Bezield

Levend in gedichten
opent zich
een wereld van gedachten
opmerkzaamheid
scherpt aan
heel de schepping
openbaart zich
als door kinderogen

Jaarthema 2012 - 2013
Parochie z.Titus Brandsma

in alledaagse dingen
schuilt iets uitzonderlijks
elk voorwerp nodigt uit

De parochie omvat de katholieke gemeenschappen
in het Veluwe-Rijn gebied.

ontmoetingen herleven
belevenissen spreken
gevormd, geschaafd,
herlezen
heel je wezen
bestaat uit een gedicht
hart en ziel staan open
elke vezel is gericht
op Hem die schiep
tot schrijven riep.

Wat bezielt mij?

Coby Poelman

Wat bezielt ons?
20

Het is – maar niemand weet wat het is:
Het is hier, het is daar.
Het is ver, het is nabij.
Het is diep, het is hoog.
Het is zo, dat het noch het een,
noch het ander is.
(Aanvang van het ‘Drievuldigheidslied’;
een anoniem Duits gedicht. Eind 13e eeuw.)
=====
Wij gaan de weg van oude woorden,
Die wij van onze ouders hoorden.
Wij zijn een schakel in de keten,
verbintenis van hoop,
mensen op zoek naar beter weten.
Er is geen God aan onze zijde
Die zegt: “ Zo ga je goed”.
Wel een die roept door alle tijden:
“zoek verder, het komt goed”.
(Jan van Opbergen: basisgroep het Kompas)
======
Wat houdt ons eigenlijk van binnen bezig?
Welke roepstem horen we, misschien
heel zachtjes?
Waarom worden we aangedreven alles te doen
zoals we doen?
Onbekend
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Een gebed om stilte
Een oude tekst voor een eigentijdse godzoeker
Wij bidden U, God, om in onszelf
een stem van stilte te mogen horen
zodat ons zwijgen zich mag vullen
met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid.
Doorbreek onze woordenstroom
onze gedachten die ons beheersen.
Maak ons leeg en ontvankelijk
zodat stilte,
die sprekender is dan onze woorden
ons in bezit mag nemen.
Stem van stilte, spreek in ons.
Laat uit ons wegvloeien alle lawaai
van zelfhandhaving en geldingsdrang,
van zelfzucht en eigenbelang,
zodat in ons zich een ruimte opent,
waarin de leegte en het zwijgen
ons opnieuw leren luisteren
naar wat boven onszelf uitgaat.
Stem van stilte, spreek in ons.

Als de mens iets zoekt,
maar geen teken heeft
dat het gezochte aanwezig is,
dan zoekt hij met traagheid en pijn.
Maar als de mens
slechts een glimp opvangt
van het gezochte,
dan zoekt hij met vreugde en ernst.
Als de mens vuur zoekt en dan warmte voelt,
dan wordt hij vrolijk
en zoekt vuur met ernst en vreugde.
Zo ook de mens
die zoekt naar het goddelijke:
als zij niet de zoetheid
van Gods aanwezigheid voelen,
zijn zij traag.
Maar hij die de goddelijke zoetheid doorvoelt,
wordt met vreugde een godzoekende.
Meester Eckart (1260 - 1327)
=========

Dat stilte ons van harte vrijmaakt
van de afgoden in onszelf
om, open voor uw geboden, te verstaan
welke weg zich voor ons opent
wat de plaats is die we innemen
hoe we onze aandacht willen richten
en waarvoor we echt willen gaan.
Stem van de stilte, spreek in ons.

Als een aangeslagen snaar
een aangeblazen riet
trilt een heimwee in ons binnenste
naar, we weten niet wat, we weten niet wie.
Zodra wordt gezegd
we hebben het geheim onthuld;
het is dit en dat en die en die,
dan weet het heimwee zich bedrogen
en is de engel gevlogen.

Gerard Zuidberg

Peer Verhoeven
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Charter of Compassion
Het handvest voor compassie werd november 2009 gelanceerd, op initiatief van
de Britse Karin Armstrong en is bedoeld om de wereld vreedzamer en humaner
te maken.
Rabbijn Soetendorp schreef mee aan het handvest met onder meer Bisschop
Tutu en islamoloog Tariq Ramadan.
Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze,
ethische en spirituele tradities.
Compassie is de drijfveer om ons in te zetten voor het verzachten van het leed
van onze medeschepselen en ieder mens, zonder uitzondering, te behandelen met
waardigheid en respect.
Uitgangspunt is de gouden regel: “Doe een ander niet iets aan, wat je niet wilt
dat een ander jou aandoet”.

