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Gebed aan het begin van de dag
Heer God,
alles wat ik heb,
alles wat ik ben,
alles wat ik doe,
bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
spreken en handelen,
iets van Uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,
verbonden met U
en gegeven aan mensen.
Amen.
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Zegen in lockdown-tijd
Zegen deze dag
De mensen die niet naar buiten kunnen
De mensen die zich opgesloten voelen
De mensen die opgesloten zijn
Zegen deze dag
De mensen die opgesloten zijn in zichzelf
De mensen die zich ingesloten voelen
De mensen die ruimte en adem zoeken
Zegen deze dag
De mensen die naar buiten kunnen gaan
De mensen die elkaar groeten
De mensen die elkaar ruimte geven
marinus van den berg
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Leven van begin tot begin

‘Op de kentering der tijden geboren’ , zo sprak Henriet-

te Roland Holst van der Schalk, een eeuw geleden ongeveer!
In deze nieuwe maand, op kop van een nieuw jaar, voelen we
ons allen ‘op de kentering’ tussen oud en nieuw. Janua betekent poort of deur in het Latijn. Een deur sluit het vorige
jaar af, een deur – dezelfde? – opent de ruimte op een vol
nieuw jaar. We staan op de wip. We leven nieuw, oningevuld,
hoopvol? De dagen zijn nog kort, de nachten duren lang, hoe
houden we het vol, zeker in deze ongekende coronacrisis?
Een wijze kerkvader zei: ‘Je kunt niet anders leven dan
van begin tot begin, in een beginnen zonder einde’ (Gregorius van Nyssa, vierde eeuw). Daar zit iets in: het leven is
als een kabbelend beekje, niet naast ons of langs ons heen,
maar in ons, te ontwaren in de stilte en de vrijheid van wie
niet wegloopt van het NU-moment. We léven. Het lééft, diep
in ons.
5
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Bij elke ademhaling die je bewust voltrekt, mag je er iets van
merken: adem uit, zover je kunt. En merk dan hoe het inademen vanzelf geschiedt. Het wordt jou gegeven! De lucht naar
binnen volgt spontaan op al wat je afgegeven hebt bij het
uitademen! Verrukkelijk wonder, telkens weer. Het leven
is een stille eerste gunst, een pure genade, maar we wisten
het niet. Konden we maar vaker heel bewust uit- en inademen! We zouden anders in het leven staan. We groeien dan
naar een aanhoudend besef dat alles ons geschonken wordt:
ademhaling, polsslag, tijd, leven. Een geschenk, dat is het
leven. Waar is de hand van de Schenker? ‘Mijn beker vloeit
over’, is de overvloedige ervaring van een gelukkige psalmist
(psalm 23).
Niet iedereen geraakt als vanzelf bij dat ‘beginnend begin’, dit oorspronkelijke doorstoten van een leven in mijn
leven. Daarvoor is behalve stilte en leegte ook een zekere
onthechting nodig. Ik moet loskomen van elke te stevige
zelfbetrokkenheid en zelfingenomenheid. Om de grote Vrijheid te ervaren, is een eerste vrijheid onontbeerlijk. Soms
kan een tegenvaller in mijn ondernemingen mij wakker
schudden en een deur openen op een ongekende, waarlijk
vrije ontvankelijkheid in mij. Een ziekte, een verlies, een
rouwproces om een dierbare zijn meer dan pijnlijke ervaringen in deze tijd. Ook een plotse overweldigende verliefdheid
kan grendels in mij doen begeven. Dergelijke ervaringen
trekken iets open in mij en ik ontdek – wellicht, en daarom
dus nog niet noodzakelijk! – een Leven in mijn leven, een
Vrijheid binnen mijn kwetsbare openheid.
6
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Laat ons dit jaar bewust inzetten, met een gespannen boog.
Waarom pijlen afschieten met een slappe boog? Nooit geraken die in de roos! ‘Elke morgen nieuw’ is de titel van een
joods commentaar op het grote Achttiengebed met zijn even
zovele Zegeningen. Leef nieuw, leef opnieuw, leef bewust,
vanaf de vroege morgen, stil en innerlijk geraakt door de
oer-gunst van de ademhaling, van de polsslag, van het mij
gegunde kloppen van m’n hart. Er is een leven in mijn leven.
Goddank!
benoît standaert
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Leo Fijen | Voorwoord

Het goede fluistert en het kwade schreeuwt. En die
schreeuw is bijna elk uur van iedere dag te horen en te zien.
Want het virus blijft ons geselen en maakt ons moedeloos. De
cijfers vliegen ons om de oren, de rampscenario’s worden in
de volle schijnwerpers besproken, de vaccinaties en de testen
leggen het al weer bijna af tegen de mutaties van het virus.
Nog strengere maatregelen worden overwogen terwijl we al
op ons tandvlees lopen. We zijn het zat, we zijn moe en we
zijn moedeloos. Ik spreek de laatste weken veel mensen uit de
kerken. En ik hoor meer en meer: het valt niet mee om kerk
te zijn in deze tijd. Want alles wat ons tot christenen maakt,
wordt ons bijna onmogelijk gemaakt: de dienst voor je naaste,
voor je buurt of je geloofsgemeenschap en voor God. We leven van de relatie tot de ander en tot de Ander. Dat geeft ons
adem. Maar die adem wordt ons bijna benomen, hoe inventief, vernieuwend, digitaal en experimenterend we ook zijn.
Daarom delen we op alle mogelijke manieren onze zorgen.
13
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Dat gebeurt in dit gebedenboek niet. Hier wordt de vreugde
gedeeld dat we niet aan ons lot worden overgelaten, niet in
de woestijn van de veertigdagentijd, niet in het lijden om
ons heen, niet in de dood van Christus. Hier wordt gedeeld
dat we in de eenzaamheid en het isolement, in het verdriet
en het afscheid, in de beproevingen en de saaiheid omgeven
zijn door het leven. Door alles heen spreekt het leven tot
ons. In de grote goedheid van de verrijzenis, maar ook in
het wonder van de kleine goedheid. Dit gebedenboek deelt
de vreugde van het geloof. Deze bundel deelt de grote goedheid van het leven door al het kwaad heen, maar heeft ook
oog voor de kleine goedheid van mensen die er zijn voor
de ander. En we blijven op het spoor van die vreugde en
die goedheid door te bidden. En als dat niet in kerken kan,
doen we het thuis. Dat is ook één van de zegeningen van
deze beproefde tijd: dat we steeds meer bidden in huiselijke
kring.
In de coronacrisis mail ik geregeld met Jan Stuyt, de jezuïet van de Krijtberg in Amsterdam. Hij stuurt me het volgende: ‘Toen de coronacrisis begon lachte de duivel en zei tegen God: ‘Kijk eens hoeveel kerken ik al heb kunnen sluiten:
het zijn er honderden’. En God antwoordde: ‘Heb je gezien
hoeveel duizenden huiskerken ik inmiddels heb geopend?’.
Het is de spijker op zijn kop, het geloof is nooit en nergens
te stoppen, juist nu niet. Daarom bidden zo velen in huiselijke kring. Dit gebedenboek is er voor die huiskerken om de
vreugde van ons geloof te delen en de goedheid van je naaste
en van God te blijven zien.
14
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Die goedheid en vreugde heb ik de afgelopen weken intens
ervaren. Eerst is er het overweldigende succes van het vorige
gebedenboek ‘Van Allerheiligen tot Kerstmis’, daarna melden auteurs zich spontaan aan met nieuwe gebeden voor de
volgende bundel gebeden. Bisschoppen, vrouwen, mannen,
ze sturen gebeden in, steeds weer, als een genade die niet
meer te stoppen is. Het haalt niet de grote media, maar het
gebeurt, in de luwte. Daar fluistert het goede, ook naar mij
toe. Met dank aan allen en met name aan Paul Verbeek, de
priester uit Bergen op Zoom die de grondlegger is van dit
gebedenboek.
leo fijen

25 januari, de bekering van de heilige Paulus
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Anselm Grün | Inleiding
Bidden in onzekere en donkere tijden

Door de corona-crisis zijn we veel zekerheden kwijt

waar we in ons leven anders als vanzelfsprekend van uit
gaan: betrouwbare relaties, ons vertrouwde levensritme,
de mogelijkheid om de mensen te bezoeken met wie we ons
verbonden voelen. In zo´n onzekere tijd hebben we een andere kwaliteit van steun en veiligheid nodig. God wordt in de
Bijbel als rots beschreven waarop we stevig kunnen blijven
staan. In Psalm 18,3 lezen we: „De Heer is mijn steenrots,
mijn burcht, gevaren doet Hij mij ontkomen: mijn God, mijn
beschuttende rots, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn verheffing.“ Wanneer wij in deze onzekere tijd naar een kerk
gaan om te bidden, mogen we vermoeden dat God de rots
is die ons veiligheid biedt. Onze kerkgebouwen werden vaak
in onzekere tijden gebouwd – als tekenen van hoop dat midden in de chaos van deze wereld een heilige ruimte is, waar
16
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de destructieve krachten van de wereld niet binnen kunnen
dringen. Het is een beschermde ruimte waar we op adem
mogen komen. En het is een ruimte waar we niet alleen zijn
met onze angsten. We nemen plaats in een kerk waar al veel
mensen lang voor ons hebben gebeden en voor hun leven
met zijn noden in Gods tegenwoordigheid kracht hebben gevonden. Wij zitten in een kerk, gedragen door de geloofservaringen van al deze mensen. Maar die kerk is nog maar beperkt open. Daarom is de veilige plek van geloof voor velen
de huiselijke kring geworden. En ook daar biedt ons geloof
ons hoop en houvast.
We brengen in de kerk en de huiselijke kring onze noden
en angsten, onze onzekerheden en zorgen voor God. We
mogen erop vertrouwen dat Gods heilzame en liefhebbende nabijheid ons omgeeft. Daardoor komt onze innerlijke
verscheurdheid tot rust. We komen in God en voor hem tot
rust. We kunnen in de kerk en ook thuis het vertrouwde gebed van het Onzevader heel langzaam bidden. We stellen ons
dan voor dat deze woorden van het Onzevader niet alleen de
woorden van Jezus zijn met wie we samen tot de Vader bidden. Deze woorden zijn ook verrijkt door de geloofservaringen en levenservaringen van veel mensen voor ons die met
dit gebed door tijden van ziekte, crisis en pest heengegaan
zijn en zich eraan vastgehouden hebben. Zo voelen we ons
niet alleen met de uitdagingen van onze tijd. Wij worden gedragen door het geloof van de kerk en allen die hier hebben
gebeden. De kerk met haar heiligenbeelden is vol van hoop
17
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dat God ook onze wonden zal genezen. En wanneer wij naar
het kruis in het midden van de kerk kijken, mogen we ons
door de liefdevolle armen van Jezus omhelsd voelen. Want
aan het kruis strekt Jezus zijn handen uit om ons met onze
noden en wonden te omhelzen. Dat is het kruis in onze kerk
maar ook van onze woning. Jezus omarmt onze zwakheid,
in de kerk en thuis.
In veel kerken en in steeds meer woningen komen we afbeeldingen van engelen tegen. En de heilige Benedictus zegt
tegen zijn monniken dat zij bij het bidden en zingen altijd
in het aangezicht van de engelen staan. We zijn dus niet alleen. God zendt zijn engelen, zodat zij ons gebed steunen en
ons in onze nood begeleiden. In deze crisistijd zouden we
God vooral moeten smeken dat hij ons de engel van de hoop
zendt. Hoop is iets anders dan een concrete verwachting. We
hopen op datgene wat we niet zien. De vroege christenen
waren voor de maatschappij van de oudheid een zuurdesem
van hoop. De mensen waren nieuwsgierig waarom die christenen zo vol van hoop waren. Zo vermaant de eerste Petrusbrief de christenen dat zij iedereen antwoord moesten geven
die hen “rekenschap vraagt van de hoop die u leeft” (1 Petr
3,15). De engel van de hoop zegt tegen ons: de wereld is niet
alleen maar onder de heerschappij van de pandemie, maar
de wereld valt vooral onder God heerschappij. En deze engel
van de hoop wordt vergezeld door de engel van de gelatenheid. Wij zijn niet gefixeerd op de infectiegetallen. Midden
in de crisis blijven we gelaten. We doen wat we kunnen.
18
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Maar we geven ons ook over aan Gods zorg. We gaan gelaten
door deze wereld omdat wij ons door Gods zegen omgeven
mogen weten. We laten het aan God over wat hij ons oplegt
en wat hij ons toevertrouwt.
anselm grün

