat Gij bent
waar om U wordt geroepen
voor tijd en eeuwigheid.

God zien
In handen die steunen en strelen,
in eerbied gevouwen;
in woorden die spreken,
troosten en opbeuren - God zien.
In groei en bloei,

Ik zag een boom
heerlijk groen, volop in blad
met sterke takken, dichtbij
een kleine oude veldkapel.

breeduit toegestoken,
reikend naar de hemel boven,
hoe onbereikbaar die ook is.

Zo zou ik, God
in het leven willen staan:

Zo zou ik in stil vertrouwen
al mijn levensdagen willen groeien
tot bij U in eeuwigheid.

diep geworteld in de aarde,
met armen en handen
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