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 VESPERALE
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God van het heelal
God van de hoge hemelen
God van de lage landen
God van overal

In de avond van deze dag
in de avond van mijn leven
wil ik biddend
voor uw aanschijn treden
wil ik zingend
voor U staan

God van verre
God zo nabij
God die ik aanbid
God die ik bezing
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Schepping
als een zwevende witte wolk van licht
als een golvende zee van beweging
als een levenwekkend bewustzijn
dat in de uitwaaiering van een liefde
scheppende hand wordt uitgezaaid
in een heelal van sterren en planeten

de maan als een lamp in de nacht
een alles doorschitterende zon
als het hartchakra van God
omgord met de dierenriem van
leeuw en waterman onder welke
beelden mensen worden geboren

in de oevertuinen waar de helianthus
bloeit lachen vogels van tak naar tak
vliegen de vissen dansend over een zee
van kobalt als honderdduizend tonen
van xylofonen boven een bodem van
bloedkoralen en bomen van smaragd

twee mensen een man en een vrouw
stammend uit eenheid door Gods hand
als minnenden ineengestrengeld
en weer tot zichzelf teruggebracht
levende dromen spelend in de tijd
naast een wild steigerend paard

opgenomen in blauwe luchtende nevels
en het hoogoprijzend aarden groen
meevloeiend in het witte water
oplaaiend leven in het rode vuur
God weerkaatsend lichten zien
in de oogopslag van al wat is

(beeld-meditatie bij het Scheppingsraam
van Daan Wildschut)
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God

Gij die zweeft over de wateren
temidden van al uw engelen
die als vogels hun vleugels spreiden
en neerstrijken op de wolken
met een lied -

God

Gij die uw Zoon Jezus
met uw rechterhand omarmt
en die Maria
als een eeuwige bruid
omhelst -

God

Gij die in grote verborgenheid
onzichtbaar omgeven wordt
door de ontelbare mensenmenigte
die op aarde geleefd heeft
en naar de eeuwigheid is opgestegen -

God

Gij die onze geliefden
die de aarde hebben overleefd
als kinderen
herboren tot uw licht
in de schoot van de hemel koestert -

open in dit uur
waarin wij gemeenschap vieren
de toegang tot het hemelse land
waar onze geliefden wonen
zij ons horen zien en voelen

in koor brengen wij u onze groet
en wuiven hen toe van wie wij
het leven ontvingen
van geslacht op geslacht
in lief en leed

wees gij de ziel
van alle levensgemeenschap
het lied dat heel de schepping zingt
het brood van de liefde alle dag
gij geliefde in alle eeuwigheid

Amen
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Adem
Van eeuwigheid wordt adem aan adem doorgegeven -
van Vader op Zoon, van Moeder op Dochter,
van mens op mens, van dier op dier
van plant op plant - zonder onderbreking.
Adem als leven, klank - als woord, lied.

‘Hoc facite’

Doet ‘wat’ ik gedaan heb:
leven zijn voor de wereld.
Doet ‘dit’: de gedenkwaardige tekens
stellen van uittocht en opstanding.
Doet ‘zoals’ ik nu doe:
het onsterfelijk lied zingen
van God met zijn volk.
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Zo klonk het Hallel -
het koorgebed van Jezus met de zijnen:
de psalmen honderddertien - honderdzeventien.
Op die avond van het laatste Pascha
werden deze psalmen tot herkenningsmelodieën:
houd mij in leven, gedenk dit uur,
zing ter herinnering aan mij...

‘In meam commemorationem’

Als wij nu zingen van dit lied
verkondigen wij de dood des Heren
totdat hij wederkomt.
Dit samen zingend gemeenschap vormen en beleven
is een bijzonder samenzijn in Christus,
een gedenken van zijn aanwezigheid in ons midden,
een éénworden met hem.
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De gregoriaanse zangwijze,
waarin woord en melodie, klank en verklanking
tot een eenheid van leven zijn samengegroeid
-als ziel en lichaam-
is de in de eeuwen meegegroeide en door de eeuwen
tot ons gekomen ‘klassieke improvisatie’
op de oeroude thema’s.

Zo horen wij de eeuwen zingen
en zingen wij zelf naar de eeuwen toe.
Wij stemmen ons af op
Gods tijdeloos aanwezig zijn in
psalmen, antifonen, hymnen, cantica.
Dit samen ‘zingend bidden’ is een religieuze ervaring,
geladen met verleden en vol van toekomst.

Psalitte sapienter’

Het moeiteloze, neuriënde psalmodiëren is diep
en overstijgend - als het ‘dagelijks zingen’ van God.
Het is het grote zelfwerkzame liturgie vieren,
het goddelijk werk, waarin ziel én lichaam
God in~ en uitademen als een lied.
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Aperi

Open mijn mond, Heer,
om stem te zijn
van sprakelozen.

Houd mij staande
in dit uur -
voor hen.

Doe mij geloven
dat ik ben
hun gebed.

En hoor mij
in mijn smeken
voor mijzelf.
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Voorzang

Het is een grootse werkelijkheid
dat de honderdvijftig psalmen
de samenvatting zijn van
heel het menselijk bestaan.

Het hele leven van de mensheid
zingt zich uit : alwat mensen
zouden kunnen en willen bidden,
alwat mens en dier bezielt.

Zelfs de bomen en de bloemen,
het oerwoud en het grasland,
zon en maan en sterren -
allen zingen de metten mee.