Benedictijner monnik te Münsterschwarzach
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Benoît Standaert | Inleiding
Verbonden in de stilte

Februari, de kortste maand van het jaar, is vaak ook

de koudste. Van lentekriebels is er nog geen sprake. Maria
Lichtmis, op 2 februari, juist veertig dagen na Kerstmis,
vormt wel een teken van licht en van hoop. Van die dag af
beginnen de dagen voelbaar iets langer te worden. Maar er is
de kou: we waken en schermen ons af, trekken naar binnen
vooral. Met te weinig licht buiten, is die maand voor onze
schoolgaande jeugd vaak de lastigste in het hele jaar, zeker
in deze dagen van crisis. Weinig of geen sport in een gezonde
buitenlucht… Wachten en hopen, in stilte.
Vandaag worden we allen opgeroepen om een nieuwe
‘cultuur van de stilte’ te ontdekken en te ontwikkelen. Laat
deze maand van het jaar ons daar extra gevoelig voor maken. De natuur zelf wacht in stilte, de naakte bomen spreken
20

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren BW.indd 20

20-01-2021 14:21

bidden in onzekere tijden

zacht van het verborgen leven dat straks weer zal bruisen tot
in hun brede kruinen. Hen aanschouwen helpt om zelf naar
binnen te trekken en ingetogen te bestaan. ‘Tiegen naar binnen’ dat is de basis van ‘ingetogenheid’. Het bevreemdende is
wel dat innerlijke stilte nooit mensen isoleert: ‘Le silence intérieur n’a jamais isolé les êtres’, zo schreef Bernanos in zijn
beroemde Dagboek van een dorpspastoor. In deze te lange
tijden van isolement door het Virus, krijgt zo’n zin plots een
openbarende kracht. Hebben we geleerd door te stoten naar
die innerlijke stilte, en lukt het ons daadwerkelijk ‘innerlijk
stil’ te zijn? Een woestijnvader – abt Poimên, vijfde eeuw –
merkte op, met wijsheid: ‘Er zijn er die aanhoudend spreken
maar hun hart is stil en zuiver, en er zijn er die hun mond
hebben afgegrendeld maar van binnen houden ze niet op te
oordelen en te vergelijken’. De ware innerlijke stilte is een
wonder. Want vanuit die stilte ontstaat er verbondenheid,
draagkracht, nederige gemeenschap met planten en dieren,
met mensen, groot en klein, zeer jong en zeer oud, dichtbij
en ver weg. De dieren en de kleine kinderen voelen zo’n verstilde persoon onmiddellijk aan. Hier valt niets te vrezen.
‘Aan wie overwint zal Ik de morgenster geven’. Zo
spreekt Christus in het laatste boek van de Bijbel, de Apocalyps. Telkens als ik in het Oosten nog vóór zonsopgang die
ster mag zien, ervaar ik vreugde en hoor ik die woorden tot
mij komen: ‘Ik zal je die morgenster geven’! Alleen in de onbevangenheid van een verstild hart komt die vreugde tot ons
en verbindt ons niet alleen in de breedte, wereldwijd maar
zelfs in de hoogte, kosmisch, tot en met de sterren.
21
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Laat februari als kortste maand in ons een weg openen naar
de langste reis. Deze is ‘de weg naar binnen’, zo noteerde Dag
Hammarskjöld ooit in zijn dagboek: Merkstenen. Onze luidruchtige cultuur – de mens is een dier dat veel lawaai maakt!
– vormt vaak een harde muur die ons verhindert naar binnen te trekken en er te verwijlen. Er is moed en een zekere
discipline voor nodig, ook de eerbied van anderen in huis.
Stilte is broos, lawaai is krachtig en verpletterend, ja doorgaans gewelddadig. Samen stil zijn is elkaar een immens geschenk aanbieden. Wie de dag daarmee begint, wordt begenadigd. Wie binnen de cyclus van een jaar, die aparte maand
van februari met meer stilte honoreert, hoe zou hij of zij niet
genieten van diezelfde genade de rest van het jaar? Genieten
we dan dankbaar van ‘de smaak’ van de stilte!
benoît standaert
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Paul Verbeek/Matheu Bemelmans
Maria Lichtmis

Maria Lichtmis heet het feest dat de Kerk op 2 februari

viert. De naam is een beetje verwarrend want het is wellicht
het oudste Mariafeest maar verwijst oorspronkelijk naar
een feest van de Heer waarin de ontmoeting met Simeon in
de tempel herdacht wordt. Het pasgeboren Kerstkind is dus
de echte hoofdpersoon. Maria Lichtmis wordt gevierd op
de 40e dag na Kerstmis. Volgens de joodse traditie was dat
het moment om een eerstgeboren zoon voor God te brengen in de tempel. De officiële naam van het feest luidt ook
‘Opdracht van de Heer in de tempel’. Paus Johannes Paulus
II heeft deze dag in 1997 ook verbonden met de jaarlijkse
aandacht voor het gewijde leven.
Waarom dan toch het oudste Mariafeest? Dat heeft te
maken met een andere traditie op dezelfde dag. Volgens die23
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zelfde joodse wet was het gebruik dat een vrouw 40 dagen na
de bevalling naar de tempel ging voor een reinigingsritueel.
Het woord reiniging klinkt ons nu misschien wat vreemd
maar het betekende in de taal van vandaag dat een vrouw
na een bevalling een rustperiode van 40 dagen werd gegund.
Eigenlijk heel modern dus. Maria Lichtmis is hiermee de afsluiting van dat ‘zwangerschapsverlof’ van Maria.
Daarom was deze dag in het verleden de officiële afsluiting van de kersttijd. Dat verklaart tevens de herkomst van
de naam Lichtmis. Als Jozef en Maria op de 40e dag met
hun pasgeboren zoon naar de tempel gaan, ontmoeten ze
daar de oude Simeon die in het kind de Messias herkent en
hem ‘een Licht’ noemt ‘dat voor de heidenen straalt’ (Lucas
2,32). Daaruit ontstond in de eerste eeuwen de traditie om
op deze dag een lichtprocessie te houden. Maria Lichtmis
is een lichtfeest tussen twee grote feesten van licht in. Met
Kerstmis vieren we de komst van het Licht op aarde door de
geboorte van Jezus te Bethlehem. En met Pasen vieren we
de overwinning van het Licht door de Verrijzenis van onze
Heer. Zo laten we tussen Kerstmis en Pasen zien wat onze
opdracht als christen is: Licht doorgeven, daarvan getuigen
in naam van Jezus, maar dat ook herkennen als de oude Simeon.
In de Middeleeuwen kwam daar het gebruik bij om met
Maria Lichtmis kaarsen te zegenen. Dat gebeurt nog steeds,
ook in Nederlandse kerken. Zo was er vorig jaar in Bergen
op Zoom voor het eerst sinds jaren weer zo’n processie. En
na de overweging werden de kaarsen gezegend, die in de
24
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liturgie gebruikt worden: kaarsen voor het altaar, noveenkaarsen, offerkaarsen, maar ook kaarsen voor het huwelijk
en bij de doop. Daarom is deze dag een goede gelegenheid
om de dopelingen opnieuw uit te nodigen. Dat gebeurde op
een zondagmiddag voor of na Maria-Lichtmis. Met deze dopelingen ging het dan richting de Lourdesgrot in de kerk. En
natuurlijk waren daar parochianen welkom, al was het maar
om hun verbondenheid met de nieuwe leden van de geloofsgemeenschap uit te drukken.
In Vlaanderen wordt deze dag Onze Lieve Vrouw Schud
De Panne genoemd omdat deze feestdag aanleiding geeft tot
het bakken van pannenkoeken. Ook in Bergen op Zoom hebben wij dat oude gebruik in ere hersteld, om kinderen meer
bij Maria Lichtmis te betrekken. Tenslotte wordt deze feestdag – ook al kan het nog zeer winters zijn – gezien als een
voorbode van de lente want ‘met Lichtmis valt de sneeuw op
een hete steen’.
Tenslotte terug naar de kaarsen die gezegend worden, ze
zijn er natuurlijk ook voor de dag na Maria Lichtmis, want
dan is er de Blasiuszegen.
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De nacht moet wijken, daar is het licht
Goede God
Het licht komt zachtjes naar ons toe
Bijna onzichtbaar, toch is het daar.
De dagen rekken en strekken zich uit,
en kijk:
de nacht moet wijken.
Ook U komt zachtjes naar ons toe:
kwetsbaar en klein als het groeiende licht.
Geen andere God paste ooit in de armen van mensen.
geen andere God zo broos dat elk open durft te gaan.
Dus kwamen wij zachtjes naar U toe.
Onze handen gerimpeld, onze gezichten gegroefd.
We wachtten, we hoopten en zagen het licht.
Wachters werden we in Uw heiligdom
Onze armen krachten, onze blikken jong.
Moeders en vaders, we leerden wat pijn is.
We braken het brood en deelden de dag.
Vandaag komen we zachtjes, met onze kinderen.
We bidden om zegen, voor nu en vannacht.
En kijk, kijk goed
in de ogen van kinderen.
De nacht moet wijken,
daar is het licht.
Amen.
katie velghe
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Een kaars die niets doet
Een kaars vandaag, een licht
Het weer is grijs
Het is een dag om binnen te blijven
Een kaars vandaag, een licht
Een dag voor luitspel
Een dag voor een houten puzzel
Een dag van staan voor het natte raam
Een dag om te mijmeren
een dag om te denken aan
Een kaars voor mijn broer
alweer in het ziekenhuis
een kaars voor mijn schoonzus
haar zwager ook zo ziek
Een kaars voor wie aan tobben
weer een dag met haar
die alsmaar naar buiten wil
Een kaars voor de Goede Moeder die niets doet
Een kaars die hoopt op licht
Dat een mens niet opbrandt
marinus van den berg
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Heilige Blasius

De heilige Blasius leefde in de vierde eeuw en was bisschop van Sebaste in Armenië. De legende vertelt dat hij
als martelaar in de gevangenis een kind gezegend en gered
heeft, een kind met een keelziekte. Zijn verering heeft zich
in de Middeleeuwen over de hele kerk verspreid. De Blasiuszegen herinnert ons aan de voorspraak van de martelaren die ook onze voorsprekers zijn voor onze lichamelijke
gezondheid. Op zijn feestdag van 3 februari ontvangen mensen die dat wensen na de eucharistieviering de Blasiuszegen.
De zegen is volgens een middeleeuwse traditie bedoeld ter
voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.
paul verbeek

