Inspiratie Goede Week en Pasen
Stille Zaterdag
Stille Zaterdag is de ideale dag om de dichterlijke raad van Whyte ter harte te nemen:
‘Sta stil,
het woud weet waar je bent.
Je moet het toelaten
jou te vinden.’

Ik zei tot mijn ziel
“Ik zei tot mijn ziel,
wees stil en laat de duisternis over je komen,
die de duisternis is van God.
Zoals in een theater worden de lichten gedoofd,
om van scène te veranderen”
T.S. Eliott

Wees stil, mijn ziel,
De Heer is aan uw zijde
Wees stil, mijn ziel, de Heer is aan uw zijde
draag wat Hij oplegt, moeite, last of rouw.
Laat God voorzien, U sterken en u leiden
veel kan verand’ren, maar Hij blijft getrouw.
Wees stil, mijn ziel, de Heiland, die u leidt,
heeft aan het einde vreugd’ voor u bereid.
Elisabeth Elliot

Zin aan de dood
Wie zin geeft aan het leven,
geeft ook zin aan de dood
Antoine de Saint-Exupéry
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Dans in je eigen bloed
Dans als je opengebroken wordt,
dans, als de ketenen van je af vallen,
dans midden in het gevecht,
dans in je eigen bloed.
Dans als je geheel vrij geworden bent
Rumi

Wat ik ook verlies
(Heb. 12:2): "De Here Zelf heeft ons tot discipelen gemaakt zodat we kunnen delen in de vreugde van
onze Meester. Een genadig Vader doet ons dingen verliezen, zoals een boom zijn bloemen moet
verliezen voordat hij vrucht kan dragen. Wat ik ook verlies, God is nog niet klaar met mij!
Naarmate we onze greep op de zichtbare dingen verliezen, worden de onzichtbare dingen veel
waardevoller. Waar onze schat is, daar is ook ons hart. (Mat. 6:21)."
Uit: Wees stil mijn ziel, Elisabeth Elliot.

Waard om voor te sterven
‘Niets is het waard om voor te leven, tenzij het waard is om voor te sterven.’
Elisabeth Elliot

Kijk het in de ogen
Wat je ook in je gedachten hoofd hebt – vergeet het;
Wat je ook in je hand hebt – geef het;
Wat ook je lot is – kijk het in de ogen.
Abu Sa'id

Goedheid kan niet gedoofd worden
De goedheid van een mens is een vlam
die wel verborgen maar niet gedoofd kan worden.
Nelson Mandela
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De brug van leven
Verbeeld een wereld
waarin iedere persoon
toegang heeft tot
de brug.
De brug die
het kruis van oordelen
van onze schouders
licht.
De brug die de spijkers
uit onze handen haalt,
de kloof tussen
jou en de ander
dicht.
Verbeeld een wereld
waarin iedere persoon
toegang heeft tot
de brug
in zich(t).
Els Moerman

Hoe vaak liggen oordelen niet als een kruis op onze schouders? Er is zoveel dat we niet begrijpen. Er zijn
dingen die we moeilijk kunnen vatten. Dingen die voor ons onzichtbaar zijn. Maar waar ons begrip nog
tekortschiet, kan geloof ons verder helpen! We kunnen in de ander geloven, ook al begrijpen we hem nog
niet. We kunnen geloven in de druppel op de hete plaat, ook al blijft de zee voorlopig nog uit zicht. Op die
manier zet geloof iets in beweging. Geloof doet het kruis van (voor)oordelen vallen als een brug over de
kloof. De kloof tussen mij en de ander. Door het geloof leren we op elkaar vertrouwen, ruimen we onze
blinde vlekken op en blazen we relaties nieuw leven in. Geloof legt bruggen tussen werelden. Iedere
oprechte stap leidt ons dichter naar die brug. Zolang we opstaan en in vertrouwen verdergaan, ieder op
zijn unieke manier, zolang is er hoop … Ook dat leert Pasen ons.

