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Weekoverweging

Sta op, mijn geliefde,
mijn schone, kom mee!
Want zie, de winter is voorbij,
voorgoed is de regen verdwenen.
De bloemen prijken op het land,
men hoort de duiven al kirren.
De vijg kleurt reeds zijn jonge vrucht,
de wingerds bloeien en geuren.
(Hooglied 2, 10 - 11 - 12)

***
Zijn linkerarm is onder mijn hoofd
en zijn rechter om mij heen.
(Hooglied 8, 3)

***
Voor dag en dauw
werd ik je vrouw.
Ik dacht met mijn kussen
jouw vuur te blussen.
Maar de vlam sloeg in de pan.
Toen werd je mijn man.
(naar Hooglied 8, 7 - 8)
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Aanbidding
Het hooglied van het jaar 2000
moge klinken als een overwinningslied
van Bruidegom God die Bruidje Mens
hartstochtelijk liefheeft en begeert
juist wanneer mensen elkaar beminnen.
Eeuwenoude tegenstelling overwonnen
waardoor God en mens samenvloeien
in een eeuwige liefdesgemeenschap.
Tijd voorbij van mensen moeten
verlaten om God te kunnen vinden.
Nieuwe werkelijkheid waarin
mensen aan God denken
wanneer zij zich zinnelijk voelen
en zich zinnelijk voelen
wanneer zij aan God denken.
Liefde is de hoogste aanbidding.
God stijgt op uit de liefdesgeur
van mensen, wanneer zij knielend
elkaar aanbidden en omarmen.
God is het zelf die overstroomt.
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Het hoogste lied
Het Hooglied dat
heel de schepping zingt,
is het liefdeslied
van God.
Het is het minnend
zingen van mens en dier
om weer te keren in
de schoot van God.
Alwat leeft
kent de melodie
van minnen en
bemind worden.
God zelf zingt
zijn liefde uit Zij leeft haar liefde
uit in alle leven.
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Religieuze erotiek
Het Hooglied uit het Boek Wijsheid is
het minnelied tussen mensen en mensen,
tussen mensen en God. Deze God, aan wie
wij zo verwant geschapen zijn, is God
van de liefde. Geliefde van alle leven.

De innerlijke waarneming en ervaring is
nauw verbonden met de ontwikkeling van
de zinnen: hoe open en ontvankelijk,
hoe liefdevol en levensgevoelig zijn wij?
Hoe ruim ons lichaam, hoe vrij ons hart?

God is beter te ruiken dan te begrijpen,
dieper te proeven dan te doorgronden,
eenvoudiger te zien dan uit te beelden,
dichterbij te horen dan te verstaan,
makkelijker te voelen dan te spreken.

Maar ook is van beslissende betekenis:
het inzicht, het ervaren weten dat God
leeft in onszelf, in mensen dieren planten,
in het scheppingsgebeuren en daar is
te ruiken, proeven, zien, horen, voelen.

De zinnelijke waarneming is de eigenlijke
bron van kennis en grondslag van de rede.
De liefde stroomt over van hart tot hart
en zonder zinnelijkheid is er geen gebed.
Kennis van God ontstaat in de ontmoeting.

Hooglied, loflied op de lichamelijke vreugde
als genieting van goddelijke lust en liefde.
Geleefd, gedicht, gezongen om te openbaren,
dat God en mens gehuwd zijn aan elkaar en
zelfs door de dood niet zijn te scheiden.
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‘Bemin Jezelf’
Het is reuze makkelijk
‘zelfliefde’ in verband
te brengen met ‘narcisme’:
Narcissus die zo verliefd werd
op zijn eigen schoonheid
dat hij in zichzelf verdronk.

Maar het is veel moeilijker
jezelf een hand te geven.
		

***

‘Bemin jezelf
evenveel als
je naaste’.
(Matteüs 22, 39)
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Zelfliefde
Het is van het grootste belang
van mezelf te houden
weet ik vandaag want
gisteren deed ik dat niet.
Ik stond stijf op
m’n haar viel niet
en mijn ziel leek niet
te horen bij mijn lichaam.
Vandaag bij het opstaan
zie ik in de spiegel
dat ik het weer ben
en lach ik tegen mezelf.
Als ik niet van mezelf houd
kan ik het niet geloven
dat een ander van mij houdt
dat God van mij houdt.
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God
mijn lieve leven
ik raak jou aan
nu ik mijzelf
aanraak
ik voel
je vreugde
die opwelt
in mijn schoot
zo diep ben je
in mij
dat jij
mij uitstroomt
zo diep ben ik
in jou
dat ik
jou uitstroom
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Besloten hof
mijn speeltuin
ben je waarin
een glijbaan
en een wip
het kruisjesmos
schittert en
de wilde roos
bloeit rose
de afdruk van
je lichaam
ligt in
het zand
zacht open ik
de toegang tot
de speelweide
en lig languit
nu zingt
het lover en
schapewolkjes
worden echt
rondom de vruchten
die rijpten
in de tuin
der lusten
(Naar Hooglied 4, 12)
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Men vroeg aan de
waar - heid - zegger
zeg ons uw wijste les.
Toen zei hij:

Mooi
Blijf jezelf
mooi vinden,
je pink je pik
je mond je kont.
Kijk jezelf
met liefde aan,
raak jezelf
met liefde aan.
Hou van jezelf,
hou jezelf vast
want anders
val je.
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