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HET
MANBEELD
VAN GOD
God
Vader
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Ik houd van U
als mijn Vader
maar
ik houd ook van U
als mijn Moeder
God
Moeder
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De Scheve Toren van Pisa

‘il torre pendente’
symbool van de mens die
er zich nooit op kan
beroepen recht voor God
te staan
maar hij zal nooit vallen:
God stut hem juist omdat
hij niet recht
kan staan
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‘Ducam eam in solitudinem
et loquar ad cor ejus’
(Osee 2, 16)

Sprekend tot
mijn hart
God, dat ik U
mag ervaren
iets van U soms,
dat is genoeg,
meer is niet mogelijk.
Ik kan mijn gevoel
niet beschrijven,
begrijp mijn liefde niet,
weet niet wat en hoe
het is als ik bid.
Leid mij de eenzaamheid
binnen van uw stille
liefde-aanwezigheid
want daar zult U
spreken tot mijn hart.
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Inleiding
Boven de ingang
van mijn kluis
staat de spreuk
van de profeet Osee
'ik zal haar
de eenzaamheid
binnenleiden
en spreken
tot haar hart'.
Daarom bid ik
'God maak mij
maar eenzaam dan mag ik
verwachten dat U
tot mij spreekt'.

(Minstreel 24- 6-'52)
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Soli Deo
eenzame monnik
hoe hou jij het uit
met God alleen
alleen met God
of ben je zo een
dat je niet meer
al-leen bent maar
al-een geworden bent
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Bijenkoning
Terwijl de jonge monniken
hun koorkap eerbiedig
over het hoofd trokken
en geknield zich bogen
over de psalmen
van hun diurnale
liep de oude Misaël
in zijn tuintje tussen
de bijenkorven door
en alle bijen zongen
zoemend zwevend in koor
zijn psalmen mee.
Zo werd het klein officie
van Maria het Weesgegroet
van mens en dier
en werd Maria vereerd
als Onze Lieve Vrouw
en als Bijenkoningin.
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Monnikvader

Hij liep
te ploegen
achter
de ossen.
Hij zong
als hij
de varkens
voerde.
Hij zegende
het land
met volle
hand.
Hij bad
tot ver
over
de bergen.
En in
de nacht
hield hij
de wacht.
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Monnikmoeder
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Zij schreef
met bevende
hand lief
haar brief.
En legde
dan haar zoon
te ruste
in gebed.

Monnikzoon

Hij was
een niemand
zonder taak
alleen alléén.
Op zijn harde
bidstoel
een oude
juten zak.

Zij reeg haar
weesgegroeten
als een snoer
aaneen.

's Morgens
liet hij
zijn plantjes
drinken.

Dan stopte
zij de
sokken voor
de mannen.

's Middags
zwom hij
in het
regenwater.

Dan viel zij
soms in slaap
in de armen
van God.

's Nachts
in bed
nog
in gebed.
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Heilige Joseph
Patroon van de Certosa di Calci
Patroonheilige van Dom Joseph
Wij prijzen U
omdat U de stille monnik
bent in de werkplaats
van de gewone
alledaagse dingen
omdat U plaats neemt
in de koorbanken van
monniken en monialen
midden in de nacht
omdat wij in uw toegewijde
leven mogen zien
dat bidden werken is
en werken bidden
omdat U verenigd met
Maria en Jezus
de mystieke werkelijkheid
openbaart van het bestaan
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Natuurvader
Joseph
Levend in de natuur
op het platteland in
het dorpje Nazareth
was de natuur in jou.
Je geloofde en bad uit
het natuurlijk leven
waarin God zich
aan jou openbaarde.
Dat de natuur uit
eigen kracht een kind
voortbracht, vond je
een natuurwonder.
Dat kon omdat jij
geloofde dat het kon
en je kind ontving
als Zoon van de Vader.
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Soli Deo
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Het was even wennen
op weg van de kapel
naar de refter
achter elkaar lopend
in een rij
de boetepsalm Miserere
te reciteren.

Hoe minzaam groeten
Kartuizers elkaar,
zwijgend, maar met
een lichte buiging
en een glimlach
terwijl even het gezicht
wordt vrijgemaakt.

Zo erg was die maaltijd
ook weer niet:
een glaasje wijn
voor de gezondheid,
een groen ei erbij
en omeletten zo dik
als een hand.

En de grote tocht
naar zee ieder jaar
was een bruisend feest,
met strohoeden op
en een wandelstok.
Ja, alleen voor God
behoort alles je toe.
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