Zijn versus doen

3 januari | maandag

De mensen zouden niet zo veel moeten nadenken over wat ze moeten
doen; ze zouden veel meer moeten nadenken over wat zij zijn. Zouden zij
goed zijn en zou hun levenswijze goed zijn, dan zouden zij licht uitstralen,
en dan zou er een heerlijk licht uitgaan van al hun werken. Als je rechtvaardig bent, dan is ook wat je doet rechtvaardig. Denk niet dat je heiligheid kunt grondvesten op daden; veeleer groeit heiligheid uit de grond
van je hele wezen. Want niet de daden heiligen ons, maar wij moeten de
daden heiligen.

Een knaap in de tempel
Lucas 2:41-52
Op de achtste dag nemen Jozef en Maria Jezus voor het eerst mee
naar de tempel. H� groeit op in Galilea, wordt sterk in w�sheid. In
dit tekstdeel nemen ze hem weer mee naar de tempel, nu als
knaap. Dat woord ‘knaap’ betekent veelzeggend ook ‘knecht’. Het
is een knipoog naar wat hem later ten deel valt als (l�dende) knecht
des Heren uit Jesaja. Het woord knaap klinkt ook als de jonge
Samuel tempeldienaar van de Heer wordt. Samuel werkt als jongeling in de tempel, in een t�d waarin het woord van de Heer
schaars is geworden. Jongeling en knaap staan in de B�bel voor
ontwakend bewustz�n. Het woord jongeling, na’ar, betekent ontwaken, bewust-worden. Eigenl�k staat het voor het ontwaken van
godsbewustz�n in ons leven, en voor de ontdekking dat ons
lichaam daarvan de tempel, de bewaarplaats is.

Meister Eckhart (ca. 1260-1328)

Lied 519

2 januari | zondag
De Simeon van de oude Rembrandt
Lucas 2:33-40
Rembrandt was dan wel geen tijdgenoot, hij was wel een geestverwant van Lucas, wiens naam ‘lichtgevend’ betekent. Een van Rembrandts dierbaarste teksten was het moment dat de bijna blinde
Simeon het Christuskind biddend in zijn armen houdt. Hij schilderde
hem meerdere keren, tot aan het eind van zijn leven toe. Na Rembrandts dood vonden ze in zijn huis aan de Rozengracht nog een
onaf doek. Niemand heeft de band tussen die twee ouden van dagen,
Simeon en de schilder, zo intens en intiem verwoord als Nico ter Linden: ‘Nog eenmaal had het verhaal van de oude Simeon hem geïnspireerd, de bijna blinde aartsvader op de drempel van de dood die
in zijn bevende handen het kind draagt en, bijkans aan de aarde ontheven, in geestesvervoering het heil aanschouwt dat alle mensen
omvat, licht voor Israël en voor alle volken.’

4 januari | dinsdag
Wees sterk en nepkracht
Jesaja 41:1-7
Jesaja is een profeet en zijn naam betekent ‘redding van de Heer’. Een
profeet ziet vanuit de eenheid van God naar de verdeeldheid in de
wereld. Hij ziet naar een mensenkind vanuit Gods ogen, en de bijbelwoorden zijn Gods ogen. Hij ziet waar het goed gaat en waardoor het
misgaat, legt de vinger op de zere plekken. Een profeet kent vaak
eerst angst voor Gods opdrachten, maar overwint die door kracht van
God. Hij ziet hoe wij mensen onze kracht ontlenen aan dingen die, als
het erop aankomt, ons niets te bieden hebben. Hij ziet hoe wij dwalen
en verdwalen als we onze kracht ontlenen aan allerlei nepgoden. Dat
blijken goden van niks te zijn, nietsnutten. Daarvan raken we geestelijk aan lagerwal. De profeet wijst ons een weg van zwijgen en luisteren, opdat God spreekt en ons de spiegel voorhoudt.
Lied 7:1,2

Lied 740:1,2,3
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