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Weekgedachte 

Mystiek is de ziel 
van politiek.

Politiek is het lichaam 
van mystiek.

Mystici

Er zijn er van allerlei aard, 
zij gedragen zich heel verschillend - 
leeuwen en lammeren zijn er bij. 
De meesten zijn anoniem.

Zij zijn niet tégen maar vóór. 
Zij leven niet buiten zichzelf 
maar gaan voor naar binnen. 
Innigheid van leven is hun weg.

Er zijn dwarsliggers bij 
maar de meesten van hen zijn 
schatten van licht, die 
zich uitleven in liefde.

Wat zij allen met elkaar 
gemeen hebben, is: zij zijn 
‘les amoureux de Dieu’ - 
verliefd op God.

Illustraties : Marc Chagall
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De prijs

De kostprijs van 
één heilige 
één mysticus - 
geworden in het 
alom geprezen 
systeem 
(orde - congregatie) 
van geestelijk leven 

is

dat de levens 
van duizenden 
eeuwenlang 
verworden zijn 
tot zinloosheid 
en uitzichtloosheid 
binnen datzelfde 
alom geprezen systeem 

is

die prijs 
niet veel 
te hoog?
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Dwarsliggers in naam 
van God

Het is verdacht 

dat in een boek over 

mystici eenentwintig 

ongehuwde mannen en vrouwen 

voor het voetlicht 

worden gebracht 

en geen enkele normaal 

gehuwde: want 

de twee gehuwden waren 

ook nog half gehuwden...

Voor de ene vrouw 

die uitgehuwelijkt werd 

stond dit gelijk met 

legale verkrachting - 

voor de ene man 

had het huwelijk ook 

niet veel om het lijf: 

toen zijn vrouw verongelukte 

ontdekte hij dat zij een 

ruwharen boetekleed droeg...
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De suggestie 

wordt gewekt

dat het alleen 

aan ongehuwden

vrijgezellen

celibatairen

gegeven is

te komen tot 

mystieke

Godservaring

Komt dat omdat de kerk 

een bovennatuurlijke 

weerzin koestert 

tegen levens-mystiek: 

het God-verliefde leven zelf? 

Behoren daarom 

alle zinnelijken 

alle lustigen 

bij definitie tot de 

dwarsliggers van God?
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De nieuwe wereld 

is op zoek naar een 

materiële mystiek: 

het opdelven van 

Gods aanwezigheid 

in de diepte 

van het bestaan. 

Mag dan de oude 

spirituele mystiek 

dit weer bedelven?

De lichaams-vijandige 

mystiek van eeuwen wordt 

als een duffe deken 

heengetrokken over 

het voorzichtig wortelende 

nieuwe leven in het 

zaaibed van deze tijd: 

ademloos zal het verstikken 

en weer zal het zaad van 

Gods liefde verdorren.
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Sinds Genesis 

vindt de herverbinding 

van mensen met God 

plaats in het 

spel zonder grenzen 

waarin tijd en 

eeuwigheid samenvloeien. 

Mensen zijn mystiek: 

sámen zijn man en vrouw 

beeld van God.
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‘Wereldmonnik 
Dag Hammarskjöld’

Dag Dag

Je bent zo 
aan de kleine maat 
van eigenbelang en 
zelfmeerwaardigheid 
ontstegen, 
dat ik U 
tegen je wil zeggen. 
Maar had U 
toch een beetje plezier 
in uw belangeloosheid?

Misschien was je 
veilig geland 
wanneer je 
op je hoge vlucht 
een engel 
had meegenomen: 
een vrouw die je 
minder ver en 
minder veel 
van huis liet gaan.
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Je steeg op 
uit de fjorden, 
stak woestijnen over, 
voer over wereldzeeën - 
regelrecht op weg 
naar tweederde 
wereldlanden, 
moederziel alleen. 
Je stortte neer op aarde - 
vloog je de hemel in?

Uit leegte en gemis 
stroomde je hart 
vol heimwee. 
Alles wat je 
miste, heette 
‘God’. 
Wat heb je de 
zachte streling 
van zijn wezen 
goed gevoeld!
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Guido

Precies honderd jaar 
na zijn geboorte 
zag ik het levenslicht.

In zijn gedicht 
‘Gij badt op eenen berg alleen’ 
herleeft hij in mij.

Hij heft mijn eenzaamheid 
zo hoog boven mijzelf uit 
dat ik herleef.

Of leeft hij in mij 
en is hij een beetje even 
in mij herboren?

  *

Guido, grote heilige 
mysticus, vol van natuur 
en overstromende liefde,

zegen mij met je eenvoud, 
het naamloos ingaan in de 
heilige naam van God.

Plant de bomen diep in 
de bodem van mijn ziel 
om met hen op te groeien.

Wandel samen met mij door 
de bloemen- en vlindertuinen 
waar God wandelt in de luwte.
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Onthouding

De vlucht in de abstractie en 
de vergeestelijking van de zinnen 
verbreken de heelheid van het zijn. 
Als de liefdeseenheid van 
ziel en lichaam verbroken wordt, 
verstoffelijkt het lichaam 
en verdampt de ziel.

Overgave

Verzaking aan de materie 
is de moederbinding 
loslaten met Godin. 
Zij baart in alles wat door ons 
wordt be-leefd en aan-geraakt, 
alwat in liefde wordt beroerd 
‘zichzelf’.
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Onthechting

Vervreemding van de natuur 
(de geboortewerkelijkheid) 
maakt mensen tot ontheemden. 
Emigreren naar de bovennatuur 
betekent heimwee levenslang. 
Waarom die pijn gekozen tussen 
hier en nu en daar en dan ... ?

Hechting

De mystieke kracht van de mens 
bestaat in de hechting 
van geest aan materie en 
van ziel aan lichaam. 
Daarin kan het wonder gebeuren 
van de oer-extase die is 
gemeenschap met God.


