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Ziel die mij beweegt
zich uitlevend in mij

Lichaam geworden geest
waardoor ik aarde ben

GEEST
DIE MIJN WEZEN

VERLICHT
6

6
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Genoeg
Dat wat er is
tussen jou en mij,
liefste, 
hoeft niemand
te weten
om het echt
van betekenis
te doen zijn.

Dat ik voor jou
een instrument
van liefde ben
dat voor jou
speelt,
dat jij
bespeelt -
dat is genoeg.

Dat wat wij
voor elkaar zijn,
dat wat wij
misschien uitstralen,
voegt een betekenis,
een waarde toe
maar ook zonder dat
is liefde genoeg.

Dat wat er is
tussen jou en mij,
God,
hoeft niemand
te weten
om het echt
van betekenis
te doen zijn.

Dat ik mij voel
doorlicht van jou,
dat ik wakker
van jou lig
van verlangen,
dat is alles.
Wij hebben genoeg
aan elkaar.

Dat onze liefde
ongeweten onbeschreven
zal overstromen,
ons blije licht
anderen zal warmen
en verlichten -
dat moge zijn, maar
onze liefde is genoeg.
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Zingende 
zielen
Voor vrouwen is zingen
uitademing van de ziel,
het natuurlijk uiten van
wat hart en geest beweegt.

Daarom juichen zij eerder
en schreien zij eerder
dan mannen. En koorzang
ligt vrouwen van nature.

Mannen roepen harder
en zingen luider en uiten
daarin vooral hun passie.
En soms zingen zij samen.

Ook in mannen kan die zachte
diepe laag van de ziel gaan
trillen en wordt de vrouwelijke
kant van hun wezen geraakt.

Daar waar monniken en monialen
(in een gemengde communiteit)
samen het officie zingen,
zingen zielen en lichamen.
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Heilig Officie
'Zo vormen wij allen tesamen
één lichaam in Christus'
(Rom. 12,5)

Als familielid van een Kartuizer
kan het voorrecht je tebeurt vallen,
tussen de koormonniken te mogen
plaats nemen in de koorbanken
om het officie mee te kunnen zingen:
de Conventmis, de Vespers of de Metten.
Een enkele simpele aanwijzing van de
monnik naast je wijst je de weg.

Dan dringt het tot je door
dat dit een 'heilig' officie is:
allen zingen samen voor elkaar,
niemand overstemt of jaagt of drijft,
ieder is gelijktijdig en gelijkgestemd.
Hier wil niemand de leider zijn,
want hier gaan zij met elkaar om
zoals dat is buiten het koor.

'Welnu, tesamen vormt gij
het lichaam van Christus'
(1 Kor. 12, 27)

En dan blijkt de klankkleur hetzelfde
te zijn als het gezamenlijk levensgevoel,
zo ontzettend eenvoudig alsof het
praten is met elkaar in de recreatie.
Toch klinkt hierin een eigensoortig
timbre in mee : dit is de liefdebeweging
van mensen die liefhebben vanuit eenzelfde
ervaringswereld en vanuit eenzelfde bron.

Zo'n koor is een geestelijk lichaam,
het 'acoustisch' lichaam van de Geest,
waarin de monniken niet zelf zingen
maar gezongen worden door de Geest:
de Geest die hetzelfde schoonheidsgevoel
en vreugde-ervaring wekt in de harten,
die zij (willen) beleven in hun ontmoeting
met elkaar en in hun eigen kluis.
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‘Het is niet goed
voor de mens
alleen te blijven’
(Genesis 2, 18)

Samenzijn
Het samenzijn van boek
Genesis heeft betrekking
op zijn met tweeën.

Niet op een groep,
juist niet in                   
eerste instantie.

Een groep betekent
bredere, minder
persoonlijke eenheid.

Alleen wanneer men een
hechte eenheid niet wil,
is een losser verband beter.

               

Het is makkelijker je leven
met één geestverwante
af te stemmen.

