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Lief

a
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God
ik heb U lief
in mijn beminde
ik heb mijn beminde
lief in U

LIEFDESSPEL

God
***

Voor jou
Ik wil je kind zijn
om aan je borsten
te mogen drinken.

Ik wil je vader zijn
om hem opnieuw
te laten leven.

Ik wil je jongen zijn
om in jouw diepte
te zinken.

Ik wil je moeder zijn
om haar aan je
terug te geven.

Ik wil je vriend zijn
om naast jou te staan
in elk getij.

Ik wil je meisje zijn
om voor jou te worden
een vrouw.

Ik wil je man zijn
om jou voort te planten
in mij.

Ik wil je god zijn
om onsterfelijk te leven
voor jou.

Illustraties: Otto Dicke
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God
ik ben niet meer
het kind aan je borst
dat huilt omdat het
nog niet praten kan
ik ben niet meer
het onbezorgde meisje
dat aan bloemen ruikt
en voor je zingt
ik ben de vrouw
die naast je gaat
je vasthoudt bij
je hand die beeft
want kinderen huilen
aan een verdorde borst
jonge meisjes worden
verminkt voor het leven
ik ben de vrouw
die met je praat en
met je samen onderweg is
naar het paradijs
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Voorspel
Wat God doet, is zijn opgaande in de daagse dingen.
Geen God die zich verbergt,
geen God die zich openbaart.
Het leven is gewoon zichzelf.
Tot op een dag het vermoeden
groeit, er iets in je doorbreekt
waardoor je gaat denken dat
vlak achter het zichtbare
het onzichtbare je aanziet.
Dat is het begin van de weg
naar het dieper ervaren en zien,
dat in de hoogte en diepte
van het bestaan, de topervaringen
van je hoogste en diepste zelf
God aanwezig is, God leeft.
En dan kan het je overkomen dat je
een ander stralender ziet dan ooit
en je het goddelijk godinnig leven
plotseling in jezelf gewaarwordt.
In de volste zijnservaringen is God.
Voor wie opgaat in de Natuur, kan
een kosmische ervaring goddelijk zijn.
Voor wie leeft van kunst en kultuur, is er
de godinnige aanraking met de Schoonheid.
Voor wie in wetenschap en techniek
op het spoor komt van het ware Weten
de overrompeling van eindeloos verbazen.
En de stille schouwers van het Licht
gaan de mystieke weg naar God alleen.
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Evenveel mede-lijdenden als lijdenden
buigen zich over de nood in de wereld,
mensen vol mededogen die zelf Liefde zijn.
Ouders kunnen opbranden in hun kinderen.
En er zijn er die zich aan de Vrede wagen,
zij aan zij strijden zij met de Gerechtige.
Anderen bloeien open in Vriendschap en
zijn de hartslag van de Levende voor elkaar.
Voor velen is overgave aan sport en spel
de vereenzelviging met de grote Speler.

Wie spelenderwijs, spelenderhand
met God omgaat, zich geborgen weet
in de schoot van de Vader waaraan
liefde en lust als aan een oerbron
ontspringen - wie zich koestert
in de schoot van Moeder Aarde,
goddelijke bruid waarin God
zichzelf baart en tot leven komt,
zal zich kunnen vinden in
de Liefste aller spelen.

Zij die zich uitleven in muziek en dans,
in het feest van lekker eten en drinken
en allen die in het grote Genieten
durven opgaan, de levens- erotiek en
de betovering van de seksuele vervulling
zij verenigen zich met het Oerleven:
de goedheid en godheid van het leven,
de zoetheid en zotheid van de lust
als één en dezelfde werkelijkheid
in de hele mensheid en in God zelf.

Erotiek is de bron waaraan geestkracht
en daadkracht van de mens ontspringen.
Zij is ook de voedingsbodem van geloof
en Godservaring, zij raakt aan het
mysterie van het leven, aan God zelf.
Zij is liefdesgemeenschap met God.
Waar de liefde seksuele extase wordt,
is daar de godsdienst van de zinnen:
met je lichaam mystiek éénworden
met het lichaam van God.

