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OP GROND VAN HET
VERLEDEN
IN HET HEDEN
BOUWEN
AAN DE TOEKOMST
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Onze wijze van
Kartuizerleven
moge beeld zijn
van de toekomst
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Het Kartuizerleven
is dicht bij ons
want het is
in ons
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Roeping
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Wanneer je Kartuizer wilt worden
kies je ervoor met God alleen
te zijn. Je medemonniken zijn
niet je keuze, toch ga je met hen
leven, een innerlijke eenheid aan.

Dan worden mensen geroepen naar elkaar,
worden mensen Kartuizers mét elkaar
omdat zij de levende gestalten kunnnen
zijn van Gods nabijheid in de eenheid.
van lichaam, hart en geest.

Wat gemeenschappelijk gebeurt, kan
leiden tot eenheid en gelijkgezindheid,
maar in de eigen kluis gebeurt
de eigenheid waartoe ook behoort
de eigen wijze van met God omgaan.

Dit kan een diepere ziele-eenheid zijn
met God, in de kleinste gemeenschap
met God alleen - in gelijkheid van
hetzelfde voelen en denken en de
gezamenlijkheid van willen en doen.

In de toekomst zal er een andere
gezamenlijkheid en eigenheid zijn.
Dat zal de kartuizerroeping zijn
om samen met een geliefde verwante
ziel één kluis één leven te bewonen.

Dit zal een leven zijn van volstrekte
eenvoud en soberheid, in de
stille wille van de tedere vrede,
in het zachte omhelzen van lichaam
en ziel als eenwording met God.

Uit het ontwaken van de liefde en
de goddelijke eenheid tussen mensen
zal een nieuw kartuizerleven worden
geboren, waardoor de menselijke
eenzaamheid zal worden opgeheven.

Zij zullen het leven weer kunnen
doen vonken als het vuur smeult,
zij zullen elkaar optillen naar God
ook als de ouderdom hen neerdrukt
en weten dat hun liefde God is.
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Kartuizers
kunnen
thuis
blijven
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Thuis
kunnen zij
Kartuizers
zijn
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Slagader
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De verworteling in de aarde
is voor alle leven van levensbelang.
Dit is de bestaansgrond van zijn,
van bomen bloemen en gewassen,
van menselijk en dierlijk leven.

De worteling in de aarde is de verweving
met het goddelijk leven, waardoor alle
haarwortels leven kunnen opzuigen.
De hele mens is nodig om God te kunnen
vinden, ontvangen en in zich opnemen.

Deze aarding is vooral voor de mens
heel sensitief, fysiek én psychisch.
Daarbij is de verbondenheid met een
levensliefde de dragende en voedende
bodem van het bestaan: fundamenteel.

Deze slagader is de rechtstreekse verbinding
met God waardoor het hele zuivere Zelf
door de mens heenstroomt, de mens opwekt
tot lust en liefde om uiteindelijk en
ten volle in God uit te stromen.

Het is niet alleen zo, dat dan de
levenssappen van lichaam en ziel
van nature gaan stromen, maar ook
dat daardoor het lichamelijke geestelijk
en het geestelijke lichamelijk wordt.

Vooral voor hen die de hoge moeilijke weg
gaan van zelfopoffering en onvoorwaardelijke
liefde, is dit een bestaans-noodzakelijkheid.
Dat zijn de priesters en priesteressen,
gewijd en ongewijd en alwie God gewijd is.

Het grote centrale gebied van het
bestaan is dan vervuld. Verbonden met
alles wat daar nog omheen ligt vormt dit
de levenskracht waardoor teleurstellingen
te zijn overwinnen en stormen te doorstaan.

Dat zijn ook de monniken en monialen
die de hoge bergen intrekken van een
mystieke liefde om daar met God alleen
te zijn. Alwat maar ‘mens’ kan zijn
zal de bagage moeten zijn voor hun tocht.
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Stroming
Beschouwing is het
stromen van de ziel.
Wordt dit gestroomlijnd,
dan verdwijnen overlopen.
Zo was eeuwenlang de Beerze.
Toen werd ze gekanaliseerd.
Het landschap werd eentonig
en de wielen droogden op.
Maar opnieuw slingert zij
zich speels door de Roond.
Zo zal het religieuze leven
ooit weer gaan meanderen.
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