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Het overwegen van
het contemplatieve leven

is niet alleen
bespiegeling

maar wil ook leiden
tot visie.

Beiden zijn hier
van belang om

zowel het innerlijk
als het uiterlijk

kader te kunnen
doorgronden.

MEDITATION
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6
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Initium

Mogen wij intreden
in wat binnen is
door uit te treden
uit wat buiten is.

Mogen wij meenemen
naar binnen
wat dagelijks leven
buiten is.

Mogen wij ontstijgen
wat aarde is
om in te stijgen in
wat hemel is.
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Treden 
naar God
In de toekomst
zullen zij die
Kartuizer willen
worden niet meer
‘uittreden’ uit
zichzelf maar
‘intreden’ in de
eigen diepte.

Zo treden zij dan
de werkelijkheid
van God binnen
die op deze wijze
naar buiten treedt
in de volle liefde
die er kan zijn
tussen mens en God.
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Het eigenlijke,
dat is het meest
eigene, typerende
bepaalt het wezen.
Wat daaromheen ligt
is bijkomend en
niet bepalend.

Het eigenlijke
is echter niet
onmiddellijk
waar te nemen.
Het is nodig
door de buitenkant
heen te zien.

Je ziet een gestalte,
een enig gezicht
maar pas door
dóór te zien
ontdek je het
innerlijk wezen
achter het uiterlijke.

En daar is die
wereld van licht,
liefheid, verlangen
en schoonheid
waar te nemen waar
het goddelijke
zich openbaart.

Dan is het niet meer
van betekenis
of iemand dik is,
anders loopt,
moeilijk spreekt.
Daar is alles
kwetsbaar heilig.

En als dan ook
die ander ziet
dat je haar ziet,
hem aanschouwt
en met liefde
is aangezien,
is er geluk.

Binnenwezen
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Er is geen buitenkant
zonder binnenkant.
Buitenkant is de buitenkant
van de binnenkant.

In een gezicht ligt
wat achter een gezicht zit.
Wat in het binnenste leeft
is in het buitenste te zien.

Goed door het uiterlijk
naar het innerlijk te zien,
de ziel die in het lichaam is,
het lichaam waarin de ziel is.

Woorden zijn het uitwendige
van wat inwendig leeft  -
pogingen tot vertaling
van wat de geest bezielt.

Meer dan het woord kan muziek
vertolken wat in de diepte leeft.
Woordeloze zang is het lied
van hart en zinnen.

Zelfs gedachten zijn het uiterlijk
van innerlijke gevoelens.
Goed, om van buiten naar binnen
en van binnen naar buiten te kijken.

Buitenkant
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Tegenlicht

Als je je keert
naar het licht
keer je je af
van het donker.

Met je gezicht
sta je in het licht
met je rug
sta je in het donker.

Zij die vanuit
het donker
tegen je rug
aankijken

zien het licht niet
in je gezicht
en verzetten zich
tegen je donkere rug.
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Bezinning

Alle zijn heeft zin.
Wat geen zin heeft
bestaat niet.

Zijn ‘ is’  zin.
De mens hoeft er geen
zin aan te geven.

Het gaat er om
de zin ervan
te vinden.

Bezinning bedoelt
niet zingeving
maar zinvinding.

Hierin bestaat
de levenszin van
conternplatieven.

In de zin van
alwat is
vinden zij God.



32 33

O dat Licht
Jezus zei
‘ik ben licht’.
Hij zei dit
zonder trots.
Hij zei
wat hij voelde.

Hij voelde
dat hij vol
van licht was
toen hij bemerkte
dat hij door het lichaam
in de ziel kon zien.

En hij zag
de enkele mens
in de menigte
en hij zag
engelen
in kinderen.

O dat licht
achter zijn
gesloten ogen.
O die ogen
van God
door hem heen.
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