“Pas wanneer we in contact zijn gekomen met onze eigen levenservaring en geleerd hebben diep in onszelf te luisteren naar onze eigen verlangens naar bevrijding en nieuw leven, kunnen we beseffen dat Jezus niet zomaar wat gezegd heeft, maar dat hij ons heeft
gezocht in onze diepste problemen. Het evangelie bevat niet zomaar wat ideeën die de
moeite waard zijn. Het is een boodschap die antwoord geeft op onze specifieke situatie.
De Kerk is geen instituut dat ons dwingt te gehoorzamen aan haar regels. Ze is een gemeenschap van mensen die ons uitnodigt aan haar tafel onze honger te stillen en onze
dorst te lessen. En de bewoordingen waarin we ons geloof vervat hebben, zijn geen
vreemde formules waaraan we ons moeten houden, maar de neerslag van de diepste
menselijke ervaringen die over tijden ruimte heen van generatie op generatie worden
doorgegeven als een licht in onze duisternis.“
Henri Nouwen, Open uw Hart, Lannoo tiel, 1987. blz. 77
=======

Als ik over “kerk” spreek.
Als ik over kerk spreek waaraan denk ik dan?
Als een bron van toevlucht of een bron van inspiratie?
Aan een dwarsboom of een hefboom?
Aan een bespreking of een bemoediging?
Aan rem of prikkel?
Aan een trap op de tenen of een duwtje in de rug?

info: www.charterofcompassion.org

“Compassie”

Compassie houdt in dat je afdaalt in je eigen hart,
zoekt naar wat jou pijn doet,
en vervolgens weigert die pijn
onder welke omstandigheden dan ook
een ander aan te doen.

Als ik over kerk spreek,denk ik dan :
Aan een grote massa of een kleine kudde?
Aan een gebouw of aan een gebeuren?
Aan een wet of afspraak?
Aan een plicht doen of
Aan mijn verantwoordelijkheid nemen?

uit het tijdschrift “geloven Onderweg”
Als ik over kerk spreek,
heb ik het dan over het Vaticaan of mijn eigen parochie?
Heb ik het dan over “de anderen”of heb ik het over “mezelf”?
Kom ik dan alleen maar om te krijgen, te gebruiken of te verbruiken?
Of, kom ik om te geven, te doen, deel te nemen, te betekenen?
Als ik kom, kom ik dan als “consument”?
Of kom ik als een levende bouwsteen van onze parochie?
Bron: onbekend
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Hebben en zijn
Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Brief van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo.
Arles, 16 okt. 1888.
Ik stuur je eindelijk een schetsje om je tenminste een denkbeeld te geven van de
wending die het werk neemt. Want vandaag ben ik er weer aan begonnen. Mijn
ogen zijn nog vermoeid, maar enfin, ik had een nieuw idee in het hoofd en hier is
daar dan de schets van. Het is deze keer eenvoudig mijn slaapkamer; alleen
moet ditmaal de kleur het doen en doordat zij door haar vereenvoudiging aan de
dingen een grotere stijl geeft, de rust of de slaap in het algemeen suggereren.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Enfin, het zien van het schilderij moet het hoofd, of liever de verbeelding, rust
geven.
De muren zijn van een bleek soort violet. De vloer is bedekt met rode plavuizen.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Het hout van het bed en de stoelen zijn geel als van verse boter, het beddelaken en de kussens zijn heel licht citroengeel. De deken is scharlakenrood. Het
venster groen. De toilettafel oranje, de waskom blauw. De deuren lila. En dat is
alles – niets in die kamer met haar gesloten luiken. De bouw van de meubelen

Ed Hoornik

moet eveneens onverstoorbare rust uitdrukken. Portretten aan de muur en een

=====
In mijn leven verlang ik naar iets,
Dat mij te boven gaat, verder dan
De horizon in mijn bestaan, en
Ik denk dat alles wat ik doe
Een raakvlak heeft met de eeuwigheid....
Volgens mij verdwijnt er niets voor altijd,
Ook onze daden niet.

spiegel en een handdoek en enkele kledingstukken.

Vaclav Havel

Ik schrijf je niet lang, want ik ga morgen heel vroeg weer beginnen bij het frisse

De lijst zal wit zijn, aangezien er geen wit in het schilderij is. Dit is al mijn wraak
voorde gedwongen rust die ik heb moeten nemen. Ik zal er morgen nog de hele
dag aan werken, maar je ziet hoe eenvoudig de conceptie is. De schaduwen en
slagschaduwen worden weggelaten; het is gekleurd met vlakke en zuivere tinten
als de Japanse prenten. Het gaat contrasteren met bijvoorbeeld de Diligence

van Tarascon en het Nachtcafe.