Waar je eigen aard en persoonlijkheid
het duidelijkst aan het licht treedt,
daar waar je bijzóndere gelijkenis
met God zich openbaart, in je krachtveld,
daar is God voor jou vooral te vinden.
Wanneer dat je seksuele begaafdheid is,
een hevige levensperiode of levenslang,
is God daar voor jou het felst aanwezig.
In de viering van je zinnen golft er
goddelijke zinnelijkheid door je heen.

Wanneer niet de eros het centrum
van het leven heeft veroverd of
door de tijd de liefde bleef maar
het vuur is vermilderd en verstild,
mogen langs de hellingen van het leven
stromen van levend water vloeien uit
de eindeloze bronnen van Gods wezen.
De berg van liefde, die geurt naar
eenheid van zielen en van geesten,
zal tot in de hemel reiken.
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Liefdesspel
Om te weten en te blijven weten
dat mijn dagelijks leven zélf
mijn religieuze leven is,
mijn liefdesspel met U, God
moet ik het horen en blijven horen
van wie het weten en beleven,
moet ik blijven lezen en luisteren
omdat ik het weer zo gauw vergeet.
Wek mijn bewustzijn uit de slaap.
Versterk de begeerte van mijn zinnen
om het leven te voelen tintelen,
uw hartslag te horen in mijn bloed.
Raak mij met de ogen van het licht.
Ontwaak in mij wanneer mijn beminde
mij terugroept in het leven,
mij met dauw van kussen beademt.
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Ook als ik met mijn gedachten
niet bij U ben, mijn gevoel zwijgt,
is mijn lichaam gemeenschap met U,
klopt mijn hart voor U in wat ik doe.
U houdt van mij evenveel wanneer
ik bij U en niet bij U ben,
U aanbid en aanspreek evenveel als
wanneer het stil is tussen ons.
Toch vraag ik U, roep mij telkens
weer op mezelf te zijn in U, God
om in het licht te kunnen treden
en elkaar van aangezicht te zien.
Bid in mij om te kunnen bidden,
speel met mij om te kunnen spelen,
lief mij om te kunnen liefhebben
want alleen door U heb ik het leven.
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Naspel
jij die zelf verlangt
lust zoekt in liefde
liefde in alwat lust
en wacht en uitziet

houd mij omsloten kus mij
heel mijn lichaam kust jou
mijn armen zijn vleugels
om je lichaam heengeslagen

hier ben ik voor jou
drink mij geniet mij
neem mij ik geef mij
het liefst aan jou

koester mij ik ben
het kleine naspel van
het grote liefdesspel
dat jij steeds bent

het zoete zachtgele
geuren van moerasspirea
rijst over de oevers
overstroomt bedwelmt je

ik overstroom jouw wezen
in de golfslag van een lied
waarin ik mijn verliefd
verlangen uitzing aan jou

ik stroom als een kreekje
vol helder lachend water
terug in de oer-oceaan
van genot die jij bent

ik heb je lief God
en sluimer in je weg
dank dat je me zocht
en wilde komen
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Liefdesgodin
Mijn handen
dansen vloeiend
om je lichaam
zoals jij mij boetseerde
liggend in de tuin.
Jij formeerde mij
zoals je mij begeerde
voor jezelf.
God heeft de vrouw,
Godin de man geschapen,
ik weet van dit begin.
Nu strijken vlinders
op je schoonheid neer.
Mijn vingers spelen
het lied van de liefde
op het ritme van je hart.
Laat mij de hemel
openvouwen van je
eeuwig verlangen.
Ik streel je ziel
en draag je zingend
door de tijd.
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Liefdemeisje
Liefdemeisje
met je lichaam
met je hart
met je ziel.
Zo noem ik je
omdat je van
boven tot onder
op liefde lijkt.
Je stroomt uit
naar mensen,
je verliest je
aan mij.
Ik zie het in je
manier van gaan,
je opstand tegen
onderdrukking in de blik waarmee
je lijden aanziet,
in de zachtheid
van je handen.
Liefdemeisje
van mij
voor mij
dag en nacht.
Voor de liefde
ben je geboren,
voor de liefde
met God.
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