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Houd goede moed
Twee jongemannen hadden op de kade
een tijdelijke buitensportplek gecreëerd.
Ze droegen als monniken hun gelijke
Kleding met de kappen over hun hoofd.
Ze gingen twee traptreden op
en weer twee naar beneden.
“Op en af” op het ritme van muziek uit een box.

Het leek op afstand bekeken een kleine
buiten-theater-voorstelling
Met als thema: Op en Af
Inspannen en ontspannen

Ik dankte hen voor dit gratis op treden

Ze noemden het met een lach: buikspieroefening
Ze dankten mij weer voor mijn “applaus”
Daarbij maakten ze een lichte buiging.
Goede moed houden:
Je buikspieren, je oog en oorspieren
Je lach, glimlachen spieren oefenen
Als het op en af gaat.
(Marinus van den Berg)

Loop dagelijks een lusje(ommetje)
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Terug naar normaal?
Neem het me niet al te kwalijk
ik betrapte me vandaag
op de gedachte
ik schrok er zelf ook van
dat het me steeds meer bevalt
die complete doorbreking
van alles wat we
als vanzelfsprekend
en heel gewoon vonden
waarvan we vinden
recht op te hebben
Ja ik weet van de ellende
van eenzaamheid
verlies aan zekerheid
ongemak wanhoop rouw
somberte en wat niet al
En toch de gedachte
dat ons samenleven
onze manier van leven
gelouterd moet worden
opgeschoond omgekeerd
die laat me niet meer los
Kerst gaat over bovensteonder
dat de Eeuwige te vinden
is in de Kwetsbare Machteloze
met de hemelse uitnodiging
in een louterende beweging te komen
die omkeerbeweging dus
en Hem die liefde is te zoeken

Met terug naar ons normaal
zal Hij - daar ben ik bang voor
nauwelijks of niet gevonden worden
en daarom bevalt het me
dat zelfs de kerst
nu niet normaal is
Zo’n gedachte
neem het me niet al te kwalijk
(Herman Koetsveld)

Woorden voor de dag vanuit de Wester
23 december 2020
Het kind was zoek
Het kind was zoek
Waar zou het kunnen zijn
De onzekerheid
De wanhoop sloeg toe
Het was waar het moest zijn
Het had ook een eigen huis
Het huis dat komt
Het kind werd gevonden
Het kind werd met pijn vrij gelaten
Het kind werd in liefde gevolgd
Het kind was niet van zichzelf
Het kind was niet van de ouders
Het kind was van het Licht
Het was een lange weg geweest
Het Licht dat een Geheim is was in de duisternis opgegaan
Het kind is in en onder ons
(Marinus van den Berg)
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Beste ontvangers van de Advents-dagteksten,
Met onderstaande dagtekst 22 komt een einde aan deze serie teksten
die ik samen met Marinus van den Berg schreef. We nemen de vrijheid
om de komende tijd van ons te laten horen via deze mailgroep en de
plaatsing op de social media als we denken daar goed aan te doen. Maar
dat zal de komende periode zeker niet met de vaste regelmaat zijn zoals
we in de afgelopen vier weken hebben gedaan.
Ik vind het bijzonder fijn om dit ook zo samen met Marinus te doen. De
schrijvende samenwerking met hem is mij zeer dierbaar geworden. Onze
‘toonzetting’ harmonieert in mijn beleving en ik ben hem zeer dankbaar
voor het delen van zijn uitzonderlijk sensitieve observaties.
Ik wens jullie allemaal gezegende kerstdagen toe en een hoopvol nieuw
begin van 2021.
Met een hartelijke groet,
Herman Koetsveld
24 december
Vanavond ga ik naar de Wester
het zal er donker en leeg zijn
een stille nacht
zoals niemand die wil
maar die ons overkomt
zoals dat gaat
in het leven
het overgrote deel ervan
gebeurt gewoon geschiedt
Vanavond ga ik naar de Wester
het zal er donker en leeg zijn
om in de stille nacht
samen met twee vrouwen
de klokken te luiden
die oude bronzen drieklank
om de hele stad
daaraan te herinneren

te troosten misschien ook
met wat geschied is
en open te worden
naar wat geschiedt
Vanavond ga ik naar de Wester
ook al zal het er donker en leeg zijn
toch klinkt in de stille nacht
de beierende boodschap
van doorbrekend
hemels licht
in de geboorte van Gods Kind
het geschiedde in die dagen
en dit nieuwe begin geschiedt
eveneens hier en nu
onder ons in ons met ons
(Herman Koetsveld)
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