28

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren BW.indd 28

20-01-2021 14:21

Blasiuszegen
Voordat de zegen wordt gegeven, zegenen we
de kaarsen met het volgende gebed:
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Laat ons bidden,
God, onze Vader, Heer van alle leven,
wij prijzen en zegenen U en vragen U:
zegen deze kaars en schenk hulp aan allen
die op de feestdag van de heilige Blasius
hier bijeen zijn gekomen.
Behoed hen voor ziekte en zonde
en leid hen ongedeerd door alle gevaren voor het leven.
Dat vragen U door Christus onze Heer
allen Amen
De kaarsen worden met wijwater besprenkeld.
Als men naar voren komt houdt de priester de
twee kaarsen kruisgewijze onder de kin en tegen
de keel van de gelovige en spreekt daarbij deze
zegen uit met de woorden:
Moge de Heer u behoeden voor keelziekte en voor alle kwaad
Op voorspraak van de heilige Blasius
Moge God u zegenen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
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Achterstand
We blijven op slot
Kinderen lopen achterstand op
Grootmoeders zien kleinkinderen op afstand
Het water staat meerderen tot aan de lippen
De nachten zijn vol van onrust
De toekomst is in mist gehuld
De een lijdt meer dan de ander
De een ziet meer kansen dan de ander
We dreigen op afstand van elkaar te raken
Wordt vissers van mensen (Marcus 1,17)
Mensen die mensen opvangen
Mensen die geen achterstand in de liefde oplopen
marinus van den berg
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Heilige Valentijn

De heilige Valentijn is een martelaar uit de derde eeuw.

Zijn naam betekent ‘sterk en gezond’. Hij genas de dochter
van een prefect en bekeerde het hele gezin tot het christendom. Hij werd gemarteld en begraven te Rome. Hij is patroon van geliefden, verloofden en epileptici. Zijn feestdag
viel samen met de datum – 14 februari – van een vruchtbaarheidsfeest. En dat heeft de kerk overgenomen. Wij vieren op
zijn feestdag de dag van de vriendschap. Op zijn feest mogen
we stil staan bij echte vrienden en bij de waarde van vriendschap. We kunnen onze vrienden en vriendinnen verrassen
met een mooie bloem, een kleine attentie, een lief kaartje of
een persoonlijk gedicht. De betekenis van Valentijnsdag en
de waarde van vriendschap worden treffend verwoord door
het gedicht van redemptorist Marcel Weemaes, pater, schrijver en componist uit Vlaanderen.
paul verbeek
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Indien ik je dragen kon
Indien ik je dragen kon over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je uren en dagen lang.
Indien ik woorden kende om antwoord te geven
op je duizend vragen over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden,
dan praatte ik met je uren en dagen lang.
Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik uren en dagen lang.
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang.
Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij,
en ik weet niet alles
en ik kan niet zoveel.
Ik ben maar een vriend op je weg
al uren en dagen lang.
En ik kan alleen maar hopen
dat je dit weet:
Je hoeft niet alleen te vechten of te huilen
als je een vriend hebt
voor uren en dagen lang.
marcel weemaes
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Karl Rahner SJ | CarnavalVastenavond
Lachen is een lofprijzen van God omdat
het de mens helemaal mens laat zijn

Waar zouden wij op vastenavond anders over medite-

ren dan over het lachen? Wij bedoelen daarmee niet die verheven hemelse vreugde die de vrucht van de heilige Geest
is, ook niet de vreugde waarover de intellectuelen gewoonlijk zacht en fluisterend spreken en die gemakkelijk een
wat matte en zurige uitwerking heeft, zoals het behaaglijk
gevoel van een naïef, schijnbaar evenwichtig mens, met
een jammerlijk gemis aan vitaliteit. Nee, wij bedoelen het
lachen, het werkelijke lachen, waarvan men schatert, waarbij men het uitproest en men zich soms zelfs op de knieën
slaat, waarbij men zich tranen lacht. Wij bedoelen het lachen
33
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dat niet erg diepzinnig is. Dat lachen bedoelen wij. Kan men
daaraan een meditatie wijden? Zeker. Heel goed zelfs. Ook
de lachwekkende dingen zijn zeer ernstig. Hun ernst wordt
slechts duidelijk voor hem die deze dingen laat voor wat ze
zijn: lachwekkend, werkelijk lachwekkend.
Past een dergelijk lachen, zoals wij het bedoelen, ook een
geestelijk mens? Natuurlijk, wanneer het iemand niet ligt,
moet men het niet krampachtig proberen. Een dergelijk lachen moet uit het hart komen, uit het hart dat het heilige
niet eens helemaal in bedwang heeft. Men behoeft om een
geestelijk mens te zijn zich dus niet krampachtig tot dit lachen te dwingen, wanneer het niet vanzelf gaat. De vraag
is slechts of de geestelijke mens niet gewoonlijk terecht aan
de waarde van dit lachen twijfelen moet, of hij het niet als
onverenigbaar met de waardigheid van een geestelijk mens
moet bestrijden. Neen, laten wij een apologie houden voor
dit lachen! Wanneer wij het doen, dan zal het lachen ons
plotseling zeer ernstige dingen glimlachend verhalen. In het
meest pessimistische boek van de Schrift lezen wij: ‘Er is een
vaste tijd van schreien en een tijd van lachen, een tijd van
rouwen en een tijd van dansen’. (Eccli3.4).
Lacht, want dit lachen is een bekentenis dat u mens zijt.
Een belijdenis die zelfs het begin van het belijden van God
is. Want hoe moet de mens anders God belijden dan door
in zijn leven te belijden dat hij zelf God niet is, maar een
schepsel dat zijn tijden heeft waarvan de een niet de andere
is. Een lofprijzen van God is het lachen omdat het de mens
helemaal mens laat zijn.
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Maar dit onbezorgde lachen heeft nog een diepere zin, het
bevrijdende lachen dat uit een kinderlijk en blij hart komt.
Dat kan slechts in degene zijn die niet alles aan zichzelf afmeet, die vrij is van zichzelf, die als Christus ‘medelijden’
kan hebben met alles, die deze verborgen sympathie bezit
voor alles en ieder, waarin en waardoor ieder ding tot zijn
recht kan komen. Maar daartoe is alleen hij die liefheeft in
staat. En zo is het lachen een teken van liefde. Niet sympathieke mensen kunnen niet echt lachen, zij kunnen niet
toegeven dat niet alles belangrijk is en betekenis heeft. Zij
zouden graag altijd belangrijk zijn en zich alleen met iets gewichtigs willen bezighouden; zij zijn bang voor hun waardigheid, zij zijn er bezorgd over, zij hebben niet lief en lachen
daarom ook niet. Maar wij willen lachen, ons er niet voor
schamen te lachen. Want het is een openbaring of minstens
een oefenschool van de liefde tot alles in God. Het lachen is
een lofprijzen van God die de liefde is omdat het de mens
een liefde schenkend wezen laat zijn.
(Uit: Meditaties over feesten en alledaagse dingen, Hilversum 1960)
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Masker op, masker af: een andere
voorbereiding op vastentijd
Carnaval is een volksfeest dat dit jaar geheel anders

gevierd gaat worden. In Bergen op Zoom, mijn woonplaats,
maar op alle plekken in Brabant en Limburg en ver daarbuiten. Geen optochten, geen volle straten en pleinen, geen cafés en restaurants open, geen carnavalsmis in een volle kerk.
Alles zal anders zijn. Want zelfs in huiselijke kring is het soberheid troef en komt er nauwelijks iemand op bezoek. Het
volksfeest met de meest grappige uitdossingen is een schim
uit het verleden. Het masker was toen geliefd tijdens de dagen van plezier en ontspanning. Soms voel je je veiliger met
een masker op en kun je meer jezelf zijn. Ook daarom is carnaval geliefd, als een kans om dichter bij jezelf te komen en
zo meer verbonden te zijn met alles en iedereen. De huidige
crisis heeft de maskers al in een veel eerder stadium afgerukt bij ieder van ons. Want we zijn teruggeworpen op onszelf. Wie ben je eigenlijk? Waar leef je van? En wat geeft je
energie? Bij carnaval mocht je je een paar dagen laten gaan,
met masker op, om bij te tanken voor de veertig dagen naar
Pasen toe. Maar misschien kun je in deze bijzondere dagen
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op een andere manier toeleven naar de vastentijd, zonder
maskers, maar:
– In de stilte die niet isoleert maar verbindt
– Bij een kaars die het licht van de eeuwige nabij brengt
– Door te wandelen en zo de energie van de Schepper te
ervaren
– Bij het bidden met open handen en zo de adem van de
Heer te ontvangen
– In de rozenkrans de troost van Maria weer ontdekken
– Elke dag in een vast ritme drie psalmen lezen en op adem
te komen
– Een brief schrijven aan je naaste om te zeggen dat je van
hem of haar houdt
– Op bezoek te gaan bij ouderen en daar niets te doen en er
alleen maar te zijn
– Door iedere dag je broer of zus, je vriend of vriendin even
te bellen
– Net als bij het carnaval je mooiste kleren aan te trekken
en te luisteren naar vrolijke muziek
– Vooral te blijven lachen en jezelf te relativeren
– Je huis te versieren en anderen daarmee blij te maken
– De mooiste bloemen – in Bergen op Zoom zijn dat tulpen
– te kopen en die weg te schenken aan ouderen die bijna
geen bezoek krijgen
– Speciale gerechten klaar te maken en die uit te delen aan
hen die te weinig hebben
paul verbeek
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Karl Rahner SJ | Aswoensdag

Gedenk mens dat gij stof zijt. Deze zin heeft een ver-

borgen en onvermoede betekenis zonder dat de oude betekenis verdwenen is. Want het oordeel ‘Stof zijt gij’ moet
geleden en ervaren worden in tranen, in de confrontatie
met nietigheid en dood, met boeten en sterven, met angst
en nood, met bitterheid van innerlijke en uiterlijke eindigheid. Maar juist dit, juist deze existentiële zin van deze
uitspraak over het stof-zijn van de mens heeft een andere
diepte gekregen. De gelovige beweging naar beneden, de
afdaling met Christus in het stof van de aarde, is een beweging naar boven geworden, een opstijgen boven alle hemelen. Het christendom verlost niet van het vlees en het
stof. Ook gaat deze verlossing niet buiten het vlees en het
stof om, maar dwars door het vlees en het stof heen. En
daarom is het woord ‘Stof zijt gij’ ook nog onze formule;
wanneer zij juist verstaan wordt, zelfs onze gehele formule.
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Wanneer ons op Aswoensdag wordt gezegd: ‘Gedenk mens
dat gij stof zijt’, dan is ons ook gezegd dat wij broeders zijn
van Hem die vlees is geworden. Dan is ons alles gezegd: nietigheid die vervuld is van de oneindigheid, dood die zwanger
gaat van het leven, nutteloosheid die verlost, stof dat in eeuwigheid Gods Lichaam is.
(Uit: Meditaties over feesten en alledaagse dingen, Hilversum, 1960)
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Gerard de Korte | Veertigdagentijd

In Nederland was er in de tijd van het Rijke Roomse Leven een stevige vastenpraktijk. Ikzelf was als kind op dit
punt heel fanatiek. In de vastentijd voor het Paasfeest had ik
een vastentrommel. Alle snoepgoed dat ik kreeg, werd in dat
trommeltje bewaard. Als kind werd je zo geleerd om je iets
te ontzeggen. In principe mocht je op zondag, als de vasten
werd gebroken, het snoep opeten. Maar ik deed dat niet en
wachtte tot het Paasfeest.

