ONLINE BEZINNING
Adventstijd
De Zijp

3e zondag van Advent
wachten…

Verantwoording:
Deze bezinning is voorbereid door Lidwina Duindam en Moniek Siermann
De liedjes op teksten van Catharina Visser zijn te vinden op de nieuwe CD
Weten met het hart, opgenomen door het Zijpkoor en te bestellen via
www.deZijp.nl
De liedjes op teksten van Huub Oosterhuis op CD via de webwinkel:
ekklesia-amsterdam.nl

Openingslied

Welkom en inleiding | door Lidwina
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Lied
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Gedachte
De hele aarde is immers een stip en
een klein hoekje daarvan is jouw woonplaats.
Denk dus aan de mogelijkheid
je terug te trekken in dat kleine privédomein
en vooral: laat je niet uit je evenwicht brengen
en forceer je niet, maar wees vrij en
bezie de dingen als een mens, een
wereldburger, een sterfelijk schepsel.
En deze twee gedachten moet je steeds voor je in bewustzijn houden
om je erin te verdiepen.
Ten eerste, dat de omstandigheden zelf geen greep hebben op de
ziel, maar onbeweeglijk buiten staan en dat de last die je ervan hebt
alleen voortkomt uit wat je er zelf vanbinnen, van vindt.
Ten tweede, dat alles wat je ziet ogenblikkelijk zal veranderen en er
niet meer zal zijn. Bedenk steeds hoeveel veranderingen je zelf al
hebt meegemaakt. De kosmos is verandering, het leven wat je ervan
vindt.
Marcus Aurelius, Persoonlijke notities, 4-3

muzikaal intermezzo | Pachelbel's Canon in D major (6.16)
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Gedicht VERLANGEN
Het verlangen van de mens
is zijn grootste verdriet
want nooit wordt het geheel vervuld
wie zijn verlangen in vervulling ziet gaan
weet in zijn hart wel beter
want achter de berg
is altijd een hogere berg
en boven de hoogste berg
staat de grenswachter van het Oneindige
en stuurt hem terug naar de diepte
daar, zegt hij, wordt je verlangen vervuld.
Daarom is het verlangen van de mens
zijn grootste geluk
want hoogte en diepte doorzoekt hij
zijn grenzen leert hij kennen
zijn geest wordt nederig
zijn hart blijft opgetogen
en in een groot en geduldig wachten
doorschouwt hij de kleinste zaken.
Catharina Visser

Zegenwens
In de luwte schuilt de waarheid,
in de schaduw wacht het licht,
in de stilte gaan je oren open,
in de moeite van het wachten
ligt de ruimte, vind je moed,
in het donker gaan je ogen open,
zie je het pas goed.
Jeroen Zijlstra
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Slotlied Godweet het komt goed
tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen
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Als u wilt bijdragen aan De Zijp,
dan kunt u op de QR-code klikken.
Of via uw camera-app scannen
en op de link klikken

Volgende online-bezinning op
zondag 19 december (vanaf 09.00 uur)

Eb
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ’t ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?
M. Vasalis
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