En daarin klinkt het leven
van de monnik mee, in al
zijn kleinheid en grootheid
zingt zijn ziel met alles mee.
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Vespers

gebed op de grens

tussen het licht van de dag
en het duister van de nacht

tussen het bewuste leven
en de onbewuste slaap

tussen tijd
en eeuwigheid

oermenselijk verlangen
om dan in te keren
tot jezelf
je te keren
tot God
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Avondgebed

gebed na een lange dag
als de avond valt

beeld van een leven van werken
waarna de rust begint

moment van zich herinneren
hoe de morgen was

uur van zich herzamelen
voor de nacht
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Officie

Als flonkerende sterren in de nacht
staan daar monniken en monialen
gehuld in wijde kovels van gebed
over alle werelddelen uitgezaaid.

De muren van de kloosterkerken
welven zich eerbiedig over de psalmen.
Dag na dag staan zij daar
vele uren naast elkaar. Waarom?

Zij zingen hun officie, naamloos,
niet uit zichzelf, niet om zichzelf
maar namens anderen treden zij
biddend voor Gods aangezicht.

Zij bidden namens hen die niet weten
hoe te spreken, wat te zeggen,
die niet vermogen hun levensliederen
uit te zingen in Gods Naam.
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Nachtofficie

Er zijn bij Kartuizers en Trappisten
zoveel lege plaatsen in de koorbanken.
Naast Augustinus staat niemand,
rechts van Titus ook niemand.

Op veel plaatsen liggen gesloten boeken,
ook de lichtjes zijn daar niet aangedaan.
Het is nachtelijk stil in het monasterium
als de klok luidt voor de Metten.

Midden in de nacht, over bergen en dalen
worden wij met hen een gemeenschap,
om een volk te zijn dat psalmzingt -
jij naast Titus, ik naast Augustinus.

Ons psalterium ligt open op tafel,
de cassette opent met ‘venite’ ‘Komt’.
Geleidelijk versmelten onze stemmen
met hun stemmen, lossen plaats en ruimte op.

En wij mogen in hun diepte dalen,
in deze stille uren in God ondergaan.
Op de lege plaatsen in de koorbanken
gaat het licht boven de boeken aan.
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Vesper

God

In de avondschemering
staan wij in uw licht.
Gij zijt het licht in ons -
lichtjaren wachten in de tijd.
Vreugde en dankbaarheid
vervullen ons hart
om zo onnoembaar veel goeds
dat wij van U ontvingen.

Toch vragen wij U:
buig U over de treurnis
en het leed van mensen,
doorbreek de spiraal
van misdaad en geweld;
straal uw bevrijdend licht
en open de wegen
naar de ware vrede.

Wij bidden U:
doe ons geloven in het wonder
van het allereerst begin -
dat wij in hoop herboren
de boeien van moedeloosheid
zullen breken en dansend
de vrijheid mogen vieren -
dat wij in liefde voortbestaan.

Gij zijt de zon die opgaat
over het huis van de mensheid:
gerechtigheid en vrede
geboren in onze harten,
oplichtend in onze geest,
gebouwd door onze handen.
Droom van leven in de overgang
van tijd naar eeuwigheid.
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Communiteit

Het ontroert me
te beseffen dat
terwijl ik psalmen bid
ook Jezus deze bad

dat al deze gedachten
en gevoelens
door zijn hoofd gegaan
zijn en door zijn hart

dat hij deze woorden
uitsprak en zong
dat ik mijn ziel mag
voeden met zijn adem.

Deze woorden van vreugde,
toorn, angst en verdriet,
al deze grote emoties
waren in hem als hij bad.

Ik wil met hem bidden,
meezingen in zijn koorgebed,
om een van hart te zijn
en naast hem te staan.
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‘Bevestig mijn schreden
op uw paden.
Dat mijn stappen
niet wankelen’.
(Psalm 16, 6.)

God

Dat ik vaste voet zal hebben
op de grond die Gij zijt.
Een stevige tred op de weg
van mijn leven die Gij zijt.

U bent het die mij sterkt,
maar ik ben het wel zelf
die op weg moet gaan en
mijn hakken in het zand.

U verwacht van mij sterk
te zijn, U geeft mij
niet de kracht die ik
zelf op moet brengen.

Toch vraag ik U mij
te ondersteunen op
moeilijke stukken weg
onder mijn vermoeide voeten.

Wilt U mij vervullen van
zin en ondernemingslust
en met het heldere bewustzijn
van wat ik kan in U.
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‘Deus, in adjutorium meum intende’

(aanvang officie)

Aandacht

God, ik bid U dat ik
aandachtig zal mogen zijn
voor mensen om mij heen,
voor alwat mij omgeeft -

dat ik zonder opzettelijkheid
aandachtig zal rondzien in
gezelschap, om waar te nemen
wie door niemand wordt gezien -

dat ik persoonlijke aandacht
mag hebben voor het persoontje
dat de jonge duif is die mij
aankijkt vanuit de broedschaal.

God, ik bid U dat ik
aandachtig zal mogen blijven
opmerkzaam ontvankelijk
initiatiefvol en alert

ook als ik ouder word of
wanneer de werkelijkheid
om mij heen zich geleidelijk
terugtrekt en verstilt.

Mijn aandacht is uw aandacht,
mijn liefde uw liefde
die zich voortdurend
voortbeweegt in uw schepping.

God, ik bid U dat ik
door U geattendeerd mag worden
op de onzichtbare nood
van mensen om mij heen -

daag mij uit tot attenties,
verrassingen vertroostingen
en tot een blije lach die
mensen heelt en geneest

om de heilige intentie te hebben
het beste te intenderen
U aanwezig te laten zijn
in mijn simpele aandachtigheid.
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