Minibundel “Onbedekt”

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer
aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Rob Haster, actuarieel analist en woordvlinderaar, schreef
naar aanleiding van 2 Korintiërs 3 vers 18 en het boek
‘Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid’ van
Jos Douma een minibundel van vijf gedichten.
Elk gedicht werd mede geïnspireerd door een beeld.

Weblog Rob Haster: http://ontginner.wordpress.com/
Website Jos Douma: http://www.josdouma.nl/3vers18

1
Met onbedekt gelaat
Ontdekt!
zichtbaar
ziende
gezien
gloeit mijn gelaat
een ogenblik oneindig
glinstering van Gods grandeur
eeuwig nog even heilig
ontspant mijn blik
ontmoet
wordt groot in klein
losgelaten vertrouwd
de glans van zijn
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De luister aanschouwen
Zien met je zijn
ogen van klei
hoe de handen vormen
de vlakte voorbij
Luisteren met je wil
diepte reikt tot binnen
armen van daden
toegeëigend ontginnen
Luisterend kijken
in ontelbaar perspectief
de droogte doorploegd
aanspreekbaar geliefd

“The Light is Everywhere”
Schilderij vanDietske van Winkelhoff

3
Van de Heer
Zijn woord perste druiven uit het water van bestaan
stelpte het bloeden waarin het leven verdronk
Hij begreep de zucht die niemand verstond
Zijn ogen zagen de blinden starend in zichzelf
opende scharnieren van gehoor en licht
voelde de barst die het samen ontwricht
Zijn handen wasten ontschuldigend de voeten
waar het leven de smachtende aarde raakt
Hij beliep de wateren onmacht van ons bestaan

“Kruis en open graf”
Schilderij van Kor Klaver

Zijn nabijheid heelde de koperen afstand
Zijn stem ademde gezag de menigte week
gaf hoop aan hen die zijn heden bezweek
Zijn verlangen zo veel hoger dan ons begrijpen
sprak ons liefde Vader in de verweesde nacht
dood werd leven vereeuwigd opstandingskracht
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Bestemming, bron en keuze
Achter het braakliggend land
ligt horizonnen ver en hemelsbreed nabij
de bron
wiens stroom ons hart passeert
droge voren hongeren
naar wat zaden doet ontkiemen
en handen zoeken de weg
die de gelatenheid keert

“Bestemming”
Schilderij vanDietske van Winkelhoff

Mensenhanden graven keuzes
inspanning zweet verdiepend verbreed
de sloot
die het verhaal van de bron vertelt
drijvende kracht van aarde
die harten doet ontvouwen
en gekende namen gezichten
de ontmoeting herstelt
Het kruispunt
(voeten in vochtige aarde)
vraagt om antwoord
waarachtig
mens en Geest

5
Van beeld tot beeld
‘Ver-an-de-ren’
Hart tot hart
het vormen schrijnt
soms de weerstand soms de angst
zelf de afwerende hand
die stilte van het houwen overstemt
en woorden verduistert vergeelt
Gebroken wereld die
om genade roept en ons verlangt
van beeld tot beeld
Diepte met diepte
diamant met diamant
brokstukken vallen geruisloos
langs de gelittekende hand
vormen een kring van gisteren
rond de morgen sculptuur
Nu de beitel
in het houwen liefde verborgen
een levend avontuur
Hij en wij
Ontdekt!

