Beelden
Zondag, 19 november mocht ik optreden bij ons in de gemeente Elim.
Eén van de nummers heette "Beelden" en was een nummer met tekst. Dit nummer heb ik in
opdracht van de N.C.R.V. in de jaren 80 geschreven. Omdat het toen niet goed te verstaan
was, hieronder de tekst:
U bent groter dan onze waarheid
U bent meer dan onze werkelijkheid
U bent hoog boven ons verheven
U bent meer...meer dan al het leven
U bent groter dan ons verstand
U bent meer dan dat wij kunnen zeggen
U bent meer...meer dan onze beelden
U bent God...U bent niet vast te leggen
God, vergeef ons onze beelden
Zij hebben U verminkt
Vergeef toch onze hoogmoed
Opdat Uw naam weerklinkt
U bent de bron van inspiratie
U bent beter, beter dan het goede
U bent meer...meer dan Uw creatie
U bent onze Vader, onze Moeder
Want wordt U zichtbaar?
Waar zorg is voor elkaar
Waar mensen kunnen huilen
En zwakken mogen schuilen
Waar kinderen kunnen spelen
En rijken willen delen?
In deze tekst heb ik geprobeerd uit te drukken hoe ik geloven in God ervaar. Het is als twee
mannen die voor een sloot staan waarvan het water bevroren is. De ene man zegt:" Dat is
ijs, omdat het bevroren water is." De andere man zegt: "Dat klopt, maar het is ook ijs, omdat
ik erover heen kan lopen."
Ik herken mij in de laatste. Geloven heeft voor mij niets te maken met analyseren. In de tekst
hierboven heb ik geprobeerd aan te geven dat geloven voor mij hierboven staat. Niet in een
hokje, niet in een beredenering en niet in een lijn van A naar B. Geloven heeft voor mij te
maken met "grond" waarop ik kan staan en waarover ik kan lopen, zonder dat ik de behoefte
heb om te analyseren waaruit die grond bestaat. Laat dat maar een mysterie zijn!
God
Wat valt er te zeggen over jou?

Zoveel alles
Zoveel niets
Zoveel ideeën
Zoveel woorden
Zoveel daden
Ten goede
En
Ten kwade
Doodlopend
God
Wat valt er te verlangen over jou?
Zoveel alles
Zoveel zekerheid
Die men hoopt
Zoveel bewijs
Dat men niet ziet
Zoveel vallen
Naar staan
Zoveel staan
Naar vallen
Zoveel zinloosheid
Naar lichtpunt
Zoveel rotonde
Naar de levende
Stromende
Zee
Van liefdevol
Mysterie
Oneindig