ochtend-licht om mijn doek af te maken.
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In zacht
Bezieling
is als vertrouwen
een kaars die uit zichzelf nooit gaat branden.
Hij moet door een ander vuur aangestoken worden.
Ik noemontbrand,
hem niet. kan hij op zijn beurt weer anderen aansteken.
Maar eenmaal
Zijn
namen
zijn veelvoudig.
Voor bezieling hebben
mensen mensen nodig.
Soms zie ik hem
begeesterd, voor een menigte.
Suzanne van der Schot
Of elders, toegewijd,
=======
bescheiden en in stilte.
Hij buigt zich over vragen,
leert om oog in oog te staan,
Levenskunst
is de weg
naar binnen,
verschijnt
op straathoeken
je schaduwkanten
onder
ogen zien
en deze accepteren.
waar anderen
gehaast
voorbijgaan,
Genees eerst
je
hart,
dan
ontstaat
er
liefde
ziet altijd wel een ogenblik te
vinden.
voor jezelf
en
ook
voor
de
ander.
Wat moet hij met voorschriften
Dat komtofjedogma`s
toe.
?
Hem gaat het om wat
Anselm Grün
mensen samenbrengt.
=======
Zijn woorden breken
niet,
ze wachten, tasten, luisteren
en zoeken eenklank.
Er is een kracht in hem
Ik wil dat gelaat zien dat me zo aantrekt...
die de beweging kent
Tot nu toe ben ik er niet in geslaagd.
van desondanks en niettemin .
Maar iets
zegt me dat dat een keer zal gebeuren.
Wetend van ontoereikendheid,
En dat zal
zo zijn
verzeker
gaat– hij
weg ik je –
de gelukkigste
van mijn leven zijn.
in zacht dag
vertrouwen.

Want in dat gelaat zit de sleutel van het leven;
de zin van
ons
Naar
watbestaan
hij doet,en van
naarvoor
wat hij
onze strijd
eendroomt
betere wereld.
mag
hij inzien
alle talen
heten:
Ik wil dat
gelaat
dat me
zo aanstaart en
aantrekt`verbindingsmens`
vanuit de brokstukken van het leven.
Kris Gelaude

Carlo Mesters (Ned. Karmeliet in Braziliȅ)
6

Ergens iemand
Ergens iemand
die hoger reikt
dieper gaat
je ontdekt
in je laatste
gestalte
je noemt
bij je uiteindelijke
naam
Ergens een vriend
een mens
die je ontmoet
op de bodem
van je bestaan
Hans Bouma
=====
Een misverstand
Ik was te Cadzand aan het strand
getuige van een misverstand,
toen ik twee golven hoorde spreken
precies voordat ze zouden breken.
De ene riep: “Het is gedaan,
we zullen hier te pletter slaan!”
De ander zei beslist: “Welnee,
je bent geen golf, je bent de zee!”
Hein Stufkes
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In zacht vertrouwen

”Onze diepste angst”

Ik noem hem niet.
Zijn namen zijn veelvoudig.
Soms zie ik hem
begeesterd, voor een menigte.
Of elders, toegewijd,
bescheiden en in stilte.
Hij buigt zich over vragen,
leert om oog in oog te staan,
verschijnt op straathoeken
waar anderen gehaast voorbijgaan,
ziet altijd wel een ogenblik te vinden.
Wat moet hij met voorschriften
of dogma`s ?
Hem gaat het om wat
mensen samenbrengt.
Zijn woorden breken niet,
ze wachten, tasten, luisteren
en zoeken eenklank.
Er is een kracht in hem
die de beweging kent
van desondanks en niettemin .
Wetend van ontoereikendheid,
gaat hij zijn weg
in zacht vertrouwen.

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.
Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
We vragen ons zelf af;
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?
Maar waarom niet?! Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.
Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken,
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,
tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
maar voor ons allen.
Als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.

Naar wat hij doet,
naar wat hij droomt
mag hij in alle talen heten:
`verbindingsmens`

Marianne Williamson
Tekst uitgesproken door Nelson Mandela bij een van zijn eerste redevoeringen.

Kris Gelaude
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Gioacchino Rossini ( 1792—1868)

Zondagmorgen
Naar Johannes 6, 10
en psalm 36, 9-10

Petite messe solonelle uit 1863

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.
Ida Gerhardt (1905-1997

=====
Naar jou (bij psalm 63)
Naar jou sta ik op in de morgen
roep ik uren, bid het licht
strompel om water.