Als je je geheel en al kunt geven
Zolang je je niet helemaal geeft, lijkt alles zwaar en moeilijk.
Als je je geheel en al kunt geven, is niets meer moeilijk.
Sjams
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Al het eindige
Al het eindige is slechts een middel
Meester Eckhart

De bron waarin het “ik” verdwijnt
Als je jezelf afvraagt wat de bron is van dit ik,
dan zal het “ik” verdwijnen.
Dat is het onderzoek dat tot het ultieme inzicht leidt.
Ramana Marharshi

Werkelijk vrij
Als wij de ambitie hebben werkelijk vrij te worden,
zullen we bereid moeten zijn er prioriteit aan toe te kennen,
boven al het overige.
J.G. Bennet

Al het sterfelijke leeft door
Niet door uit te ademen en niet door in te ademen leeft al het sterfelijke
Maar door iets anders leeft het, wat ook de grond is van het ademen.
Kātha upanishad

Wat echt bestaat kan nimmer sterven
Wat sterft heeft nimmer echt bestaan.
Wat echt bestaat kan nimmer sterven.
Erik van Ruysbeek

In het paradijs staat jouw boom
Sla je vleugels uit en stem je af.
In het paradijs staat jouw boom.
Een zanger als jij hoort niet in een kooi thuis.
Hafiz
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Herinner dan
Wanneer oordelen op je inhameren
als nagels aan het kruis,
roep dan het geloof
in als enige wet.
Wanneer eenzaamheid rolt
als een steen voor je grot,
rust dan op de wind
die alle tij keren kan.
Wanneer het leven aanvoelt
als een zijden draadje,
laat je dan likken door
de tongen van de zon.
Wanneer de moed drupt
als een zoon die bloedt,
herinner dan de belofte
van vaders woord.
Herinner
en sta op.

Els Moerman

Drie wonderen van onze broeder Jezus
Drie wonderen van onze broeder Jezus staan nog niet in het boek:
Het eerste, dat Hij een mens was als gij en ik.
Het tweede dat hij gevoel voor humor had en
het derde dat hij wist een overwinnaar te zijn,
al was hij overwonnen.
Kahlil Gibran

Bekleed met de gouden mantel
Bekleed met de gouden mantel is Hij gegaan
door de poort der vernedering en heeft deze verlaten
bekleed met de gouden mantel.
Hij, het licht der wereld.
Uit de Pistis Sofia
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Wegwaaien
Het idee dat we ‘iemand’ zijn is uitgewaaid.
Nirvana betekent niets anders dan ‘uitwaaien’, ‘uitdoven’.
Uitwaaien aan de storm van verlangens.
Uitdoven aan het vuur der begeerten.
Dikke wolken van onwetendheid
waaien weg voor het grenzeloze licht dat we zijn.
Marcel Messing
Uit: ‘Op een rots gebouwd’

Bevrijden uit de materie
Daarom is dit ook het werk van de ware alchemist,
de waarheid af te scheiden van de illusie,
dat wat goed is van dat wat kwaad is
en de Christus te bevrijden uit de materie.
Gilles Quispel

Er bestaat geen dood
Er bestaat geen dood alleen een verandering van werelden
Duwamish

Rijs op
Rijs één ogenblik op uit tijd en ruimte
schuif de wereld ter zijde
en wordt een wereld binnen in uzelf
Shabestari

In ons en om ons
Het Koninkrijk der hemelen,
het is in ons en om ons.
Als wij daarin geloven, zullen wij eeuwig leven.
Mani (3de eeuw)

Plicht gedaan
Als je meer dan je plicht hebt gedaan,
is het tijd om terug te gaan.
Confucius
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Onder aan het kruis
Onder de boom van Adam en Eva,
werd er met een vinger gewezen.
Onder de toren van Babel,
werd de hemel geprezen.
Onder aan het kruis,
werd hoop verrezen.
Niks brengt ons nader bij God
dan de mildheid voor onze menselijkheid.

Els Moerman

Een klein beetje groen
Een klein beetje groen
Voor op het kruis
En zie het komt weer tot leven.
Een klein beetje hoop
voor in jouw huis
en zie het komt weer tot leven.
Een klein beetje liefde
Voor in jouw gezin
En zie het komt weer tot leven.
Een klein beetje geloof
Voor deze wereld
En zie hij komt weer tot leven.

Antoon Vandeputte

Ontsteek
Ontsteek de lamp van de liefde
met je leven !
Tagore
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Zolang
Zolang één vrouw
nieuw leven in zich draagt
met tederheid het koestert en behoedt
zolang
heeft onze wereld reden van bestaan.
Zolang één vrouw
haar hart laat spreken
en woorden vindt van troost
zolang
heeft onze wereld reden van bestaan.
Zolang één vrouw
met liefde ademt
het kleed van hoop en vrede weeft
zolang
heeft onze wereld reden van bestaan.
Zolang één vrouw
gelooft in wonderen
de handen vouwt en bidt
zolang
heeft onze wereld reden van bestaan.

