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- Liefde maakt helderziend. Wij verstaan niemand beter dan den mens, dien wij in 

volledige overgave mogen liefhebben. Zijn wezen wordt ons transparant. De toegang 

tot al zijn diepten openen zich. De zekerheid van het geen ons in deze eenheid 

geschonken wordt, is ons te zeker om naar zekerheid te vragen. En toch… klaarder 

dan in iemand anders zien wij juist in dezen mens het wonder, enkel wonder, wonder 

van schoonheid en heerlijkheid. Paradijs-openbaring en paradijsgeheim. De 

openbaring openbaart het geheim. En het geheim openbaart de openbaring. 

 

- Gemeenschap onderstelt éénheid van wil. Dus in zekeren zin: éénheid van wezen, van  

 innerlijk wezen.  

 

- De ware éénheid met anderen of een ander is het levens-element voor de ontwikkeling 

van het persoonlijke. Door zich in die eenheid te verliezen vindt men zichzelf. Gelijk 

een man en vrouw beiden zichzelf worden in een huwelijk, dat inderdaad dezen naam 

verdient te dragen. En het eigenlijke, volle zichzelf worden geschiedt in de 

gemeenschap met God. 

 

- Wie niet voortdurend lief heeft, heeft in ’t geheel niet lief. Het liefhebben gaat altoos 

door, gelijk het ademhalen, ook onder den arbeid, ook in de slaap. Liefde, die niet 

eeuwig lief heeft, is geen liefde. En het eeuwig liefhebben wordt in den tijd: elk 

ogenblik liefhebben. 

 

- Want de liefde wordt door het liefhebben altijd groter. En zij kan niet nalaten het 

allerbeste, dat is, zich zelve te geven. 

 

- Liefde is almacht. Sterk als het leven. Sterker dan de dood. 

 

- Liefde wil zien. 

 

- Voor de liefde is niets te hoog of te wonderbaar. 

 

- Waar blijdschap is, daar is liefde. En waar liefde is, daar is blijdschap. Want waar 

liefde is, daar is God. 

 

- Liefde is overgave aan ‘een kracht die van buiten af tot ons komt, op ons inwerkt, ons 

bezielt, ons in de hoogste vrijheid gebonden houdt’. 

 

- Het gaat ermee als met de liefde, de liefde is ook innerlijkheid. Alle mogelijke 

uitwendige tekenen der liefde zijn met elkander niet zoveel waard, als deze 

innerlijkheid op zichzelf. Is die innerlijkheid weg, dan is de liefde ook weg. 


