Met woorden tasten naar verder
Peer Verhoeven
Wanneer ik het gekibbel over regels en wetten voor de liturgie hoor welt onweerstaanbaar de wens in me op: geef me een gebed dat iets zegt, - een lezing
die overkomt, - een viering die aanspreekt. We proberen een bijdrage te leveren.
Bid om mensen
die hoop geven
vertrouwen wekken;
ontmoedigden opbeuren
onmachtigen bij de hand nemen.
		
Bid om mensen
die iemands leed al zien
voor de nood is geklaagd het verhaal al kennen
voordat het is verteld.
Bid om mensen
die durven vóórgaan
het voortouw nemen die blakend van vertrouwen
de toekomst in trekken.

Gebed
Wordt er niet langer
naar U gevraagd
nooit en nergens
meer om U geroepen verlangt een mens niet méér
dan wat te bemachtigen valt
hoopt hij niet langer
met hart en ziel op U,
tijd en ruimte voorbij dan dooft het licht
verstomt het lied
stokt het leven
dan zijn wij,
wie en wat ook geworden,
onszelf niet meer.
Blijf in ons gloeien
en dat wij U zoeken.

Bidden
Bid voor en met de mensen
die door aanhoudende herrie,
alle gepraat en kabaal
het leven niet meer horen
niet meer kúnnen horen.
Bid voor en met de mensen
die door overstelpende drukte,
altijd haast, harder en méér
niet langer toekomen aan rust;
niet kunnen berusten.
Bid voor en met de mensen
die onder overvloed bedolven
door overdaad verwend
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nergens nog dankbaar voor zijn,
van niets nog kunnen genieten.

Bezinning

gelden tolerantie en oecumene, emancipatie en democratie als grote verworvenheden van onze tijd, al is het helaas vaak
méér idee en ideaal dan realiteit en voldongen feit. Ook de religieuze opleving
geldt als iets van deze tijd, maar ’t is nog
moeilijk te zeggen waartoe deze leiden
zal.

Zuinig zijn

Je unieke plaats
in het leven beseffen dat maakt tevreden.

Ben zuinig op
feestdag en rustdag;
ze worden belaagd.

Je door iemand gedragen voelen
bij iemand geborgen weten dat maakt vreedzaam.

Ben zuinig op
stille momenten; ze worden
nauwelijks getolereerd.
		
Ben zuinig op
wat je aanvoelt, meegegeven is;
het telt weer mee.

Bij alle ups en downs
het leven blijven vertrouwen dat brengt vrede.

Denk aan
Denk aan de mensen
die worden geknecht,
in hun vrijheid beknot
zichzelf niet mogen zijn.

Zien
Zie om naar mensen
die hun hele leven,
lange tijd of even
een zware last te torsen hebben.
Toon begrip, ontloop ze niet.

Denk aan de mensen
die niet zichzelf kunnen doen
van anderen afhankelijk, bij alles
op hulp aangewezen zijn.
Denk aan de mensen
die onmachtigen bijstaan,
anderen van schuld en schaamte
vrijpleiten en opluchting brengen.

Verworven
Naast kennis en kunde, wereldwijde communicatie en verkenning van de ruimte

Zie om naar mensen
die niet meekunnen,
achteropraken,
de moed hebben opgegeven.
Zie ze niet over het hoofd.
Zie uit naar mensen
die kwalijke trends ontmaskeren,
modieus gedoe ontkrachten
en wegen wijzen, mensen waardig.
Steun hen; val hen bij.
Het kabbelen van het water
zelfs het bulderen van de zee,
het ruisen van de wind
zelfs het gieren van de wind,
het zingen van vogels
zelfs al wekken ze de slapers verstoren de stilte niet.
Maar één woord van de mens,
al is het maar fluisteren,
en er breekt iets.
(Peer Verhoeven, Paaswake 2005)
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