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Wees gegroet
Maria

ik kniel bij je neer
ik groet je keer op keer

als ik mijn huis uitga
als ik mijn kluis inga
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Bruiloft
God jij lieveling,
alwat vrouw-zijn is
wil ik zijn voor jou.

Maar wil jij dan
ook voor mij zijn
alwat man-zijn is?

Jij weet toch
hoe diep en vol
een vrouw kan zijn.

Mag ik ook jou dan
zo totaal ontvangen
als ik weet dat jij bent?
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Als vrouw ben je
vanuit je vrouwelijkheid
toegewend naar
alwat mannelijk is.

Als man ben je
vanuit je mannelijkheid
toegewend naar
alwat vrouwelijk is.

Dat heeft betrekkkng
op geslachtelijkheid
zijnswijzen kwaliteiten
gevoelens en ervaringen.

Heel de schepping
hunkert naar versmelting
tot de eenheid in alles,
tot de eenheid met alles.

Heel de schepping getuigt
van de oermannelijkheid
en de oervrouwelijkheid
van GodGodin - en daarom

zullen ook in monniken
en monialen deze goddelijke
eigenheden aanwezig moeten
zijn om tot heelheid te komen.

De hele 
eenheid
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Mens-
wording
De heelheid en heiligheid
van een moniale en een monnik
bestaat niet in de worsteling
tussen lichaam en ziel

maar in de eenheidsbeleving
van beiden met elkaar
zoals dit de menswording was
van Jezus en Maria want

juist in de doorvloeiing
en liefdeversmelting van beiden
ontstaat de heelwording en
heiliging van het ene wezen

waardoor de gelijkenis tot
stand komt met de heelheid
en heiligheid die zich
openbaarde in Jezus en Maria.
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De nacht staat als een donkere koepel
over de aarde gewelfd maar in dorpen
en steden vonkt overal licht.

Het zijn de lichtjes van een uitslaande
brand van hartstocht en liefde
die de schepping verlichten iedere nacht.

Overal spelen mensen met zichzelf en
met elkaar en zie heel de wereld staat
midden in de nacht in het licht.

Ik wil een van hen zijn en met hen
het eeuwig licht van de Lichtende
weerkaatsen tot voor Zijn Aangezicht.

Dankbaar wil ik de vonken vuur die God
in mij ontsteekt laten oplaaien als deel
van het grote aardevuur in de nacht.

En dan zijn er haarden zielevuur
waaruit monialen en monniken oplichten
en als sterren aan de hemel staan.

Het is het ene zelfde hemel- en aardevuur
van lichamen en zielen dat neerdaalt
en opstijgt van God van aarde en hemel.

De vonk van de liefde is God zelf.
Hoor God zingen in de vreugde als wij
één zijn met de gelukzaligheid in Hem.

Hoor God zingen in de vreugde als mensen
in hetzelfde liefdesvuur één worden met 
Hem. De vonk van de liefde is God zelf.

Zinnevuur en minnevuur
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Hij wist: dit mag ik
nooit laten verslappen,
het is de kracht van mijn
wezen, de bron van mijn zijn.

Dit overstijgen, loslaten
zou de vervreemding zijn van
zichzelf: dit was de verbinding
van lichaam en ziel.

Tegelijk wist hij: ik moet
deze passie van lichaam en ziel
in evenwicht houden met alle
strevingen van mijn geest.

Dan overwoekert het niet
mijn bestaan, mijn aandacht
en tijd - en blijft het bijzonder
in zijn uitzonderlijkheid.

Onderstroom
Dat was dan soms
het stille, dan weer
stormachtige wisselen
van eb en vloed.

Het waren de kuise
heilige momenten
van zachte streling
die raakten aan zijn ziel

waarin hij God voelde
naderkomen, voelde opkomen
als de geboorte van steeds
weer onbekend genot.

Heiliger en heerlijker
dan eten en drinken maar
even zo behoeftig
en onweerstaanbaar.
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De natuur roept om vervulling
van de eigen mogelijkheden,
om te worden tot de volheid
van de natuurlijke gestalte -

een plant om plant te worden,
een boom boom, een dier dier -
om tot volle bloei te komen
en tot totale vruchtbaarheid.

Alleen wat tot volledige
menswording leidt, beantwoordt
aan de scheppingswil van God
die zo tot bestaan komt.

Een kloosterleven dat niet
bijdraagt aan de ontplooiing
van de kloosterling, plaatst
zich buiten de bedoeling van God.

De menswording van de mens,
de menswording van God
is de vervulling van de droom
die God met de schepping heeft.

Menswording
God wil zijn, is de Zijnde,
en alwat is deelt in het
goddelijke leven dat is
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Dat wil echter niet zeggen
dat het levensnoodzakelijk is
al je eigenschappen en vermogens
ten volle te ontplooien..

Dat wat mens maakt,
tot leven brengt, moet wel
mogen zijn: dat zijn
hart en geest en zinnen.

Dat is ‘liefhebben’
‘inzicht verwerven’
‘lichamelijk zijn’
waardoor je in staat bent

het leven, de Levende
te vinden en te ontvangen
en zo de levensvreugde te
genieten die God bedoelt.
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Volheid
Een monnik kan ook zonder
een liefdesrelatie of
erotische ervaringen
helemaal vervuld worden
van de volheid van het leven
door vervuld te worden
van God.

Hij leeft in het
stroomgebied van de liefde
die in haar volheid ook
lichamelijk is en diep
geworteld in erotiek.
God zelf is die alles
inhoudende liefde.

Als je een ware monnik
en minnaar van God ontmoet
voel je die hele geestelijke
en sensitieve warmte
tot je komen.
Hij is een en al mens
want vol van God.
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Ongehuwd 
voor God
Wie er krachtens natuur of genade,
door natuur en genade voor kiest
ongehuwd te blijven, zal over
persoonlijke kwaliteiten
en een beschouwende geaardheid
moeten beschikken om alleen te leven,
alleen ook voor God te zijn.

Toch is ongehuwd zijn geen voorwaarde
om een religieus leven te leiden.
Zelfs is het mogelijk ‘samen’
voor God alleen te leven,
alleen te leven voor God.
Ooit zal kunnen blijken dat dit
een hogere diepere weg is naar God.
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Stoffelijkheid kan
bezield worden,
lichamelijkheid kan
begeesterd worden.

Dat is geen proces
van verdringing
of ontkenning, maar
een doorgroei, uitgroei

naar de diepere
werkelijkheid,
het innerlijk wezen,
de ziel van zijn.

Zo kan erotiek worden
de innerlijke beroering
van liefde in alle
betekenissen.

Zo kunnen monniken
en monialen zinnelijk
opbloeien in liefde,
openbloeien naar God.

Verinnerlijking
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