Maar de laatste decennia zagen wij in de katholieke vastenpraktijk een flinke verschuiving.. Niet zozeer een persoonlijk
offer (“versterving”) stond centraal maar de inzet voor minder onrecht in de wereld, bijvoorbeeld door het steunen van
projecten van de Vastenactie. Tegelijk zie ik in onze kring de
laatste jaren een kentering. Meer en meer zoeken katholieken nieuwe vormen voor het vasten. De inzet voor meer sociale gerechtigheid blijft staan maar toch ook de wens naar
vormen die meer een persoonlijke ascese veronderstellen.
40

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren BW.indd 40

20-01-2021 14:21

bidden in onzekere tijden

In de Veertigdagentijd lezen wij in de katholieke liturgie veel
teksten van de profeten van Israël. Deze profetenteksten
maken duidelijk dat het niet gaat om het zitten in zak en as
maar om het recht verschaffen aan de kleinen en de armen.
Het is dus goed om de Veertigdagentijd te blijven verbinden
met de inzet voor gerechtigheid en vrede. Op het katholieke
leesrooster is er bij de start het evangelie van Aswoensdag
(Mt 6, 1-6, 16-18). Het gaat om bidden, vasten en het geven
van aalmoezen. En dat niet ostentatief maar in het verborgene. Want wij vasten niet voor het oog van de mensen maar
voor de Heer die ook in het verborgene ziet. Alles bijeen
denk ik dat zo de persoonlijke en de meer sociale dimensie
van het vasten dicht bij elkaar blijven. De Vastentijd als een
tijd van meer toeleg op het gebed en het sacramenteel leven
van de Kerk. Maar ook een tijd van persoonlijke versterving
om biddend dichter bij God te komen. In katholieke kring
bestaat het gezegde: een volle maag bidt niet graag. En tenslotte een tijd waarin een evenwichtige combinatie van concrete naastenliefde in de eigen omgeving én een blijvende
inzet voor wereldwijde maatschappelijke gerechtigheid het
parool vormt.
Voor mij persoonlijk zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag bij
uitstek dagen van gebed en matigheid. De start van het Vasten en de sterfdag van Christus nodigen daar als vanzelf toe
uit. Deze dagen krijgen daardoor een eigen kleur en diepte.
Ook de andere dagen van de Veertigdagentijd probeer ik matigheid te betrachten. Maar eerlijk gezegd vraagt dat om een
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sterke wil. In onze welvarende samenleving met goedgevulde supermarkten en een veelheid aan horeca, zeker hier in
Brabant, is dat overigens nog niet zo eenvoudig.
Voor mij is de Veertigdagentijd zeker ook een tijd van barmhartigheid, niet alleen in sociaal opzicht maar ook moreel. Ik
denk daarbij aan twee bekende parabels die Jezus ons heeft
verteld en die Hij ook heeft voorgeleefd. Bijna iedereen kent
de parabel van de barmhartige Samaritaan. De mensen van
tempel, de priester en de leviet, falen maar een vreemdeling
laat zich raken en komt in actie als hij een beroofde man
aantreft langs de kant van de weg. Op zijn kosten mag de
gewonde man herstellen. Paus Franciscus besteedt in zijn
laatste encycliek Fratelli Tutti een heel hoofdstuk aan deze
parabel. Wij worden opgeroepen om solidair te zijn met alle
mensen die wereldwijd langs de kant van de levensweg liggen. Barmhartigheid als zoeken naar gerechtigheid, zeker in
de Vastentijd.
Maar Jezus heeft niet alleen aandacht voor bedelaars maar
ook voor zondaars. Bij uitstek vind ik de oproep tot verzoening terug in de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste
zoon eist bij leven van zijn vader de erfenis op, doet alles
wat God verboden heeft en komt letterlijk bij de zwijnen terecht. Dan besluit hij terug te keren naar zijn vader. Met een
gemeende of ingestudeerde schuldbelijdenis. Maar voordat
er ook maar één woord heeft geklonken, heeft de vader zijn
zoon in de armen gesloten. Deze parabel is voor mij een in42
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drukwekkend verhaal over God die als Vader op de uitkijk
staat en bereid is om ons in de armen te sluiten, hoever wij
ook van Hem zijn weggelopen. Christus leeft deze parabel
tot op Golgotha. Zo is voor mij de Vastentijd bij uitstek ook
een tijd van verzoening. Barmhartigheid als het ontvangen
en doorgeven van verzoening. Gods onvoorwaardelijke en
verzoenende liefde in Christus mogen wij delen met elkaar.
Niet alleen in de Veertigdagentijd maar als christelijke levenshouding.
+ gerard de korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch
(Uit: Houvast, briefwisseling met dominee René de Reuver, scriba Protestantse
Kerk Nederland, uitgegeven bij gelegenheid Maand van de Bijbel, Heerenveen/
Baarn, 2021)
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Heer en Meester van mijn leven
Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van traagheid,
moedeloosheid, heerszucht en onnutte woorden.
Maar geef mij, uw dienaar,
de geest van ingetogenheid,
deemoed, geduld en liefde.
Ja, mijn Heer en Koning,
doe mij mijn eigen zonden zien,
laat mij geen oordeel vellen over mijn broeder,
want Gij zijt gezegend in d e eeuwen der eeuwen. Amen.
Ere zij U, o God, ere zij U.
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Dit gebed van de h. Efrem de Syriër wordt door onze

broeders en zusters van de Oosterse kerken bijna dagelijks
gebeden gedurende de gehele veertigdagentijd. Het is naar
mijn aanvoelen een gebed dat heel goed uitdrukt welke gezindheid van ons gevraagd wordt als christen.
De aanspreking ‘Heer en Meester van mijn leven’ vind ik al
heel fundamenteel: het centrum van ons leven, van ons dag
aan dag geleefde leven zijn wijzelf niet. Een Ander is de kern
van ons leven. Door die aanspreking al, keren we ons naar
die Ander; bekeren we ons. Het is de blik van onszelf weg
naar God richten. De veertigdagentijd is niet een tijd om
eens extra naar onszelf te kijken, om zichzelf te doorploegen, om dus met zichzelf bezig te zijn. Nee, het is een tijd
om ons weer bewuster en waarachtiger naar God te keren.
Als we de richting van God uitkijken, dan krijgen we ook een
juist zicht op onszelf.
Het vastengebed van de h. Efrem verwoordt ook wat
de gevolgen zijn, als we met onszelf bezig zijn: traagheid,
moedeloosheid, heerszucht, onnutte woorden. Als ons ego,
ons ikje ons leven gaat bepalen, zijn we geheel en al onderworpen aan de zwaartekracht. We worden naar omlaag ge45
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zogen, naar wat de mens louter van de aarde doet zijn. Het
vastengebed vraagt: ‘Heer, voor zo’n gesteltenis bewaar mij,
behoed mij, lever mij daar niet aan over. Heer, bevrijd me
van mijzelf, doe mij mezelf ontkomen. Het is een vraag naar
de Heer toe: Hij moet dat bewerken!
Dan komt: geef mij, uw dienaar. De biddende mens gaat
in de juist verhouding staan: afhankelijk van zijn Schepper
en Heer, erkennend dat God het centrum is. Geef mij, uw dienaar, de geest van ingetogenheid, deemoed, geduld en liefde. God
mag God zijn en de mens mag en wil zijn wie hij is. Ingetogen, innerlijk stil, zuiver, gekeerd naar de Ander.
manu van hecke

Abt Sint-Sixtus Abdij Westvleteren
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Het dolende en lijdende hart
Wanneer je hart doolt of lijdt,
breng het behoedzaam op zijn plaats terug
en zet het stil in de tegenwoordigheid van je Heer.
En zelfs als je in je leven niets gedaan hebt
dan je hart terugbrengen
en weer in de tegenwoordigheid van onze God zetten,
ook al liep het iedere keer weer weg
nadat je het had teruggehaald,
dan zal dat waarschijnlijk je leven vullen.
(h. franciscus van sales)
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Dit gebed van Sint Franciscus van Sales vind ik een

waarachtig gebed voor de veertigdagentijd. Het dolende en
lijdende hart in de relatie met de Heer, met de anderen en
met zichzelf. De veertigdagentijd wil juist die drie relatienetten herstellen.
Dolend en lijdend in onze relatie met God. Kind van God;
dochters en zonen van de Vader. Dat is onze ware identiteit.
Wij hebben een thuis – kind aan huis bij Hem. Maar wonen
we daar? Willen we daar wonen? We willen zo graag volwassen zijn: zelfstandig, eigenstandig, op eigen benen. En we
verlaten het vaderhuis met onze erfenis op zak – dolend in
onze wereld.
Dolend en lijdend in onze relatie met de medemens. Samenleven in welk verband ook, openbaart hoe het met ons
hart gesteld is. Samenleven kan niet zonder zich aan elkaar
te stoten. En vaak vlucht ons hart: weg van het conflict, weg
van de confrontatie, weg van het anders zijn van de ander.
Ons hart doolt en lijdt. Wij willen nabijheid en afstand; wij
willen alles zelf kunnen en zoeken verbondenheid; wij willen
gerust gelaten worden en erkend, gewaardeerd.
48
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Dolend en lijdend – zo ook in de relatie met onszelf. Onrustig is ons hart. We mijden de stille uren, het afdalen in ons
diepere zelf, de zo nodige reis naar binnen. Ons hart – plek
van ontmoeting met God en medemens – maar wij zijn er
zelf niet. We leven buiten en zoeken verstrooid naar dingen
die kort soelaas geven, vermeende rust.
Maar gelukkig is er een tegenweer: breng het behoedzaam op
zijn plaats terug en zet het stil in de tegenwoordigheid van je
Heer. Ik geloof dat gebed, aalmoes en vasten dat terugbrengen van het hart bewerkstelligen.
manu van hecke

Abt Sint-Sixtus Abdij Westvleteren
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Gebed om verbonden te zijn met Jezus
Heer, ik ben een dorre rank in uw Gemeenschap
Ruk mij niet los van U, de ware wijnstok,
maar laat in Uw barmhartigheid
het sap van Uw genade op mij inwerken
Lieve Jezus,
ik verlang dat Gij mij vindt
dat Gij bezit van mij neemt.
Want als Gij mij vindt,
dan heb ik U gevonden;
en meer verlang ik niet.
jan berchmans
Vlaams jezuïet, gestorven op 13 augustus 1621, 22 jaar,
in 2021 precies 400 jaar geleden
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De vreugde van de Vader
Barmhartige Vader,
laat ons geen valse namen zoeken voor onze zonden
en laat ons het kwaad dat wij bedrijven niet ontkennen.
Moge het milde licht van Uw waarheid
ons binnen voeren in het wonder van Uw vergeving
en daar voor ons een nieuwe diepte van Uw liefde openen.
Geef ons de vreugde te kennen
waarmee U ons ontvangt en omhelst
telkens als wij tot U terugkeren.
Laat ons delen in die vreugde
en zo de nieuwe mensen worden
die een nieuw begin aandurven in Uw dienst;
dat wij in staat zijn om Uw verzoening en Uw vrede
te brengen aan alle mensen,
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen
piet van breemen sj
jezuïet, natuurkundige en geestelijk begeleider, geboren 1927
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Katharina Michiels | Excentriek
Eerste zondag in de veertigdagentijd: Mc 1,12-15

