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goedendag
mag ik me even voorstellen
ik ben de Bijbel
vrienden noemen mij het Boek
mensen die wat verder van me staan
noemen mij Heilige Schrift
ik heb je heel wat te vertellen
het is maar net vanuit welke invalshoek
je mijn verhalen belicht
ik ben als een stad die met de wolken krabt
je gaat misschien niet alle winkels in
maar shopt en drinkt waar jij inspiratie vindt
ben je op zoek naar iets
staat er vast iets voor je in
ik ben een spiegel, een vooruitblik
ik reflecteer je gezicht in een ander licht
ik ben geen persoon, ik ben een icoon
een hemels venster op een andere werkelijkheid
die weer lekker aards gaat over onze menselijkheid

ik sta mijn romannetje
lees mij van kaft tot kafkaësk
in de stambomen van geloven
ben ik als vruchtbare mest
je hoeft me niet in een kastje te stoppen
elke grens die je met mij trekt
moet je weer oversteken
ik wil door jou ademen en leven
door verhalen te vertellen
begin me te lezen en te delen
en niet dat kastje catechese
naar de muur daar
als de mensen hier zitten
met hun pure vraag
ik kan je uitdagen
heb meerdere lagen
niemand is uitgesloten
zelfs Jezus zat aan tafel met z’n verrader
zoek je een weg met de Bijbel
betreedt dan deze onbegane
paden met genade

Nee, je hoeft niet navel of op mij blind te staren
lees mij in gezelschap met anderen
als tegenverhalen om het echt te laten dalen
om de Lengte, Hoogte, Breedte en Diepte
te ontdekken van de liefde
en dat als ik dat zo afgekort zie
is het al bijna L.H.B. T(ie)
de D&T zijn inwisselbaar volgens de etymologie
what is your cup of tea-o-logy
zet je een hele pot
doe je instant een zakje erin
met allemaal korrels
die je suikerspiegel doet klokkenluiden
of geniet je van dit moment
met meest uitheemse verhalen en kruiden
laat je het even trekken
om geluk langzaam op te wekken
of met verse munt, citroen en gember
in conversatie met gender
of zeg jij; laat deze beker
maar aan mij voorbij gaan

je kan me op allerlei manieren lezen
zin voor zin, woord voor woord
random door elkaar of als een puzzelsoort
door verstoppertje met God te spelen
mediteren of door queer bijbellezen
in wezen lekker tegendraads
je betrapt mij nogal eens op de heter-o-daad
maar dat is in wezen niet waar ik over ga
geloof is kennen dat
het herkennen verwelkomt
het fladdert hoog in de lucht
en het dwarrelt weer op de grond
lees jezelf op een nieuwe manier
door jezelf als wonder of teken te lezen
hoop doet niet langer vrezen
mijn bundel is nooit af jullie
schrijven nog wat creatieve hoofdstukken
ik vertel je over een andersmogelijke
wereld reeds en nog niet aanwezig
ik houd jou in verbinding met anderen bezig

ik heb 66 botten maar jullie zijn het vlees
ik zie potentie in de mensen
alsof het er altijd al is geweest
een verhaal wat nog niet verteld is
maar wat nog in zicht gaat komen
ik help in het aanzetten
van lichtpuntjes en dromen
ik ben de Bijbel, ik ben een bibliotheek
ik ben een enkele zin die je uitspreekt
als je wijn drinkt en brood breekt
teksten opgetekend for God’s sake
het geloof begint bij jou
maar dat doe je niet alleen
vind je mij een sta-in-de-weg
voor een vrije samenleving
of zie je mij als inspiratie
creativiteit en zingeving

ik ben de bijbel
mensen zijn nog steeds
WEG van mij
omdat ik essentieel ben, niet relevant!
zinnig en vrij
zo werd ik vandaag besproken
op deze mooie studiedag
waarin alles besproken
in een stijl van niets-moet-alles-mag
men genoot in de lengte hoogte
breedte en diepte
van de pijpdansende orgelmuziek
Bach bracht hen zo tot rust
dat zelf een enkele aan het eind sliep

ik ben de Bijbel, soms een boksbal
ook al zijn je armen te kort
je kan van mij een vuistregel maken
maar ik kom zijdezacht
vanuit een onverwachte hoek terug
ik ben poëzie, ik ben mystiek
wat heilig is en wat niet, moet je zelf ontdekken
sacred and scared share the same letters
de kloof tussen het sacrale en het profane
is er in het joods denken niet
het laag-bij-de-grondse en het hoogverhevene
zijn door elkaar heen geweven,
het heilige en het alledaagse
liggen dicht bij elkaar in dit leven
hemelse flarden vind je op
de meest onverwachtste plaatsen
ik zag vandaag tussen de remonstranten
wat van die hoopvolle toekomst voorbij razen
namens de Bijbel bedankt
voor jullie interesse en aandacht!

like me op facebook bezoek me op skinfiltr8r.nl
hoor me op soundcloud
zie me op vimeo en youtube vogel me uit op twitter

