
BESTE BROEDER GENERAAL RENÉ STOCKMAN, 

 

Beste vrienden, 

In antwoord op het schrijven van onze Broeder Generaal Fra René Stockman, met vooraf een dank 

voor de uiteenzetting en mogelijkheid tot reflexie en meditatie. 

God is een Mysterie, waar we doorheen alle rassen en culturen een Naam hebben trachtten te geven, 

van Jahweh, Allah, God, de Grote witte Vader, Oxallah, Chenrezig enz... etc... 

 

Wie en wat is die God? 

Mogen we die allemaal anders benoemen? 

 

Why not? 

Vermits we allen een andere taal spreken, een andere menswording dragen, een andere huidskleur en 

geraamte zelfs hebben... zullen we andere woorden gebruiken voor éénzelfde mysterie: 

De Oorsprong van Alles, wat we ook weleens  " De Schepper " noemen. 

 

We zijn menselijk en onze God is een Liefdevolle God , en wij zijn idd gemaakt vanuit zijn onbeperkte 

intelligentie-energie-Liefdevolle creatie, één groot mysterie wat we trachtten te benoemen en alleen 

maar tekort schieten. 

Gelukkig herkennen we in de eenvoudige waarheid van ons hart, de zetel van de Liefde, de spiegel 

van God in ieder van onze cellen, in de voor-aanmaak van onze genen, in de energie die uiteindelijk 

onze ouders in liefde bijeenbracht om tot in het menselijke ons te laten geworden in vlees en bloed. 

Maar vanuit onmetelijk onbeperkte goddelijke oorsprong. 

Ongeschonden in het diepste van ons wezen, geschonden in onze menselijkheid, onze menswording... 

 

Vandaar  , dat niets en niemand onze opposit is, onze vijand, niemand kan ons werkelijk kwaad doen, 

als we maar in de allerkleinste vorm van ons "zijn" bewust blijven, dan zijn we onmetelijk Groot, want 

we dragen de Kracht van onmetelijke, onbegrensde liefde in ons. 

 

We leren , als een ui die gepeld wordt, doorheen ons leven, indien ons bewustzijn , die kwaliteit 

draagt, steeds dichter terug te groeien naar onze wezenlijke oorsprong, en in de mate dat onze 

hersenen, onze transmitters, de gloed van die bewustwording toelaten, de Goddelijke 

 



 

 

Mysterieuze Liefde, de onbegrensde alomtegenwoordige bron van goedheid, van Liefde. 

We voelen dat in ons Hart, aan ons ritme, we voelen dat in onze fysieke warmteregeling zelfs, we 

voelen en ervaren dat in de rillingen die we voelen als iets" juist" is. Als onze beperkende en universele 

God ons raakt ! 

 

En wie zijn wij dan om dat te kaderen? 

wie zijn wij om de daaruit voortvloeiende spontaniteit te dempen, te sturen wie zijn wij , om Gods 

adem , in te houden en angsten voorgang te geven wij zijn Kosmische kinderen 

 

 

Wij ZIJN Kinderen van God , letterlijk! 

 

God is een Mysterie, misbruikt voor vele menselijke verwordingen, de mens is zo... wat ons 

beangstigd gaan we "verkleinen, benoemen, naar onze eigen menselijke maat trekken" 

En hoe verder onze persoonlijke "mensenmaat" verwijderd is van onze Goddelijke oorsprong , hoe 

meer regels en verkleiningen we da ander aandoen, en vooral onszelf. 

Mensen zijn zo. Maar we groeien :) 

 

En, God zij Dank, herkenbaar in ons bewust durven liefhebben. 

 

In Universele Liefde voor u en al wie met u , met ons verbonden  is , 

 

Hartelijke groeten en troost in het weten dat we nooit alleen zijn, maar in vrede en liefde met en in 

onszelf en vandaaruit naar de ander , met twee voeten in de aarde en ons hoofd in de hemel, zoals de 

Chinese leer ons zegt.    

 

In balans  

 

WJ Christ 


