Het juiste woord
Peer Verhoeven
Meer dan voor beweringen, stellingen en dogma’s zijn mensen momenteel gevoelig voor een woord, gebaar of lied dat iets in hen opklaart, laat resoneren.
We proberen aanhoudend dat woord te vinden, dat gebaar te maken, dat lied
te neuriën, maar ook in deze zal het laatste woord nooit gesproken worden.

Wij zijn

Ik bid

Wij zijn van aarde en adem,
delen het ene leven gegeven;
elkaars naaste van nature.
Trek dan samen op met
boezemvriend en misselijk mispunt
geestverwant en andersdenkende.
Bid en ga met elkaar.

Ik bid om mensen die
hoe ook gestemd en gekleurd
geaard en gevaren,
het heden schragen en
naar de toekomst dragen.
Ik bid om vertrouwen.

Wij zijn van hier en nu,
beleven groots en broos
alle tijd ons toegemeten.
Help wie zelf niet kunnen
ontzie wie kwetsbaar zijn
ga naar waar niemand komt.
Bid en geef om elkaar.
Wij zijn zelf en samen
naar lichaam en geest
verwant met al wat leeft.
Heb oog voor het wonder
eerbiedig al wat is geschapen
en vier het Hart van je bestaan.
Bid en tref daar elkaar.

Bezinning
Gods naam laten klinken
in het kloppen van je hart.
Jezus laten spreken
in wat je doet.
De Geest laten vlammen
in wat je bezielt.

Ik bid voor mensen die
buitenspel gezet gekleineerd,
worden dood gezwegen
monddood gemaakt,
geen bijdrage mogen leveren.
Ik bid om gerechtigheid.
Ik bid voor mensen die
levenslang gebonden
aan bed en binnen,
graag zouden willen
maar niet kunnen.
Ik bid om zin in dit leven.

Jac. van Someren Verwachting 2004
Megen aan de Maas. (© Foto: Peer Verhoeven)

Geloof

Hoe kunnen mensen het hemelse
verstaan als ze het aardse verslonsen?

Wordt geloof
vervangen door leer;
eerbied door tucht, liefde door plicht wordt geloof
meer een vergeeld erfstuk
dan een verkwikkende bron -

Het evangelie van vandaag
spreekt boekdelen.
Niemand kan mij volgen
als hij zich niet losmaakt
van wat hij bezit.

dan raakt Jezus van Nazaret
ontzield, zijn boodschap verlept.
(Majoor A. Bosshardt †)

(Lc. 14, 23e zondag cyclus C)

Even hier

Soms gebeurt er iets
waar iedereen stil van wordt
tot nadenken stemt.

Even het huis uit
even weg van thuis;
weg van alle beslommeringen.

Soms valt er iets voor,
ver weg of heel dichtbij,
wat iedereen aan het hart gaat.
Soms sluit iemand de ogen voorgoed
en wordt dan pas echt gezien,
gaan velen de ogen wijd open..

Majoor A. Bosshardt * 1913 - †2007

Hoe in zichzelf geloven
als de zin van het leven hen ontglipt?
Hoe zich christen noemen als ze
hoogstens mondjesmaat willen delen?

spreekt geloof
alleen maar met gezag
en niet van mededogen -

Eyeopener

Hoe zichzelf hoog houden
als ze hun naasten kleineren?

Even van de straat af
even weg van alle gedoe;
weg van haast en herrie.

Hoe kunnen mensen?

Even thuis in dit huis
dat overeind is gebleven
en staande gehouden -

Wie van ons weet wat Gij wilt,
als Gij het ons niet openbaart?
(Wijsheid 9, 23e zondag, cyclus C)

zoals mensen hun hoop
op leven, hoe dan ook,
blijven koesteren door alles heen.
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