“En als God nu eens niet bestaat?”, vraagt ze me. “Dan
blijf ik geloven dat mijn leven zinvol is, ook hier in de abdij,”
antwoord ik, “want ik leid een excentriek leven.”
Excentriek ben je als je uit je eigen centrum stapt, ex
centro, als je die plaats open houdt zodat er iemand/Iemand
anders kan wonen. Excentriek ben je als je je kleine ikje loslaat zodat je het appèl op het gelaat van de ander/Ander
kan zien. Christenen zijn excentriekelingen…
Uit je centrum stappen betekent onmiddellijk in de
woestijn terecht komen, de plaats van leegte en eentonigheid. Daar leeft een mens niet gemakkelijk, gaat het niet
meer vanzelf, maar word je op de proef gesteld. Kun je het
uithouden in dat oord zonder impulsen en glitter, zonder
antwoord of applaus? Marcus, een man van weinig woorden
52
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en van uiterste directheid, spreekt in het evangelie van vandaag over de wilde dieren en de engelen die je daar ontmoet.
De wilde dieren belagen je met hun overdadige drang naar
‘gsm’ (geld, seks en macht) in alle variëteiten. Of sterker
nog: die innerlijke stemmen die je als naïeveling bestempelen, je in herinnering brengen dat je maar één leven hebt en
er dus best goed van profiteert, of die met steekhoudende
argumenten aankomen: “Kijk maar hoever Johannes de Doper raakte met zijn streven naar gerechtigheid? Gevangen
en vastgeketend – zonder happy end”. Excentriek was hij
alvast…
Kun je uit het centrum stappen en de bekoringen in het
gezicht zien, het gevecht ermee aangaan en weten dat het de
juiste weg is, de enige weg?
Kun je ook de hulp van engelen zien èn aanvaarden?
Mensen die stilletjes meegaan en helpen, de begrijpende blik
van iemand die jouw zoeken verstaat, het Woord horen dat
van elders komt, een intens moment van gebed…
Ik wens je een heel excentrieke veertigdagentijd toe, een
leven lang!

katharina michiels

Abdis O.L.Vrouw van Nazareth
Brecht
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De weg door de woestijn

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd herdenken

we het moment waar Jezus, na zijn Doopsel in de Jordaan,
de woestijn introk. We volgen hem na en gaan zelf veertig
dagen boete doen. Dagen van inkeer, van vasten en bidden,
van waken rond het Woord en van broederlijk delen. ‘De
grote kuis’ is een rite die we doorgaans in die prille maand
maart doorvoeren. Buitenkant en het binnenste van de
mens krijgen een beurt. Het joodse volk dat door de woestijn
trok, veertig jaren lang, staat model. Het beschikte over drie
wezenlijke elementen: de Rots, het Manna en de Wolk. Een
Joods commentaar legt uit: de Wolk, dat is Aaron, het Manna dat is Mozes, de Rots is Myriam! De drie waren broers en
zus. Aaron is bij uitstek de priester. De Wolk wijst naar het
transcendente: je kunt de wolk niet in je zak steken, of er
bevelen aan geven. Het was de Wolk die de etappes aangaf.
En bleef de Wolk boven het kamp hangen, dan wachtte men
54
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en bleef langer op die ene plaats. De Wolk was gids, toonde
de weg, ritmeerde de gang, bouwde tijden van pauze en rust
in, beschermde tegen de schroeiende middagzon. De priesterlijke traditie structureert ruimte en tijd en helpt de mens
om binnen al het vergankelijke nooit de zin te verliezen voor
wat ruimte en tijd overstijgt.
Het Manna is ons dagelijks brood. Iedereen heeft er deel
aan, elk volgens zijn behoeften, de ene iets meer; de ander,
die minder nodig heeft, krijgt eveneens voldoende. Wat een
wonder! Waar gebeurt dit in onze samenleving? Mozes de
profeet waakt daarover. Profeten zien de noden en behoeften bij de een en bij de ander. Ze roepen op tot rechtvaardigheid, onderlinge steun, eerlijk verdelen, rekening houdend
met de verschillen in de behoeften.
De Rots biedt levend water, zelfs in de dorste woestenij!
Wonder boven wonder. De Rots gaat mee, zo schreef Paulus ooit. Myriam symboliseert dit water. Waag het niet door
de woestijn te trekken zonder dat levende water, zonder de
Wijsheid die als een bron blijft wellen aan de binnenkant.
‘Sla op de rots!’ betekent ook: open je hart, verneem hoe Hij
jou inspireert. ‘Het water dat Ik u zal geven, zal in u bronwel
worden, opborrelend tot eeuwig leven’, zo sprak Jezus bij de
put van Jakob, tegen de Samaritaanse vrouw.
Wanneer Myriam sterft, is er een probleem met water;
wanneer Aaron sterft, verdwijnt voorgoed de Wolk; na de
dood van Mozes stopt de gave van het Manna en eet men de
eerste vruchten in het beloofde Land. Een verrassende proef
op de som van de rabbijnse traditie!
55
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Hoe dan ook, laat ons die volle maand van veertig dagen optocht naar Pasen zeer bewust met nieuwe moed ingaan. Met
de Rots, met het Manna, met de Wolk. Wijsheid, Profetie en
priesterlijke Heiligheid hebben we alle drie nodig om gezond
en bevrijd de Jordaan over te steken en het beloofde land
met Jozua – met Yeshoe’ah, de nieuwe Jozua, voorbij Mozes
– binnen te trekken. Dit betekent: laat ons optrekken met
een visie. Immers, het mooiste moet nog komen. Het heilige
Land is een geschenk dat we waardig moeten zijn en waarin
we dienen te geloven.
benoît standaert
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Ontferming
Ontferming zal er zijn
voor wie niemand heeft
Ontferming zal er zijn
voor wie onderschat wordt
Ontferming zal er zijn
voor wie verlaten worden
Ontferm U over mij
die ontferming behoeft
Ontferm U over wie
zonder ontferming is
Ontferm U over wie
aan ontferming werkt
Geef ons handen
die zich ontfermen
Geef ons ogen
die zich ontfermen
Geef ons Uw ontfermende Licht
van geloof, hoop en liefde
marinus van den berg
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U een wachtende
Dat U een wachtende bent
en niet een machtige
bevrijdt en troost mij
Dat U een wachtende bent
die mij de vrijheid geeft
mijn weg naar U te zoeken
Dat U een wachtende bent
die in een kier wacht
als ik dwaal en dool
Dat U een wachtende bent
die liefdevol naar mij uitkijkt
Uw deur niet dichtdoet
Dat bevrijdt en troost me
dat stimuleert me te
zoeken naar Uw Wil
marinus van den berg
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Katharina Michiels | In vuur
en vlam
Tweede zondag in de veertigdagentijd: Mc 9,2-10

Vanuit de woestijn stappen we verder uit ons centrum,

deze keer bergopwaarts. Jezus is in de buurt en drie vrienden gaan mee. We volgen het groepje stilletjes tot aan de
top. Wat is het goed om hier te zijn! Zo mag het dagen duren;
hier willen we blijven! Op de berg, in verblindend zonlicht,
begint Jezus te stralen en wordt hij Gods lieveling genoemd.
We staan verbluft. What is going on here? Wat is dàt? Even
snel als het gekomen is, is het voorbij. Toch voelen we dat
die gloed ook ons hart geraakt heeft… de vreugde van het
Evangelie! We zouden bijna ‘halleluja’ zingen…
Maar het gaat bergaf, we moeten terug naar beneden. Terug naar af? Niet helemaal want iets in ons brandt, een onbedwingbaar vuur dat wil oplaaien. Wie ervaring heeft met
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een houtvuur weet dat er leegte nodig is om vuur te maken.
Volheid verstikt. In een leeg centrum brandt het beter.
Passie heeft twee gezichten. Jezus geeft ons een voorafbeelding van wat er met Hem zal gebeuren, van Pasen.
Hij verzekert ons dat dit elke excentrieke mens, die uit zijn
centrum gestapt is en tot het einde toe volhardt, te wachten
staat: vuur worden, gloeien, oplaaien. Vandaag krijgen we de
ene zijde van passie te zien, over enkele weken volgt de andere, al even ingrijpend.
Abt Loot zei tegen abt Jozef: ‘Abba, naar vermogen verricht ik mijn kleine gebedsdienst, mijn klein vasten, mijn
gebed, mijn overweging en mijn stilte, en naar vermogen
ben ik rein in mijn gedachten. Wat kan ik nog meer doen?’
Toen stond de grijsaard op en strekte zijn handen naar
de hemel. En zijn vingers werden als tien fakkels van vuur.
En hij zei: ‘Als u wilt, wordt dan helemaal als van vuur!’.
(Vaderspreuken van Abt Jozef van Panefo 7)
katharina michiels

Abdis O.L.Vrouw van Nazareth
Brecht
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Vasten, wat kun je doen?
Al tweeduizend jaar is het advies hetzelfde:
aalmoezen, bidden en vasten.

Aalmoezen zijn gericht op de medemens in nood en he-

ten tegenwoordig ‘goede doelen’: de Vastenaktie is al tientallen jaren een ijzersterke manier om iets voor een ander
te doen en geeft bovendien de gever het gevoel dat hij een
goede daad verricht heeft.
Bidden is niet gericht op de medemens maar op God: tegelijkertijd bewerkt het gebed dat er iets gebeurt in degene
die bidt, een verandering ten goede. Ook hier heeft iets dat
gericht is op de Ander een weldadig effect op degene die een
inspanning doet.
De derde manier om iets aan de Vasten te doen is: vasten.
Tegenwoordig ontzeggen we ons iets dat negen van de tien
keer luxe is: een glas wijn, een toetje of een zondag uitsla61
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pen. Ik ken niemand in onze streken die zich iets ontzegt
wat bij de vervulling van de basisbehoeften hoort: wie eet er
een boterham minder of laat fruit staan?
In arme streken ver weg waar ik geleefd heb, zag ik het
elke dag om me heen gebeuren: vluchtelingen die leefden
van magere rantsoenen gingen in de vastentijd anders met
het eten om. Het maakte mij beschaamd: ik vastte van mijn
luxe, zij vastten van wat ze nodig hadden.
Alle grote godsdiensten kennen periodes van vasten en
ze weten uit ervaring dat dit het geestelijk leven versterkt.
Iets weggeven, tijd nemen voor gebed, wat voedsel of drank
laten staan: ze hebben met elkaar gemeen dat ze worden
ingekleed als iets dat moeite kost, dat een offer vraagt, en
ze hebben alle drie als neveneffect dat je er zelf ook beter
van wordt. Het is soms goed voor het lichaam en het is altijd
goed voor de ziel.
Als iemand nu zegt: het is allemaal schijnheilig want uiteindelijk word je er zelf beter van, dan kunnen we daar twee
antwoorden op geven. Ten eerste wordt ons voorgehouden
door Jezus in het evangelie van Mattheus om dit allemaal
in het verborgene te doen en er beslist niet mee te koop te
lopen. En op het tweede punt – je wordt er vooral zelf beter
van – staat het antwoord bij Ignatius van Loyola: Om die reden ben ik er niet aan begonnen en om die reden zal ik er ook niet
mee ophouden.
jan stuyt sj
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Verbonden met God en gegeven
aan mensen

