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BRUID 
VAN HET 

HOOGLIED
6

6

Mantelzorg
Gedurende de vijftig jaar,
vooraf aan de Reformatie
vijfhonderd jaar geleden,

sloeg Maria haar mantel om
alle monniken en monialen
om hen bijeen te houden.

En nu tijdens de Deformatie
van het maatschappelijk leven,
is Maria weer aanwezig in allen

die in haar naam in de mantelzorg
hun beschermende armen slaan

om ouderen en hulpbehoevenden.

Giovanni di Paolo (1403 ca. - 1482): Madonna del manto (1431)-
Siena, San Clemente ai Servi.
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Eva
Lief dapper meisje
mooie kleine moniale,
je bewerkt de tuin
en het land met je
sterke zachte handen

maar geen man is er
stoere sterke monnik
die zijn brede schouders
zet onder de boerderij
en voor de beesten zorgt

jullie zouden toch samen
een welvarend monasterium
kunnen runnen en een blij
welzijn kunnen vieren in je
leven voor God alleen.
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‘Tout est grâce’

Innerlijk 
leven
Het zullen niet de goede
woorden zijn wanneer we
zeggen dat monniken en monialen
een gelukkig leven leiden
ook al zijn zij gelukkig.

Er is sprake van een andere
vervulling die voortkomt
uit een hogere en diepere
werkelijkheid die bestaat in de
liefdesblijheid met God.

Zonder deze levensverliefdheid
is monastiek leven niet alleen
onmogelijk maar ook ongezond. 
Dan sterf je van leegte en van
eenzaamheid - zonder God

want je kunt niet eens terugvallen
op wat het leven aan vreugde biedt.
Daar zou je dan wellicht de liefde
en de vreugde om God wél en zelfs
rechtstreeks hebben kunnen vinden.

Kom je een moniale of monnik tegen
die is ‘in love’, dan ervaar je
zelfs zonder veel woorden het heilige
van deze liefde die zich in de
stilte afspeelt tussen God en mens.
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‘Je veux Passer
mon Ciel

à Faire du Bien
sur la Terre’
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Dom 
Augustinus
Zij vierden hun bruidschap
samen en alleen
in hun kleine stille kluize
als Kartuizerin.

Zij waren één van hart
in Jezus’ hart en één
van geest in Jezus’ Geest
samen en alleen.

De vicaris die bij hen in
woonde, was heel en heilig,
zo zacht als zij en
zo krachtig als zij.

In dit heilig huisgezin
waar zij samenwoonden
met Jezus Joseph en Maria
was God hun aller Vader.



72 73

compacte
complete monnik
in zijn
levenssterke wil
geplant in
tedere vrede

hij voelde
bij wijlen
minstreel
te zijn van
prins
Jezus

dari blies hij
alleen
in zijn cel
of met
één voet in
zijn tuinje

het melodietje
van de dag
dat zojuist
in zijn hoofd
was gaan
klinken

hij balde
zacht
zijn vuist
en zijn stem
werd een
schalmei

dan wist hij
dat dit
nieuwe lied
een compositie
was van
Jezus zelf

Augustin

Ps. 73. 26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn
bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Y Cant. 5, 6 Een duizeling beving mij toen ik zag dat hij
er niet meer was.
V Cant. 2, 4 Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij
zijn vaandel van liefde.
Y Cant. 2, 5 Verkwik me met rozijnen, verfris me met
appels, want ik ben ziek
van liefde.
V Cant. 2, 6 Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn
rechterarm omhelst hij mij.

Het gezongen hooglied
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Ontvang mij, Heer,
zoals u mij dat beloofde.

Dan zal ik leven:
en stelt u mijn verwachten

niet teleur.
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waar eeuwen verleden
waren weggevaagd en
  dwars door
de ruïne waren gegroeid

La 
Verne

waar Maria boven
de toegangspoort al meer
dan anderhalve eeuw
onthoofd de wacht hield

waar mannenhanden de
restauratie niet deden
waren het vrouwenhanden die
het monasterium herschiepen
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Bruidje

Je laat de liefde
van mannen
de vriendschap
van vrouwen.

Als een nimf
zweef je door
de velden van
je minnaar.

Heilige Geest
wuift in je haren
in een geur
van lavendel.

En Jezus wacht
je op aan
de oever
van het meer.
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Rijs op in vreugde
dochter van Sion,

hef een loflied aan,
dochter van Jerusalem;

zie uw Koning komt
de Heilige

en de Zaligmaker.
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Avond-
gebed
Mijn dag was
als een stil
gebedssnoer
om U, God.

Ontroering
volgde mij
door de dag
met U, God.

Mijn geest
was vol van
gedachten
aan U, God.

Mijn hart
stroomde vol
van gevoelens
voor U, God.




