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Weekoverweging
 

Liefde is het Al

**

Liefde 
is zichzelf 
ten doel.

Liefde heeft 
geen ander doel 
dan liefde zijn.

**

Aan wie lief heeft 
vraag je niet : 

wat heeft dat voor doel?

Aan een monnik 
die God liefheeft 

vraag je niet:

welk doel heeft je leven? 
Liefde is het ene doel 

en dat is alles.

Illustraties: Albert Neuhuys
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Het minnen

Liefde verlangt naar 
wederkerigheid, maar eist 
geen wederkerige liefde op.

Liefde is een ‘uitgaande’ 
beweging naar buiten, naar 
al en ieder buiten zich.

Het is een heenbewegen naar 
schoonheid, heelheid omdat 
alles van God vervuld is.

  ***

God is de Alliefde, uitstroom 
van zichzelf naar alwat is. 
Dit is God helemaal genoeg.

God eist, vraagt zelfs geen 
liefde terug, want God is 
enkel liefde, heeft gewoon lief.

Toch verlangt ook God naar 
wederliefde, want dan ontstaat 
er liefdesgemeenschap.
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Soli Deo

Voor de allene God 
alleen leven, is 
daarom eenzijdig omdat 
God niet alleen is: 
God is Drieëen.

En daarom is ‘samen’ 
voor God alleen zijn 
de eigenlijke weergave 
en verwerkelijking van 
God die ‘samen’ is.

Vader Zoon en Geest: 
Vader en Zoon zijn 
door de Geest verbonden 
en samensmeltend in de 
allerinnigste eenheid.

  *
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Tussen hen die elkaar 
toebehoren en elkaars 
liefdebeeld zijn in 
gelijkenis, is het de 
liefde die één maakt.

Zij leven de drieëne 
werkelijkheid van God 
waardoor alleen-zijn 
en eenzaamheid worden 
opgeheven in God.

Zo kunnen zij het leven 
van God, de Levende God 
beleven en ervaren 
en zelf groeien in 
goddelijke humaniteit.

En zo wordt menselijke 
werkelijkheid goddelijke 
werkelijkheid - en 
goddelijke werkelijkheid 
menselijke werkelijkheid.
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Die Minne

het gebed van het hart 
het inwendig gebed 
is het willen zijn in 
diepe verbondenheid

het uitzeggen van liefde 
de innige overgave omdat 
de ander die God is 
je zo lief is

dit is het bidden 
van de hele mens 
van lichaam en ziel 
van hart en geest

het is de ervaring 
van eenheid en van 
eenwording en gemeenschap 
en eeuwige trouw 

soms zelfs van genieting 
een geestelijk orgasme
dat in de plaats treedt 
van denken voelen doen

hier overkomt God de mens 
en viert hij vermenselijking 
in een lichaam dat 
zijn lichaam is geworden

  ***
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dit gebed is zoiets als 
vrijen, spel zonder grenzen, 
woordeloos, stil en even 
tijdeloos als God is

of het is iets als 
samen werken en aan 
hetzelfde bezig zijn: 
één in zijn en doen

het is ook soms als 
eeuwige gezelligheid 
en plezier om elkaar 
en gek zijn op elkaar

de minne is een liefdesspel 
wordt uit het hart geboren 
God vangt dit spelen aan 
de mens speelt mee
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Zinnelijk geloven

Ik voelde me een vreemde 
en verstond de taal niet. 
De ruimte was vol leegte 
en God zelf was er niet.

Wel veel gewichtige gezichten 
en spitsvondige speeches 
en ieder etaleerde zijn visie 
over God en wist het beter.

Het ging over God als betrof het 
een artikel of een ding. 
En niemand sprak God aan of toe 
en niemand zei: ‘Ik hou van Jou’.

   *

Ik sloot mijn ogen en opende 
mijn hart naar God en zei: 
Lieve Jij, God van mijn zinnen, 
ik neem U zacht en zinnelijk bij mij.

Ik hoorde geen woorden meer,
er was een woordeloos aanwezigzijn. 
Maar God kon bij hen niet binnen 
en zij konden God niet binnengaan.

Toen ik buiten kwam en in de bomen 
vogels hoorde fluiten en de zon 
over het water scheen, kwam ik 
God tegen op de hoek van de straat.
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0 Bonitas

Het is al goed 
wat ik vandaag ontmoet.

Gezichten zijn als harten 
vol warmte en licht.

Neuzen krullen 
mondhoeken welven.

Mensen zomaar lachen 
mij uit of toe.

  *

Het is al goedheid 
onderweg vandaag.

De hemel spreidt zich 
vriendelijk over mij.

Lieve hemelgeesten 
stralen mij toe.

Ik voel God en zeg 
O goedheid!
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Verliefd

Hoeveel waren we vandaag 
bezig met God 
in gedachten woorden gevoelens.

Dit is niet te veel, te zwaar 
evenmin als het dat is wanneer 
wij zo met elkaar bezig zijn.

Er is gewoon liefde, 
je hart is er vol van 
en dan gebeurt dat.