Op de lagere school hoorde ik lang geleden: ‘Als je het

Onze Vader bidt, dan ben je op dat moment nooit de enige
die dat doet.’ Ik vond en vind dat wel mooi: misschien zijn
we wel met duizend mensen tegelijk.
Zoiets voel ik ook als ik bid voor de intenties die de Paus
voorstelt. Je vind elke maand een ander voorstel op de website www.biddenmetdepaus.org. Het maakt deel uit van een
wereldwijd gebedsnetwerk dat ondersteund wordt met iedere maand een nieuwe video die wordt ingesproken door
de Paus zelf. Voor april 2021 is de intentie: bidden voor wie
zich inspannen om de fundamentele rechten van de mens te
beschermen. In mei voor degenen die de financiële markten
reguleren, en in juni voor verloofden die zich voorbereiden
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Heer God,
alles wat ik heb,
alles wat ik ben,
alles wat ik doe,
bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
spreken en handelen,
iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,
verbonden met U
en gegeven aan mensen.
Amen
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op het huwelijk. Bidden voor anderen gaat makkelijker als je
het doet mét anderen. En dat kan op deze manier.
De maandelijkse intenties zijn een traditie die teruggaat tot
1844: het Apostolaat van het Gebed. Bij die traditie hoort
ook dat je bij het opstaan in de morgen de nieuwe dag “opdraagt aan God”. Ook dat is in een nieuw jasje gegoten.
Op spiegel in de badkamer hangt bij mij al jaren het gebed op
de linkerpagina dat me helpt om mijn dag te beginnen. Het
staat op diezelfde website www.biddenmetdepaus.org.
Voor dit gebedenboek koos ik enkele gebeden van de Vlaamse jezuïet Frans Cromphout, uit de bundel ‘Een tijd van Spreken’, Lannoo 1969.
jan stuyt sj
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God van de wereld
Gij zijt geen vreemde onder ons.
Gij zijt onze God vanouds,
gij wilt onze God zijn voor altijd.
Daarom blijven wij roepen
en aandringen bij u:
wat gij in vroeger dagen gedaan hebt,
doe dat opnieuw in déze tijd.
Geef ons niet prijs aan verwarring en verdeeldheid.
Laat ons horen, hier in dit uur,
dat wij nog altijd uw vreugde zijn,
uw eerste en uw laatste liefde.
En wij zullen u noemen: onze vreugde,
onze God van vroeger en nu en altijd.
frans cromphout s.j.
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Wij vragen u om vele dingen
Wij vragen u om vele dingen:
om voedsel, genezing en leven.
Maar wij zijn bang u te bidden
om meer geloof en liefde,
om uw wil en uw rijk.
Geef ons meer dan wij durven vragen:
geef ons uw Zoon.
Hij zal ons vrijmaken van onszelf
en ons leren uw rijk te zoeken,
uw wil die liefde is.
En àlles zal ons gegeven worden,
want gij weet wat wij nodig hebben,
God, onze Vader.
frans cromphout s.j.
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Voor de mensen met wie wij leven
Laat ons bidden tot God
voor de mensen die ons toevertrouwd zijn.
Wij danken God voor onze huisgenoten,
voor hen die onze zorg en onze vreugde zijn.
Laat ons bidden dat we niet naast elkaar leven,
maar tijd en aandacht voor hen overhebben
en onze vreugde blijven vinden bij elkaar.
Laat ons danken voor onze vrienden,
voor hun trouw en gastvrijheid,
en bidden dat wij onbaatzuchtig zijn
en bereikbaar als iemand ons nodig heeft,
dat onze vriendschap bestand is
tegen de waarheid,
dat wij niet oppervlakkig omgaan met elkaar
maar leren van elkaars geloof en levensmoed.
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Laat ons bidden voor hen die met ons werken,
met wie wij verbonden zijn
door rechten en plichten,
dat wij niet afgunstig zijn
en niet willen vooruitkomen ten koste van anderen
maar bereid zijn ze te helpen
en hun recht te behartigen.
Wij danken u, God,
voor de mensen om ons heen.
Blijf ons bezielen met alle trouw
waartoe wij in staat zijn
door Christus onze Heer.
frans cromphout s.j.
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Tot vrijheid geroepen
Gij hebt geduld met ons:
altijd opnieuw
schenkt gij ons uw vertrouwen.
En het geweld is nooit uw antwoord
op onze onwil.
Gij zijt de macht die liefde heet
en ons tot vrijheid roept.
Gij zijt God.
Geef dat wij uw vertrouwen niet beschamen
en onbevreesd de vrijheid op ons nemen
die gij ons schenkt,
niet om onszelf te zoeken,
maar om elkaar te dienen
met alle liefde,
met alle vrede en vreugde
die uw Geest in ons wekt.
frans cromphout s.j.
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Katharina Michiels | Opgeruimd
staat… ruim!
Derde zondag in de veertigdagentijd: Joh 2,13-25

Na de woestijn en de berg neemt Jezus ons vandaag mee
naar de tempel, naar de kerk. Hij is verontwaardigd. Het
staat er boordevol. Meubels, geld, handelswaar, dieren …
Hij verdraagt niet dat er op die plek, aan God gewijd, gemarchandeerd wordt. Weg met dit alles! Dit hoort hier niet
thuis! Leegte is er nodig, leegte in het centrum, leegte voor
God!
Ojee, wat zou Jezus denken als hij mijn binnenste kon
zien? Ik droom ervan mijn hart aan God toe te wijden, maar
ik stel vast dat er zich een heel ander theater afspeelt, waarbij ik keer op keer de hoofdrol heb, die ik niet graag afgeef.
Hoe graag ik ook High Church speel, Low Church voelt veel
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vertrouwder: ik verlang om te bidden, Hem alles voor te leggen, uit het centrum te stappen en Hem de regie van mijn
leven over te dragen, maar ondertussen ben ik massaal verstrooid, bezig met mezelf, onderhandelend en marchanderend. De uitnodiging is duidelijk: weg met dit alles! Bekeer
je en zuiver je hart, keer je om en ga met Mij verder, durf
excentriek te leven…
De grote kuis, of de paaspoets zoals dit in de abdij heet,
ruikt voor velen naar nostalgie, naar boenwas en fris linnen,
maar wat zou het mooi zijn als we die traditie in eer herstellen en verruimen. Jaarlijks alles een beurt geven: heel het
huis, alle kasten, je hele leefwereld wordt aangepakt en alles
wat we in een jaar niet gebruikt hebben, wordt opgeruimd.
Wat zou er veel plaats, ruimte, openheid gecreëerd worden…
zodat Hij bij jou thuis mag zijn. Trouwens, weet je dat elke
generatie zijn eigen rommel moet opkuisen om te vermijden
dat de volgende erover struikelt?
Veel poetsplezier de komende week! Dat is pas excentriek wezen!
katharina michiels

Abdis O.L.Vrouw van Nazareth
Brecht
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Hoe vinden wij een weg?
Zoals licht en donker
samen horen
zo moeten wij soms gaan
van goed en veilig land
door vlakten waar geen leven
en geen uitzicht is.
Hoe vinden wij een weg
als niet een woord van U
of beeld
ons als een antwoord
tegemoet zou komen?
Een mens alleen in de woestijn
is toch ten dode op geschreven.
Zend Gij ons, God
dan iets of iemand tegemoet,
zodat wij diep vertrouwen
durven vinden
in wat komt.
Laat uw belofte van nabijheid
worden als een wandelstok
die ons onachterhaalbaar leidt
naar een herbergzaam oord
van liefde en van mededogen.
kris gelaude
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De weg naar Pasen
‘Wanneer je vast
trek dan geen somber gezicht...
maar zalf je hoofd.’ (Mt. 6, 16-17)
Laten wij daarom dan
de luiken van verstarde denkbeelden
wijd open zwaaien
zodat Gods scheppende geest
als frisse wind naar binnen waait.
Laten wij speuren
naar vezels die de ziel verharden
en ze ontwortelen
om minzaam en genadig om te gaan
met elke andere op onze weg.
Laten wij ons verheugen
over hoe leven telkens weer verschijnt
waar mensen zonder tellen
kracht en geestdrift
doorgeven en wekken.
En laten wij ook eigenhandig
een nieuwe orde brengen
in de wereld
zodat gerechtigheid voor velen
de weg bereidt die ons
naar Pasen leiden kan.
kris gelaude
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Tochtgenoten
God,
Voortdurend zien wij
beelden van mensen
die slachtoffer geworden zijn
van onverschilligheid,
van misbruik, haat,
geweld en onrecht.
Laat ons toch niet vervallen
in blinde zelfgenoegzaamheid
of fatalisme.
Maar leer ons spreken
vanuit het diepste
van onze ziel,
als tochtgenoten
met waarachtige betrokkenheid.
En met de moed
om op tal van wijzen
geweld te bannen,
uit ons eigen leven
en uit deze wereld.
kris gelaude
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Wees niet onvindbaar
God,
In de diepste verlatenheid
en de ontreddering
doen mensen
zoals Jezus deed.
Zij roepen om U
die hun laatste stem
geworden lijkt.
Het enig mogelijke antwoord.
Dat doen ook wij.
Wees niet onvindbaar
in het stervensuur.
Voor niemand.
Leg uw eindeloze stilte
als een mantel
om ons heen.
En laat uw naam
‘Ik zal er zijn’
weerklinken,
helder als een nieuwe dageraad.
Helend
voorbij elke dood
of leegte.
kris gelaude
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Vasten als weg tot inzicht in
jezelf, de gemeenschap en
de wereld om je heen

In het derde hoofdstuk van de leefregel die hij gebruikte
om in 397 het samenleven in zijn eigen gemeenschap in Hippo te ordenen, schrijft kerkvader Augustinus:

‘Bedwing uw lichaam door vasten en onthouding van eten en
drinken voor zover uw gezondheid het toelaat…Zieken moeten
vanzelfsprekend aangepast voedsel krijgen…Als een zieke genezen is, moet hij weer afstand kunnen doen van de voorrechten die
zijn ziekte met zich meebracht.’(Praeceptum III, 1-5)
Juist omdat Augustinus over het vasten in een regel voor
een gemeenschap schrijft, lijkt hij te onderkennen dat het
‘samen afzien’ – zoals wielrenners in teamverband bijvoorbeeld – een band schept. Maar hij voegt er onmiddellijk aan
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toe dat het vasten ter regulering van lichamelijke verlangens
en ter bestendiging van de onderlinge band nooit ten koste
mag gaan van de gezondheid. De juiste maat moet worden
gehouden en daarom geldt: niets te zeer. Juist omdat de
eenheid in de gemeenschap niet gebaat is bij uitputting door
vasten van een van de leden – een gemeenschap is zo sterk
als de zwakste schakel – vraagt Augustinus aan zijn huisgenoten hoe dan ook de menselijke maat te houden. Rigiditeit
bij de verwerkelijking van een op zich nuttige norm is uit
den boze.
In ‘Het gelukkige leven’ verwoordde Augustinus overigens ook al tien jaar eerder heel expliciet dat de mens rekening moet houden met de maat die de natuur voor het
lichaam heeft vastgesteld: niet eten zorgt voor vermagering,
eten zorgt voor groei en versterking. Ook dan al blijkt hij
geen rigide asceet en evenmin onderschrijft hij, zoals Plotinus, veronachtzaming van het lichaam omdat de geest nu
eenmaal hoger in de zijnsorde is.
In hetzelfde werk ‘Het gelukkige leven’ brengt Augustinus het verkrijgen van inzicht en wijsheid in verband met
het houden van de juiste maat. Dit stoïcijnse ne quid nimisprincipe ligt aan dit inzicht ten grondslag: ‘doe niets teveel’;
‘doe alles met mate’. Seneca is één van de stoïcijnen die dit
principe verwoordt in een brief. Door matigheid verkrijgt iemand innerlijk evenwicht. Gaat iemand zich immers te buiten aan een overmatige hoeveelheid drank en voedsel, en is
hij of zij ook hierdoor te angstig of neerslachtig geraakt, dan
vindt de geest de wijsheid niet. Daarom schrijft Augustinus:
78

