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Weekgedachte 

De kleur van mystiek 
is roze

 gh

als het zachte wit 
en het sterke rood 
elkaar doorgloeien

als het stille wit 
met het felle rood 
ineen gaat vloeien

gaan er roze rozen 
in mystieke geuren 
de ziel besproeien
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De tijt es corte 
er is noch vele te doene. 
Sijt fier ter minne 
ende coene.

(Hadewych)

De tiit es corte

Mystiek breekt 
uit eigen kracht 
door de traagheid 
van de tijd heen. 
Zij is het vuur 
dat lichaam en ziel 
versmelt - 
lopend vuur 
als de vlammen 
van Jahweh.

Er is noch vele te doene

Mystiek is meer 
doen dan voelen 
structurele aanpak - 
om wat verbroken is 
te herverbinden. 
Om wat verscheurd is 
te helen: 
lichaam en ziel 
als een liefdeseenheid 
in de mens 
door God bewoond.
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Sist fier ter minne

Paring van mensen 
en van dieren 
is beleving 
van mystiek. 
De ziel, het leven 
stroomt over.

Wie op zoek is 
naar genot, 
is onderweg 
naar God. 
En wie bemint, 
God vindt.

Ende coene

Het dappere wakkere 
streven naar de eenwording 
aller dingen 
is de vereenzelviging 
met de wil van God: 
de scheppingsdrang 
van het eeuwige 
tijdbarende Leven.

Zich verenigen met 
de scheppingsliefde 
van God is: 
liefdesgemeenschap 
met God. 
Sport en spel, 
dans en muziek 
zijn levensmystiek.
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Levens-mystiek

Lieve Godin, 
ik groet je

om lieve Lies 
van Thüringen 
bij wie de rozen 
bloeiden 
in haar schoot

om Etty Hillesum 
die haar lichaam 
maakte tot een bron 
van leven voor mensen 
met de dood voor ogen

om de vele Madonna’s 
die verschijnen met 
een lied in het hart 
en een bloem 
op de lippen
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Natuur-mystiek

Lieve Godin 
ik vraag je 
breek door de bast 
van wilde bomen 
als ik je 
omarmen wil.

Adem je bedoelingen 
fluister mij 
je stille liefde toe 
als ik mijn oor 
te luisteren leg 
aan jouw hart.
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Lichaams-mystiek

Lieve God 

die onderhuids 

door mij heen 

zindert - 

er juicht in mij 

iets van dankbaarheid 

omdat jij 

mij afleert 

de vlucht van mijn geest 

te volgen, 

omdat jij 

mij aanleert 

dichtbij jou te blijven 

in mijn eigen lichaam.
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Muziek-mystiek

Lieve God, 

jij ruist als 

een waterval 

door mij heen - 

melodie na melodie 

kom jij mij nader 

in het album 

‘Love me tender’. 

En je overstroomt mij 

in de bruisende vloed 

van stemmen in 

‘Spem in alium’ 

van Thomas Tallis. 

Mijn dorst en drank 

ben jij...


