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Mijn Hemel

Tekst:

Exodus 3: 1-6, 13-14

Welkom en Inleiding
Lieve mensen welkom in deze eerste van de drie vieren rond "HEMEL"
"mijn Hemel"
We hebben er mee gestoeid, ja geweldig gestoeid, intensief en heel verijkend in de voorbereidingsgroep. Waar
hebben we het over als we spreken over "de Hemel". "Mijn Hemel"
Opmerkingen:
• Mijn Hemel... een uitdrukking van Schrik
• Mijn hemel ... op aarde zien te krijgen, waarmaken, na de dood weten we niets van af
• Hemel in de kindertijd: Vader op een troon en een tafel vol met gouden bordjes met heerlijk eten etc.
• kinderlijk beeld: hemel was mooi, aarde was ellende, hemel was belofte...
• In de hemel troont God, het schone, Juicht voor Gods troon...
• Hemel alles goed Harmonie... hemels gevoel... mensen tegen elkaar
• Er is een verlangen om in de hemel te zijn
• Ieder gaat naar de hemel
• Genesis 1: vrije keus, vrije wil
• Hemelsparadijs
• Geen oorlog
• Nu geen beeld meer
• Iedere mens een goddelijke vonk ... kan je zien in het handelen
• Hemel op aarde maken
• Op aarde is de hemel concreet
• Hemel en aarde dualiteit die bij elkaar hoort
• God kan alleen maar zichtbaar worden in ons handelen.
• God is geen persoon
• Hemel is eeuwige liefde
• Ruimte energie, vaag maar voelbaar
• Gebed en stilte...... verwijlen bij God in het verstilde gebed
Samengevat in vier groepen:
1.
2.
3.
4.

Bijbelse beelden
oude beelden/ kinderbeelden
nieuwe beelden
aardse beelden

Uitnodiging tot verstilling:
De volgende tekst stuurde een van de deelnemers aan de stilte retraite mij toe. Ik wil het graag met jullie delen
om hier de stilte mee te beginnen....
"Net zo hard als ons lichaam water
nodig heeft om in leven te blijven,
hebben we stilte nodig
om een rijk emotioneel
en spiritueel leven te leven"

Inleiding Lezing Exodus 3: 1- 6, 13- 14
De tekst gaat over Mozes, het brandend braambos en de Godsnaam, de naam van de Eeuwige... Ik ben die ik
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ben...
We hebben voor deze lezing gekozen vanwege een geweldige ervaring met dit verhaal, dit verhaal van lang
geleden dat tot op de dag zou actueel is. Een persoonlijk verhaal.
Er was een moment in mijn leven, dat ik niet meer wist hoe het leven verder vorm te geven. Ik was het huis aan
het poetsen. Ik weet nog als de dag van gister het moment dat ik de plinten in de gang schoonmaakte. Toen,
onverwachts, ik op de grond lag in volle overgave en begon te praten tegen wat ik God noem. Zo van "ik weet
het niet meer... wil mij leiden, hier ben ik... zeg het maar... Een moment van volkome overgave... Op dat
moment werd het warm op mijn rug en was het alsof er een arm om mij heen werd geslagen... hoelang ik daar
heb gelegen weet ik niet meer...
Niet lang daarna tijdens mijn scholing aan de gewestelijke pastorale school in Beverwijk kreeg ik bijbel les van
Seef Konijn....... Hij behandelde het verhaal van exodus uitvoerig...
Tot op de dag van vandaag voel ik, tot in mijn diepste wezen wat er aangezegd wordt in dit verhaal. Een verhaal
dat op de dag van vandaag naar mij doorklinkt. Wanneer Mozes nieuwsgierig naar het brandende braambos toe
gaat en een stem zegt "Doe je sandalen uit want je staat op heilige grond". Dat is wat ik mag doen mijn
schoenen uit omdat ik op heilige grond sta. En ik niet alleen maar wij allemaal... Een besef dat de aarde heilig
is...
En vervolgens word ik, worden we uitgenodigd door dit verhaal om op weg te gaan om onszelf en andere te
bevrijden van knechting en slavernij tot op de dag van vandaag.
Vervolgens maakt de Eeuwige ook nog zijn/haar naam bekent. Een onverstelbare troost en steun in mijn
persoonlijke leven. "Ik ben, die ik ben" en "trek met je mee..." Dat is voor mij: "Mijn Hemel" de "Oerkracht" de
"Eeuwige" trekt met mij mee zoals die mee trok met Mozes en vele andere tot op de dag van vandaag Trekt de
Eeuwige met ons mee en lopen we op heilige grond en worden we uitgenodigd om ons zelf te bevrijden van alles
wat ons weg haalt bij de Bron van ons bestaan...
Bij een hemel op aarde...
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