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren BW.indd 78

20-01-2021 14:21

bidden in onzekere tijden

‘Al wie gelukkig is, bezit dus zijn eigen maat, dat wil zeggen de
wijsheid’
Zo beschouwd lijkt Augustinus het vasten als onderdeel van
niet alleen gemeenschapsvorming maar ook van het vinden
van wijsheid op te vatten. Mensen die zich matigen in het
streven naar drank, erkenning, eer, roem of andere activiteiten die naar een isolement leiden, vinden een evenwicht dat
ruimte biedt om tot verdiept inzicht in zichzelf, de gemeenschap en de wereld om hen heen te komen.
paul van geest
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Katharina Michiels | Loslaten
Vierde zondag in de veertigdagentijd: Joh 3,14-21

Excentriek zijn is geen eigenschap die voorbehouden is
aan de mens. God trok zichzelf samen toen Hij ruimte maakte in zichzelf om de mens te scheppen (Tsimtsoum heet dit in
de joodse literatuur). Deze beweging werd als het ware herhaald bij de menswording, toen God ons zijn Zoon schonk.
Als we onze ogen op déze God gericht houden, blijven we in
het goede spoor. De excentrieke mens kijkt naar omhoog en
ziet eerst het kruishout, maar daarboven licht, zoveel licht.
Als we uit het centrum stappen en God toelaten dit centrum
te bewonen, zijn onze daden in Hem gedaan en verdragen ze
het licht. We leven in de waarheid. In een leeg, opgeruimd
huis mag alles gezien worden en kunnen alle werken openbaar worden. Is dit niet een proeve van eeuwig leven?
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Je herinnert je misschien de scène uit de film The Mission,
waar de berouwvolle moordenaar met een enorm zware last
op de rug de berg omhoog klautert. Hij kan zijn fouten nog
niet achterlaten. Uit het centrum stappen en leeg worden,
betekent ook leeg worden van schuld. In deze veertigdagentijd worden we uitgenodigd om schuld achter ons te laten
door dit uit te spreken tegenover God en zijn (Pro Deo?)
advocaten, de priesters. Ook hier wordt excentriciteit gevraagd, zelfs in dubbele mate. De mens van vandaag houdt
niet zozeer van zonde en fouten en het vraagt moed hiernaar te kijken en het te verwoorden. Daarna, als we het sacrament van de verzoening ontvangen hebben, moeten we
de schuld ook werkelijk loslaten, achter ons laten en geloven
dat we vergeven zijn, nieuw kunnen beginnen en vrij, soepel, licht worden.
Jezus roept me toe: ‘Omhoog, kijk omhoog! Zie hoe ik
straks omhooggestoken word op het kruis, zie hoe ik omhoog geheven word naar mijn Vader en zie verder, zie hoger!
Volg me met je ogen, volg me met je hart, volg me!’

katharina michiels

Abdis O.L.Vrouw van Nazareth
Brecht
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24 uur voor de Heer

De eerste keer dat paus Franciscus de parochies wereldwijd uitnodigde om gedurende 24 uur hun kerk open te stellen voor aanbidding van het Heilig Sacrament was in 2015,
bij de aankondiging van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.
Ook het sacrament van boete en verzoening heeft in deze 24
uur een bijzondere plaats. Het initiatief van de paus heeft
sindsdien jaarlijks een vervolg rond de vierde zondag van de
veertigdagentijd.
In het bisdom Breda kiezen we voor de estafette-vorm.
Vijf kerken maken gedurende een aantal uren hun deuren
open voor dit bijzondere initiatief. De Lourdeskerk van Bergen op Zoom is in de nacht van vrijdag op zaterdag open
van 2.00 uur tot 7.00 uur. Ook de Vietnamese gemeenschap
doet mee. Het Heilig Sacrament wordt mooi in de bloemen
gezet, de kerk is sfeervol verlicht. Die nachtelijke uren maken bijzondere indruk, de ervaring van Gods nabijheid gaat
de woorden voorbij.
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Afgelopen jaar was de kerk dicht vanwege de coronacrisis.
Toen hebben we gebeden in de pastorie. Met een collega
brachten we in de nacht uren door, biddend en mediterend.
Dat was een intense ervaring, ook door de verbondenheid
met alle mensen thuis. Ook dit jaar is het de bedoeling om
weer 24 uur samen te komen voor de Heer en de vrede van
de Barmhartige te ervaren. Ik maakte daar het afgelopen
jaar het volgende gebed bij.
paul verbeek
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Even bidden tot U
Heer,
ik kom even bij U
met mijn noden en vragen
om ze bij U neer te leggen.
Heer,
Bij U zoek ik stilte en rust
Uw aanwezigheid is weldadig
Heer,
Allerlei dierbare mensen
komen in gedachten,
ik voel me met hen verbonden.
Heer,
Hun noden en vragen
leg ik bij U neer.
Heer,
Vrede komt over me heen
in Uw aanwezigheid.
Het is goed bij U te zijn.
In de stilte hoor ik Uw stem.
Ik antwoord op wat U in mijn hart heeft gelegd.
Heer,
Het is goed bij U te zijn.
Amen.
paul verbeek
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Hoogfeest van Sint Jozef
Heel de plaats van Sint Jozef is een dienende, een bescheiden plaats, een plaats aan de zijlijn: hij is niet de echte
vader en hij is niet het echte gezag. Voor Jezus gaat het gezag van de hemelse Vader boven het gezag dat de vaders in
hun gezinnen en families uitoefenden. Het thuis van Jezus
is op het beslissende moment het huis van de hemelse Vader, niet het aardse thuis.
Sint Jozef is een voorbijgaande vader: na de kindheidsverhalen spreken de evangelies niet meer over hem. Hij is er
om in de maatschappij van die dagen aan het gezin de nodige
legitimiteit te geven; hij wordt gebruikt als een instrument
in een groter plan, maar hij blijft een buitenstaander. Maria
is de moeder, de verlossing hangt af van haar moederlijke
medewerking, van haar instemming; zij is werkelijk de moeder van God. En Jezus is de verlosser.
Sint Jozef is de zwijgzame dienaar die niet is wat hij voor
het oog van de mensen lijkt te zijn. Hij is de mens die zich
in eenvoud en nederigheid overgeeft, niet te groot om zich
te laten gebruiken in Gods plan en daar een eenvoudig dienende rol in te spelen. Niet voor niets is Sint Jozef een bij85
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zondere patroon van de Kerk en van een goede dood. Want
wat hij heeft voorgeleefd is dé houding van de gelovige: een
levensinstelling waardoor je goed kunt sterven: niet je eigen
bekwaamheden, vaardigheden, kennis, carrière of wat dies
meer zij, niets van het menselijk kunnen zal ons redden,
maar alleen onze kleinheid, onze eenvoud en nederigheid,
ons overgegeven zijn: alles wat ons tot dienaar maakt met
Jezus de Dienstknecht van de Heer.
Waar waren wij als Sint Jozef? Je maakt misschien iets
dergelijks mee wanneer je merkt dat je iets niet zo goed kunt
waar anderen veel meer vaardigheden hebben., veel knapper zijn, meer inbreng hebben, daar waar je zelf merkt dat
je de mindere bent, daar waar je je een buitenstaander voelt.
Je bekleedt dan een plaats als Sint Jozef. Dat is een uitnodiging om op die kleine plaats in eenvoud je vrede te vinden. Al draait het niet om jou, al waren anderen de held, jij
bent vruchtbaar door je eenvoud, je zorg en hartelijke liefde,
doordat je er bent voor wie op jou een beroep doet.
Over Sint Jozef weten we bijna niets buiten die paar
woorden in de heilige Schrift. Toch geniet juist deze man een
grote verering: kerk en concilies zijn aan hem toegewijd en
vele congregaties van zusters en priesters. Pausen hebben
aan hem documenten gewijd en de huidige paus Franciscus
heeft 8 december een speciaal Jozef-jaar afgekondigd.
+ jan hendriks

Bisschop Haarlem-Amsterdam
(Uit: Prekenboek Getuigen van het Licht)
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Sint Jozef die slaapt

Paus Franciscus heeft nooit onder stoelen of banken
gestoken zijn speciale band met de slapende Jozef. Want
die zorgt ervoor dat de paus vredig slaapt, ondanks alle verantwoordelijkheid. Er is een foto van zijn werkkamer met
daarop een Madonna nog in cadeauverpakking, een gipsen
beeldje van Sint Jozef en een slapende Jozef daarnaast. Alle
topstukken van de kunst zijn binnen handbereik voor paus
Franciscus, maar hij kiest voor Sint Jozef. Dat hoort wel bij
zijn leven, want die slapende Jozef had hij ook al op zijn kantoor in Buenos Aires. En de paus doet ook iets met die figuur
van Jozef, hij schrijft zijn zorgen op een briefje en legt die
onder het beeld van de slapende Jozef. Dan gaat hij slapen
en vertrouwt op die voorbeeldige dienaar. Zijn vertrouwen
is zo groot dat de paus een speciaal Jozefjaar heeft afgekondigd. Daarmee wil hij Jozef als voorbeeld tonen aan kerk en
wereld. Ook al is er geen woord van hem opgetekend, paus
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Franciscus toont hem aan ons allemaal, vanwege zijn heiligheid zonder op te vallen. In een speciaal schrijven worden
een aantal waarden aan deze Jozef toegeschreven:
– Zijn dienstbaarheid als vader
– Zijn bescheidenheid en kwetsbaarheid
– Zijn gehoorzaamheid en luisterbereidheid bij de droom
om te vluchten en later ook weer terug te komen
– Zijn moed om er te zijn als vader als dat niet vanzelfsprekend is
– Zijn bereidheid om zorgen en lasten in stilte te aanvaarden, ook als het koud op je dak valt
paul verbeek/jan stuyt sj
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Gebed tot Jozef
De Allerhoogste heeft u veel gunsten bewezen
De engel van de Heer verscheen in uw dromen
terwijl u sliep, om u te waarschuwen en te begeleiden
in uw zorg voor de Heilige Familie.
Goede Sint Jozef, rustend in de Heer,
vol vertrouwen op zijn almacht en goedheid
zie om naar mij.
Neem mijn noden op in uw hart, in uw dromen
en leg ze voor aan uw Zoon.
Help mij, goede Jozef, om de stem van God te horen
om op te staan en vol liefde te leven.
Ik loof en prijs God met vreugde
samen met u, mijn geliefde Jozef.
Amen
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Katharina Michiels | Leeg
geschraapt
Vijfde zondag in de veertigdagentijd: Joh 12,20-33

