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Weekgedachte 

Hoe aardser 
je durft zijn 
hoe hemelser 
je kunt worden. 

 ***

Geaarde mystiek
 
Wie het aardse ontvlucht 
en verwijlt in het hemelse 
vervreemdt van de werkelijkheid 
en vertoeft in de ijle leegte 

op zoek naar God die men 
niet vinden kan omdat men 
niet zoekt waar Hij is 
en zoekt waar Hij niet is.
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Aarden mystiek

De verdichting 
van het stoffelijke 
en het onstoffelijke

de eenwording 
van het lichamelijke 
en het geestelijke

is de liefdebeleving 
de zijnsversmelting 
tussen al wat is

is de zijnseenheid 
van de schepping 
met de Schepper
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Mystiek

Mystieke ervaring 
ontstaat niet uit 
bestaat niet in 
vervluchting: 
opstijgen uit 
aardsheid maar 
instijgen in 
het aardse.

Mystieke beleving 
vloeit voort uit 
de indaling in 
het aardse: 
diepte van muziek 
hoogte van spel 
breedte van erotiek 
lengte van lust.
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Goddelijkheid

Waar mystiek ontstaat 
treedt God aan het licht.

De ontstane heelheid 
is de eenheid met God.

De liefdeseenheid 
is gemeenschap met God.

Hierin openbaart zich 
de liefde van God

voor de mens 
die hij liefheeft.

Hierin uit zich 
de liefde van de mens

die God liefheeft 
in alles wat bestaat.
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Menselijkheid

Een humane wereld 
is het rijk van God. 
Daar woont God 
tussen mensen 
tussen harten 
tussen handen.

Hoe menselijker 
de wereld wordt, 
hoe zichtbaarder 
de hemel op aarde 
zal verschijnen en 
God zichtbaar wordt.
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Gemeenschap

Gemeenschap hebben 
gemeenschap zijn 
is de eenwording met God 
die er de ziel van is.

In een massademonstratie 
in een popfestival 
in een voetbalstadion 
in een kathedraal.

En als geliefden 
overvloeien in elkaar, 
geestverwanten 
bidden met elkaar.

Waar in schoonheid en 
vreugde verrukking 
en extase wordt gevoeld 
is mystiek.
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Mystiek wonder

Uw liefde, God 
voor alwat is, 
uw liefde 
voor mij ook 
is geen wonder.

Het is gewoon 
het natuurlijk gevolg 
van Wie U bent. 
Het is de natuur 
van de liefde.

Dát U zo liefhebt, 
dat U liefde bent 
is het eeuwig 
diep mysterie 
van uw bestaan.

 ***

Wel is het een wonder 
dat ik geloven 
en weten mag, 
dat U zelf 
de liefde bent -

dat alles van nature 
één is met U 
en dat U mij 
dit dagelijks 
laat weten.

Uw liefde, God 
is de bron 
waaruit ik leef, 
is de bron 
waaruit U leeft.