Dan is ook de geestelijke
interaktie groter waardoor
verdieping mogelijk is.

Een twee-eenheid is ook
totaler en eerder
een bron van rust.

Geen wonder dat God daar
in Genesis al meteen
de voorkeur aan geeft.
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‘Zie hoe goed en aangenaam
het is als broeders
eensgezind samen te wonen’
(Psalm 132, 1)

Gemeenschap
Hoogwaardig en hartverwarmend
kan het zijn met velen te zijn
van velen te kunnen ontvangen
aan velen te kunnen geven.

Het is vormend en verrijkend
met vele verschillenden
samen te leven, om van je
ik-gerichtheid los te komen.

Maar je kunt er ook klein
afhankelijk en onzeker
van worden waardoor je eigen
persoonlijkheid zich oplost.

En hoe normbepalend kan een
groep zijn, zeker een  ideële
of spirituele gemeenschap die
persoonlijke vrijheid beperkt.

Een leefgemeenschap is nog geen
liefdesgemeenschap, een klooster
geen huis voor lichaam en ziel
een mensenleven lang. Soms wel.
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‘Bevestig mijn schreden
op uw paden.
Dat mijn stappen
niet wankelen’.
(Psalm 16, 6)

God
Dat ik vaste voet zal hebben
op de grond die Gij zijt.
Een stevige tred op de weg
van mijn leven die Gij zijt.

U bent het die mij sterkt,
maar ik ben het wel zelf
die op weg moet gaan en
mijn hakken in het zand.

U verwacht van mij sterk
te zijn, U geeft mij
niet de kracht die ik
zelf op moet brengen.

Toch vraag ik U mij
te ondersteunen op
moeilijke stukken weg
onder mijn vermoeide voeten.

Wilt U mij vervullen van
zin en ondernemingslust
en met het heldere bewustzijn
van wat ik kan in U.
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‘Vrouw, zie daar uw zoon
Zoon, zie daar uw moeder’
Kruiswoord van Jezus.
(Johannes 19, 26)

Samenwoning
Vanaf het moment dat Jezus
het woord van in den beginne
dat zijn Vader had gesproken
op het laatst herhaalde

nam Johannes Maria in zijn huis
op en gingen zij samenwonen.
Maar de kerk, die ontstond
na het heengaan van Jezus

durft van geliefden te eisen
dat zij elkaar uit huis zetten
als dat samenwonen niet past
in het eigen immoreel systeem.

En zo wordt getracht het visioen
van samenwonende monniken en
monialen al uit te schakelen
voor het zich werkelijk aandient.
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‘Vader, in uw handen beveel ik 
mijn geest’
(Lukas 23, 46)

Namens heel de mensheid
riep Jezus, de eerstgeborene
tot opstanding na de dood:
‘Vader, als het kan
laat dan deze kelk
aan mij voorbijgaan’.

Maar hij moest de bittere
kelk drinken tot op de bodem.
‘Ik heb dorst’ riep hij
en voor het laatst
‘Vader, in uw handen
beveel ik mijn geest’.

               
Een oude monnik brak
voor het laatst het Brood
in zijn kluis, omringd
door zijn medebroeders.
Onderweg naar het ziekenhuis
gaf hij de geest.

Een oude moniale glimlachte
in haar dood, nadat zij
jarenlang de borende pijn
in haar verlamde hand
had doorstaan. Zij had
‘volbracht’ zonder klagen.

W
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‘De Geest zelf spreekt voor ons
ten beste met onuitsprekelijke
verzuchtingen’
(Rom. 8, 26)

Liefde
is zichzelf
ten doel.

Liefde heeft
geen ander doel
dan liefde zijn.

         

Aan wie lief heeft
vraag je niet :
wat heeft dat voor doel?

Aan een monnik
die God liefheeft
vraag je niet:

welk doel heeft je leven?
Liefde is het ene doel
en dat is alles.

W