Ook wij zouden graag Jezus spreken, zoals we in het

evangelie van vandaag horen vertellen. Ik zou Hem dan vragen hoe het nu zit met het haten van het leven. We hebben
het leven toch van Hem gekregen? Hoe kan Hij nu vragen
dat we het moeten haten?
Misschien zou Hij ons uitnodigen excentriek te worden.
Misschien zou Hij voorstellen zover te gaan dat we zelfs het
besef dat we maar één leven hebben, durven loslaten; dat
we ruimte worden voor iets (Iemand) anders, zotte keuzes
durven maken waar anderen beter van worden... Misschien
is het beminnen van het leven, wat Hij afwijst, wel het vol
zijn van het leven en van zichzelf, alles doen om dit te be90
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houden, niet kiezen om maar niets te verliezen of enkel kiezen voor jezelf... Misschien is verliezen dit: uit het centrum
stappen en consequent volhouden, vooral volhouden. Niet
toegeven aan de neiging om bitter te worden als ons onrecht
overkomt, als onze vriendelijkheid niet beantwoord wordt,
als we telkens opnieuw de eerste stap moeten zetten, als we
voelen hoezeer het tegen onze spontane natuur ingaat om
te blijven kiezen voor het goede. Uit het centrum stappen
en leeg geschraapt worden, volledig uitgehold. Dat ook nog?
Hoelang nog? Hoeveel nog? De laatste korst moet eraf, helemaal gezuiverd, maximale ruimte voor de Ander.
Jezus is zelf radicaal die weg gegaan. Hoe spannend het
ook wordt, Hij bidt niet om van dit uur verlost te worden. Hij
blijft zijn Vader, en niet zichzelf, in het centrum zetten en
diens regie volgen. Hij voelt dat alles naar een climax groeit.
Er wordt over dood gesproken. Excentriek zijn is geen vrijblijvend, ontspannen spelletje maar werkelijk een kwestie
van leven en dood – zoals we straks bij Jezus zullen zien.
De tocht vordert maar het duurt lang. Blijf volhouden,
blijf excentriek!
katharina michiels

Abdis O.L. Vrouw van Nazareth
Brecht
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Stille Omgang en de droom over een
missionaire kerk met kansen

Al meer dan 675 jaar is er dat wonder van de hostie die
ongeschonden bleef in het vuur. En al die eeuwen hebben
mensen dat wonder herdacht in de oudste stille tocht in Nederland, dwars door de binnenstad van Amsterdam. Vorig
jaar mocht er niet gelopen worden. Dat was een lege plek in
mijn agenda van maart, ergens rond de vijfde zondag van de
veertigdagentijd. Dit jaar zal het niet anders zijn. En toch ga
ik lopen, want ik loop al zo lang. Eerst met mijn vader, daarna met geloofsgenoten uit mijn dorp. Ik ga die stille tocht
lopen, in gedachten, thuis, biddend, in stilte, verbonden met
mijn overleden vader, verbonden met Christus die centraal
staat die nacht, verbonden met allen die ook niet kunnen
lopen. Maar als ik bid, ben ik overal, ook in Amsterdam. En
als ik thuis stil word, dan gaat het dromen in mij. Want soms
droom ik van die Stille Omgang, als een metafoor voor de
missionaire kerk.
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Laat mij dus dromen.
Ik droom van een kerk die mensen laat thuiskomen en gastvrij ontvangt. In Amsterdam gebeurt niet anders.
Ik droom van een kerk met de deuren open. In het weekend
van de Stille Omgang gaan alle kerkdeuren open.
Ik droom van een kerk die hardop spreekt over de rijkdom
van ons geloof. Bij de Stille Omgang draait alles om de eucharistie.
Ik droom van een kerk die aansluit bij scharniermomenten
in het leven van mensen. De meeste pelgrims bidden in deze
nacht voor hun zieke familie of hun overleden kind.
Ik droom van een kerk die mensen het gevoel geeft dat ze
delen in iets en Iemand die groter zijn dan henzelf. Pelgrims
lopen in groepen en volgen de weg van Christus.
Ik droom van een kerk die voldoende leiders heeft naast de
priesters. De pelgrims worden gegidst door leiders met borden van plaatsnamen.
Ik droom van een kerk met speciale aandacht voor jongeren. In de Mozes en Aäronkerk komen die avond normaal
gesproken 200 jongeren bij elkaar voor hun eigen viering.
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Ik droom van een kerk waar het stil kan worden. In de processie domineert de stilte, ook tijdens het lopen door de
stad. Er wordt in stilte gebeden.
Ik droom van een kerk die niet het ego centraal stelt maar de
ander en Ander. Bij de Stille Omgang word je pas mens door
de ontmoeting met de ander en met Christus.
Zo is de Stille Omgang een metafoor voor de missionaire
kerk die niet bang is en die Frans van der Lugt wil gedenken,
als voorbeeld van geloof in een verscheurde wereld. Deze jezuïet werd op 7 april 2014 in Homs, Syrië, vermoord. Hieronder een citaat van pater Van der Lugt zelf over de Goede
Week, twee jaar voor zijn dood.
leo fijen
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Pater Frans over de Goede Week

‘En dan het Paasfeest. Weer iedereen in de Mis. Dood,

leven, verrijzen. Wat hebben die mensen een natuurlijk
Paasgeloof. Alles hebben ze verloren, maar hun geloof in het
leven niet. Ze kunnen nog glimlachen, dienstbaar zijn, kinderen blij maken. Ze zijn naakt en met lege handen door de
dood heen getrokken, op weg naar nieuw leven. Het geloof
heeft niets kunstmatigs maar borrelt op uit een levensbron
die diep in de aarde huist. Ik gaf een lift aan iemand die weg
gevlucht was uit zijn dorp en die op weg was naar Damascus
waar hij niemand kende.’
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Aankondiging van de Heer – Maria
Boodschap

Dit feest van de aankondiging van de Heer, van de
boodschap aan Maria, vervult ons met vreugde; want we
zijn dankbaar dat Maria ooit een heel klein woordje heeft
gesproken, maar wel een woord dat de geschiedenis diep
ingrijpend heeft veranderd, niet alleen de grote wereldgeschiedenis, maar ook de geschiedenis van ons eigen leven.
Dat kleine woordje was het antwoord dat Maria aan de engel
gaf die haar kwam vragen om de moeder van Jezus te worden. Het was een simpel antwoord, in een eenvoudig huisje,
ergens in het onbekende Nazareth. Maar door dat ‘ja’ van
Maria werd de wereld gered: zij werd de moeder van Gods
Zoon die onze Verlosser is en eeuwig leven geeft.
+ jan hendriks,

Bisschop Haarlem-Amsterdam
(Uit: Prekenboek Getuigen van het Licht)
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Maria Boodschap – 25 maart
Goede God, de engel zei tegen Maria
dat voor U niets onmogelijk is. In dat vertrouwen bidden wij
Voor armen ver weg en dichtbij;
dat er mensen zullen zijn die zich hun lot aantrekken
en met hen strijden voor gerechtigheid.
Voor rijken en voor hen die niets tekort komen;
dat zij ontdekken dat delen
en investeren in gerechtigheid je rijker maken.
Voor hen die vernederd zijn;
dat zij mogen ervaren dat zij een hoge plaats hebben bij U
en bij ons die in U geloven.
Voor onszelf;
dat onze moeilijkheden ons niet neerslaan,
maar dat wij hoop en kracht zullen vinden bij U
en onze medemensen.
God, U kent onze talenten.
Help ons om ze te gebruiken
om samen te bouwen aan een nieuwe wereld.
manon vanderkaa
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Mij geschiede naar Uw woord

Drie Maria-namen kreeg ik bij mijn doopsel mee – Ma-

non Gabriëlle Bernadette – en sinds mijn jeugd kom ik minstens om het jaar in Lourdes. Het verhaal van Bernadette
Soubirous raakte me van jongs af aan. Maria verscheen juist
aan dit meisje, arm en ongeletterd. En Bernadette wist niet
wat haar te wachten stond, maar deed wat Maria haar zei,
vol vertrouwen.
Later leerde ik Maria kennen, zoals zij in Latijns-Amerika
wordt gekend. In Mexico zag ik hoe Onze Lieve Vrouw van
Guadalupe mensen kracht gaf om vol te houden in moeilijke
omstandigheden. Het was de Maria van het Magnificat, de
lofzang die Maria aanheft nadat de engel Gabriël haar heeft
aangekondigd dat zij zwanger is van Gods zoon. Maria zingt
uit dat God de kant heeft gekozen van wie arm en vernederd
zijn. De geboorte van Gods zoon kondigt een nieuwe wereld
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aan. En Maria is vol vertrouwen dat ze daar deel aan mag
hebben.
Als het leven anders loopt dan we dachten, als we geconfronteerd worden met kwetsbaarheid en uitzichtloosheid, mag
het geloof van Maria en Bernadette ons vertrouwen geven
op nieuwe mogelijkheden, op licht in duisternis.
Met Maria durven we zeggen: Mij geschiede naar uw woord.
manon vanderkaa
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Ja is mijn diepste antwoord
Kom binnen engel
en zeg het me toe dat ik begenadigd ben,
me mag verheugen,
want de Heer is met mij bezig.
Neem de vrees weg,
die me overvalt als ik het niet begrijp.
Laat uw heilige Geest over me komen
zodat al wat ik doe uit God geboren is
en ik steeds meer handel volgens zijn woord
zodat ‘ja’ mijn diepste antwoord is.
katharina michiels
Abdis O.L. Vrouw van Nazareth
Brecht
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Vastengebed in Gods naam!

Het woordje vastentijd heeft voor menigeen wellicht
een wat sombere klank. Je denkt aan je kindertijd: de snoepdoos bleef dicht, en je begreep eigenlijk niet goed waarom.
En ook later bleef de negatieve connotatie: vasten betekent
afzien. Waarom zou je dat in Godsnaam vrijwillig doen?
Wanneer we ons tegenwoordig iets ontzeggen, dan heeft
dat bijna altijd een concreet doel. We houden dieet omdat
we een paar kilo´s kwijt willen, of we volgen een therapie
omdat we een ernstige of minder ernstige verslaving willen
overwinnen die ons dagelijks leven inperkt. Dat is zeker niet
slecht, maar vasten in spirituele zin is iets anders. Het gaat
er niet om dat je iets nalaat om het leven onder controle te
krijgen. Vasten heeft geen doel, en het is ook geen prestatie.
Eerder is het een speciale manier om aan je houding te werken: zit niet te veel vast aan de bevrediging van je behoeften, maar kom dichter bij je verlangen dat altijd een open
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einde heeft. Wanneer je het open einde van dat verlangen
‘God’ durft te noemen, dan is vasten alleen maar mogelijk
‘in Gods naam’.
Voor wie dat te abstract vindt: wellicht helpt het om opnieuw terug te denken aan je kindertijd. Met Pasen ging de
snoeptrommel ineens weer open. Ook daarvan wist je wellicht niet zo goed waarom, maar het was wel genieten. Het
was feest. Het uitzien naar het feest had een heel concrete
aanleiding, namelijk rijkelijk beloond te worden voor alle
ontbering die je daarvoor had ondergaan, al viel dat – zo
weet je vandaag – best wel mee. Waarom kwam er in Gods
naam ineens een einde aan de soberheid? Ook hier is het
enig mogelijke antwoord: dat dit alleen ´in Gods naam´ goed
en zinvol is. Want wanneer wordt het echt feest? Als we willen, is het tegenwoordig ieder weekend, wellicht zelfs iedere
dag feest. En als dat een keer niet kan, is het land te klein.
Maar een echt feest heeft een heilig karakter. