
26 27



28 29

MONOLOOG
MET
GOD

6

6

Cum Deo
Ik leef

rnet God
alleen

er is
niemand
anders

waarmee
ik kan
praten

die
met mij

praat
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Monoloog
GodGodin
lieve eenheid
in gezamenlijkheid

is uw leven steeds
een monoloog en
een dialoog

zo als de liefde
eenheid en
tweeheid is

en mag mijn leven
daarvan de
weerspiegeling zijn

zo wil ik
dat mijn liefde
voortdurend bidt

en dat mijn bidden
niets anders is
dan liefde
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Dialoog
Het inwendig gebed
van Gods gelieven
is zo woordeloos
als gevoelens
en gevoelvol
als woorden.

Zo ben je met
je hartsgeliefde
in aanwezige
afwezigheid
en afwezige
aanwezigheid

zonder dat
je gedachten
en gevoelens
zich omzetten
in woorden en
in begrippen.

Zo ben je
met God je geliefde
je hoort zijn liefde-
woorden in je ziel
en je hart fluistert
van liefde.
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Monialen
&

Monniken
       

Zij zijn het volle beeld
van eenvoud en nederigheid.

Zij hoeven niet te worden
erkend gekend geëerd.

Zij zijn het stille woord
van Gods eeuwig zwijgen.

Zij omarmen in God het leven
en de hele mensheid.

Zij leven enkel wat is
tussen God en hen.

W
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Verbond
Monniken en monialen
zijn de verbinding
tussen hemel en aarde
tussen God en mens.

Zij hoorden roepen en
volgden om nu reeds
nieuwe hemel en
nieuwe aarde te zijn.

Zij ademen God in
zij ademen God uit
zij willen zijn als God
God wil zijn als zij.

Zo was Jezus, Hij
in wie God leefde
in wie God stierf
in wie God verrees.
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Godelief
God liefhebben
als het ene alles
boven alles
in alles

het ‘soli Deo’
als levenskeuze
waarin alles
wordt meegenomen

zo leeft een moniale
en een priesteres
als gehuwde of
als ongehuwde

deze levenswijze
overstijgt de wet:
beloften en geloften
wijken voor de liefde

hier is God zelf
de minnaar en
beminde, samen-
vloeiend in de Geest

hier is God
de enige die
voor haar leeft
van haar leeft
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Als je ogen
opengaan
en je hart
zich opent
overweldigt je
de gewaarwording
dat heel
de schepping
vervuld is
van hunkering
naar gemeenschap.

Zinderend van
verlangen wil
maagdelijkheid
zich openen
tot ontvangst
om in eenheid
te versmelten
in de verrukking
van de bruidsliefde
in de bruidschap
van lichaam en ziel.

Wie als mens
zich schenkt
aan een ander
en zich werpt
in het Al
mag het eeuwig
bruiloftsfeest
vieren met
de Bruidegom
van alle aardse
Bruiden.

Maagdenbron
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Het is voor Kartuizermonniken
en monialen aan het begin
van de dag niet de vraag :
wat zal ik vandaag ‘doen’.
Dit zal weer een dag
van ‘zijn’ zijn.

Een hele dag weer alleen,
alleen onderbroken door een paar
keer officie dag en nacht.
Zij weten : dat gezamenlijk gebed,
dat samen zingen, die veelheid
samen draagt het eigen stille bidden.

Zonder medebroeders, medezusters
zou hun gebedsleven wegglijden
in woordeloosheid, gedachteloosheid.
Zij heffen voor elkaar de leegte op.
Zouden zij anders wel ooit zingen,
zomaar in hun eentje in hun kluis?

Daarnaast blijven de vele uren
van alleen zijn met zichzelf.
Daar is het klein bewegen
en doen van kleine dingen.
En telkens vouwen zij zich
dan weer in elkaar.

Voor God alleen is alleen
en samen, eigenlijk een wandelen
door het labyrinth van de tijd -
om uiteindelijk de afslag te nemen
naar het land waar God
hen in de verte wacht.

Koor-
zang



44 45

Minnezangen
Soms zingen zij zichzelf uit,
de heilloosheid van hun bestaan
en zijn de banken harde planken
voor hun lichaam en hun ziel.

Soms een enkel vers, een halfvers
of een hele reeks psalmen
voelen zij : dit is mijn hartekreet,
mijn minnewoord tot mijn Beminde.

Maar wie zingt daar zo hoog
en diep boven alles uit?
Zingt God zichzelf uit en zijn
de psalmen Gods eigen liederen?

Licht en kabbelend als een beekje
is Godin hoorbaar in vrouwenstemmen.
Zwaar als een onstuimige rivier
stroomt God in de mannenstemmen.
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Leven met God
is leven met
wat is want
wat is
is God.

Leven met God
is niet
naast wat is
maar in
wat is.

Leven met God
is God
leven en
beleven in
wat is.

Leven met God
is weten
en beleven
hoe nabij
God is.Le
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