Caritas Van Houdt

Elke ziel die zich verheft
Elke ziel die zich verheft,
verheft de wereld
Ramakrishna

Zichzelf gevonden
God heeft de zintuigen naar buiten gericht,
daarom kijkt de mens naar buiten, niet naar binnen.
Zo nu en dan heeft een avontuurlijke ziel,
op zoek naar onsterfelijkheid, teruggekeken en zichzelf gevonden.
Kātha Upanishad
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Het leven dat verscholen sliep
De dag breekt aan en al het leven
dat verscholen sliep komt tevoorschijn.
Bhagavat Gita

Het goddelijke in het sterfelijke
Wie het goddelijke ziet in het sterfelijke,
ziet waarlijk.
Bhagavad Gita

Sterven in overgave
Door te sterven in je overgave, zul je eeuwig leven.
Als je moet sterven door je over te geven,
zal de dood voor jou niet langer bestaan.
Je zult reeds gestorven zijn.
Perzisch gedicht

De spirituele leider
De spirituele krijger geeft eerst zijn brood weg,
maar treft hem het licht van overgave,
dan geeft hij zijn leven weg.
Rumi

Vernieuw
Waarlijk, vernieuw je dagelijks.
Confucius

Sterven voor het sterven
Wie sterft voordat hij sterft
sterft niet wanneer hij sterft
Mohammed

Gekomen
Hij is gekomen, hij die nooit is weggegaan.
Roemi
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Opstanding
De terugkeer van de lente is het bewijs van de natuur, zoals de opstanding het goddelijke bewijs is,
dat er voor de ziel geen dood bestaat. Het zaadje verdwijnt in de grond en weldra ontspringt er een
bloem, een tarwehalm, een boom. Toch moest de uiterlijke vorm eerst afsterven voordat de
levenskracht binnenin naar het licht kon groeien. De weg van de natuur is een kalme en toch
constante opeenvolging van dag en nacht, zomer en winter, geboorte en dood, tot tenslotte, na vele
cyclussen, alles wat de aarde ons te leren heeft, zal zijn geleerd.

Lees meer (o.a. werkboek Pasen voor kinderen) op:
http://www.arendlandman.nl/2010/04/de-opstanding-uit-de-dood-pasen-is-een-universeel-gegeven-dat-ookeen-belangrijke-rol-speelde-in-religies-en-mysterien-voorafgaand-aan-het-christendom/#comment-1452
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Er waarde een begrafenis

Er waarde een begrafenis
Met dragers in mijn brein
Ze droegen, droegen af en aan
Tot het wel waar moest zijn

I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading — treading — till it seemed
That Sense was breaking through —

En toen ze eenmaal zaten
Las iemand woorden voor
Die sloegen, sloegen op ons neer
Verdoofd werd ik daardoor

And when they all were seated,
A Service, like a Drum —
Kept beating — beating — till I thought
My Mind was going numb —

Een kist werd krakend opgetild
Mijn ziel leed van ‘t geluid
Dezelfde loden laarzen weer
De ruimte luidde uit

And then I heard them lift a Box
And creak across my Soul
With those same Boots of Lead, again,
Then Space — began to toll,

Als hemel in die klokken klonk
En er was niets dan oor
Ging ik met stilte als vreemd ras
In eenzaamheid teloor

As all the Heavens were a Bell,
And Being, but an Ear,
And I, and Silence, some strange Race
Wrecked, solitary, here —

En toen brak rede als een plank
En viel ik diep en diep
Verwisselde van werelden
Tot het nieuw weten schiep

And then a Plank in Reason, broke,
And I dropped down, and down —
And hit a World, at every plunge,
And Finished knowing — then

Emily Dickinson (1830 - 1886)
Bron vertaling: http://www.ansbouter.nl

Emily Dickinson (1830 - 1886)

De ziel moet op een kiertje staan
De ziel moet op een kiertje staan
Om zonder hindernis
De hemel door te laten gaan
Verlegen als hij is

The Soul should always stand ajar
That if the Heaven inquire
He will not be obliged to wait
Or shy of troubling Her

