Door God Geliefde Mensen,
Zag U enkele weken geleden die Jonge Vrouw?
Hoorde U hoe Zij bij de inhuldiging van de nieuwe President
met Innerlijk Vuur haar gedicht ‘De Hoge Heuvel die ons wacht…’ declameerde ?
Waarlijk, sinds ik Haar hoorde en zag, resoneren Zij, Haar Vuur en onder andere deze
Woorden nog steeds in mij:
‘ Als het dag wordt,
zeggen we de nacht vaarwel, vurig en zonder vrees.
De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden.
Want het licht blijft altijd schijnen.
Als je de moed maar hebt het te zien.
Als je de moed maar hebt het te zijn.

Zo ook bleef Jezus Zijn optreden in de Tempel, Zijn Vuur, Zijn Woord
en daarna Zijn Verrijzenis in Zijn Leerlingen doorwerken:
“Breekt deze tempel af’, zei Hij,
‘en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.’
Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden,
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.
Zo ook werkt Jezus in Ieder van ons door vandaag
als we ons voor Zijn Levende Aanwezigheid openstellen
zowel in de Stilte als in het Leven van Alledag
Hoezeer verenigt de dichteres Amanda Gorman, Haar Woord en Haar Uitstraling
de 10 wegwijzers van Mozes en Jezus ‘ Woord en Uitstraling bij zijn optreden in de
Tempel.
De Bijbel vraagt om ons voor te stellen
dat ieder onder zijn eigen wijnrank en vijgenboom zit
en niemand ons bang zal maken.
Als we onze tijd eer willen aandoen,
dan ligt overwinning niet in het zwaard,
maar in alle bruggen die we bouwen.
Dat is het beloofde laar,
de heuvel die we beklimmen.

Wij Mensen worden hier bewust gemaakt dat plaatsen van Godsontmoeting heilig zijn.
Dat plaatsen van Godsontmoeting , in tegenstelling met de Joodse tempel in die dagen,
onverenigbaar zijn met uitsluiting noch met hiërarchie.
Jezus staat hier in de voorhof van de Tempel waar alle Mensen welkom zijn.
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‘Wel willen we bewust eenheid smeden, dicht Amanda Gorman,
‘ Een Volk vormen dat de cultuur, kleur, aard en levensbeschouwing
van elke mens respecteert.’
Wakker geschud worden we ook dat Gods Essentie niet in stenen gebouwen te vinden is;
Gods Licht woont immers in elke Mens.
‘ Gods Licht blijft altijd schijnen!
Als we de moed hebben Zijn Licht te willen zien,
Als We de moed hebben Gods Licht te willen zijn
Met deze oproep eindigt Haar Gedicht.
Een Trappist in Orval, niet het bier
maar pater Marc Gallant schrijft:
‘Ik word ook tempel,
Ik neem deel aan de tempel die de verrezen Jezus is.
Waarbij Hij verwijst naar de brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe
‘Weet Gij dan niet
dat Gij de Tempel Gods zijt
en dat Gods Geest in U woont?’
Heb ik de Moed om Jezus voorbeeld na te volgen,
Gods Licht in mijn medemens en in mezelf te ont-dekken
= van alle ballast te ontdoen,
en zo te leven als Kind van U, God: steeds leven en handelen vanuit Uw Licht in Mij.
Zo te leven en te handelen dat Uw wil geschiede in Mij,
vrij-williger zijn om In en vanuit Uw Liefde op deze Prachtige Aarde
Uw Wereld mee vorm te geven
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