Er bestaan nogal wat anekdotes en uitspraken over de Italiaanse componist Gioacchino Rossini, zoon van een trompettist en zangeres. Zo zou hij samen met
collega Paganini zo’n beetje de rijkste componist ter wereld geweest zijn. Verder
wordt er beweerd dat de man, die in weelde geleefd moet hebben,liever lui dan
moe was. Behalve veel op de sofa liggen, hield hij van uitgebreid eten en lurkte
hij zowat de hele dag aan zijn pijp.
In de eerste plaats was Rossini operacomponist. Met zijn uitgesproken melodisch talent en gevoel voor theater zou hij een van de grote meesters van de opera worden. Dat wil echter niet zeggen dat hij geen andere werken schreef. Religieuze werken, bijvoorbeeld. Zo componeerde hij in 1829 een prachtige Stabat
Mater en in 1863 zijn Petite messe solonelle, een nakomertje dat vier jaar voor
zijn dood werd uitgevoerd, vijfentwintig jaar na zijn Wilhelm Tell. Het is een
verrassend werk met een even verrassende bezetting: vier solisten, koor, harmonium en twee piano’s. In deze uitvoering, die gelukkig tegenwoordig regelmatig
gespeeld wordt, is het werk uitzonderlijk mooi. Rossini maakte er zelf nog een
orkestbewerking van. Op de laatste bladzijde schreef hij:
“Goede God alstublieft, een kleine mis. Ik hoop dat het onder de noemer gewijde muziek mag vallen. Zij gezegend en verleen mij het paradijs.”

======

Naar jou dorst ik door de middag
lichaam ben ik, ziel smeek ik,
met de schaduwen val ik.
Naar jou woel ik in de nacht
Slaap je? Raak mij aan, dat ik rust vind
En naar jou opsta in de morgen.

Een mens
is een mens
door andere
mensen.
Desmond Tutu

Huub Oosterhuis
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Wat je ook doet of laat, welke
Richting je ook kiest – als je maar
Niet vervreemdt van die ander, van
De natuur, van de dingen om je heen.
Als je maar niet vervreemdt van jezelf.
Hoe je ook loopt – als je je talent
Maar niet begraaft. Als je maar teder blijft.

Innig vertrouwd met elkaar.
Wandelen door elkaars gedachten, beklimmen elkaars hoogten,
dalen af in elkaars diepten - dromen weg
in elkaars stilte.
Man en vrouw – tot het uiterste mens voor elkaar.
Liefde is hun signalement.
Tederheid hun kracht.
Hans Bouma

Hans Bouma

======

=====

Telkens Weer
Telkens weer op dagen
Van volmaakt en eindeloos gemis,
Duwt een zinderende gevoeligheid
Koortsige blazen op mijn ziel.

Kind
Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich zoiets groots.
Er woont een wonder in, iets ongeloof’lijk machtigs.
Een kind is meer dan alleen iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak mij sterk:
zo’n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk
Toon Hermans
======

Afwezigheid verstoort de stilte
Terwijl de avond valt
En ik blijf geloven
Dat jij nog èèn keer
Langskomt in de nacht.

De natuur kent het grote geheim en glimlacht.

Zolang mensen elkaar hullen in
aandacht,
woorden wisselen,
licht en brood delen met elkaar.
Zolang leven zich verhevigt tot
samenleven,
mens-zijn tot medemens-zijn,
is er uitzicht, is er toekomst;
bloeit er hoop !

Victor Hugo

Hans Bouma

Claire vanden Abbeele
=====
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Bezieling

in verbondenheid met iets groters waar ik deel van uit maak
met de Grote Ziel, noem ik dat

Leven vanuit bezieling; wat een grote woorden
Bezieling wat is dat eigenlijk:
vanuit de ziel?
Bestaat dat, een ziel?
Ja, ik geloof van wel
Ik kan het namelijk voelen
niet altijd, maar soms wel
als ik werkelijk stil word
met mijn aandacht naar binnen ga
mijn lijf voel
mijn ademhaling
mijn denken even uitgezet lijkt en
zich ergens op de achtergrond bevindt
dan voel ik iets, een kern, een ander soort weten
zoiets is het
En ook
als ik echt contact maak met een ander
niet met een half oor, half in mijn eigen gedachten
nee, als ik met al mijn aandacht me richt op de ander
dan zie en voel ik de ander, raak ik afgestemd
mijn ziel verbonden met de ziel van de ander,
zoiets
En ook
op een plek in de natuur en dan met al mijn aandacht naar wat ik zie,
hoor, ruik, proef, voel
ja, dan voel ik ook verbondenheid
volgens mij is dat ook ziel, vanuit mijn ziel
10

Wat voor mij een belangrijk kenmerk is,
is dat mijn denken, mijn mentale deel niet de boventoon voert
maar volgt wat er is
er is even geen oordeel: goed, fout, afkeuring, wat vind ik hier nu van ….
er is alleen waarneming, voelen
er zijn
en vanuit dat zijn komt er vanzelf iets op
niet bedacht
een impuls
verrassend soms
van binnenuit
wat helemaal kloppend voelt
waar ik zonder meer op kan vertrouwen
Zoiets is het,
de ziel en bezieling
Amandus Boelens (Amantis)
======
Kom binnen, God.
Ontroer deze wereld,
verklaar onze droom.
Maak ons licht
Wees ons licht
met recht
om niet.
onbekend
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