En weg kan glippen eer de deur
Vergrendeld wordt door haar
Ontdekkend dat voldongenheid
Te gast was - even maar

Depart, before the Host have slid
The Bolt unto the Door -To search for the accomplished Guest,
Her Visitor, no more –

Emily Dickinson (1830 - 1886)
Bron vertaling: http://www.ansbouter.nl

Emily Dickinson (1830 - 1886)
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Zelfgave en opoffering
In werkelijke zelfgave, geeft men zonder te binden. Men geeft zonder terug te verwachten. Men
geeft, maar men laat ook los – zowel zichzelf als de ander.
Net daarom toont God zich in daden van zelfgave, want zoals God met Zijn Liefde de schepping
tegelijkertijd in stand houdt en keuze geeft, zo is een daad van zelfgave iets dat anderen tegelijkertijd
zowel steun biedt als toelaat om hun eigen weg te gaan.
Wie geeft om te krijgen, beperkt niet alleen anderen maar ook zichzelf want hij maakt de ene
afhankelijk van het geven en zichzelf van het krijgen. Wie echter geeft, enkel en alleen omdat Liefde
hem daartoe brengt, vertrouwt op God en bevrijdt zijn ziel.
Bron en meer: http://www.jonasslaats.net/zelfgave-en-opoffering

Een talis-man
"Ik zal je een talisman geven." schreef Gandhi op het einde van zijn leven, "Wanneer je twijfelt, of
wanneer jouw 'zelf' wat te veel voor je wordt, pas dan de volgende test toe: Denk aan het gezicht van
de armste en de zwakste mens die je ooit hebt gezien, en vraag je af of de stap waarover je nadenkt
enig nut voor hem zal hebben. Zal hij er iets door winnen? Zal het zijn controle over zijn leven en
noodlot herstellen? Met andere woorden, zal het leiden naar vrijheid en onafhankelijkheid voor de
miljoenen hongerigen en spiritueel dorstigen? Als je jezelf die vraag stelt, zal je je twijfels zien
wegsmelten."
Deze vraag plaatst de armen en het lijden van de wereld in de ene kant van de weegschaal, je eigen
leven in de andere kant en laat vervolgens aan jezelf de keuze welke van de twee je het meeste
gewicht en belang wil geven.
Heel erg nieuw is die talisman trouwens niet. Wie bijvoorbeeld spontaan denkt aan wat Christus het
eerste en tweede gebod noemde - "Bemin God boven alles en uw naaste zoals uzelf" - zit er natuurlijk
vlak op.
Bron en meer: http://www.jonasslaats.net/twee-talismannen

Wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Het christendom kan zich niet veroorloven meer met de hemel dan met onze aarde bezig te zijn.
Het geloof handelt wel degelijk over ons bestaan hier en nu. Net het verrijzenisgeloof wijst daarop.
Dat stelt Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, in het paasessay dat hij op verzoek van Tertio schreef.
Het geloof in de opstanding leidt volgens hem tot ‘opstandig’ geloof. Het evangelie gaat over het heil
van deze wereld en het menselijke geluk. Dat goede nieuws heeft niet allee n van doen met het leven
na de dood en het hiernamaals.
Bron:
http://www.tertio.be/magazines/790/artikels/bisschop-jozef-de-kesel-richt-in-paasessay-blik-op%E2%80%9Chiernumaals%E2%80%9D
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Bron: www.mensbootje.nl
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Hoop
Hoop is dat ding met veren
Dat neerstrijkt in de ziel…
Een lied zonder woorden zingt
En nooit ophoudt…nimmer.
Emily Dickinson

Toen de dag kwam
Toen de dag kwam;
de dag waarvoor ik geleefd had en gestorven was.
Op die dag die niet in enige kalender vermeld staat
werden wolken van liefde overvloedig over mij uitgestort.
In me was mijn ziel doorweekt,
rondom mij was zelfs de woestijn groen.
Kabir

Voer ons
Uit de onwerkelijkheid voer ons in de werkelijkheid.
Uit het duister voer ons in het licht.
Uit de dood voer ons in de onsterfelijkheid.
Upanishads

We kunnen hier en nu beginnen
We kunnen hier en nu beginnen
de zin van ons leven te vinden.
We kunnen van elk moment een gelegenheid maken
om te veranderen en ons vol overgave en concentratie
op de dood en op de eeuwigheid voor te bereiden.
Sogyal Rinpoche
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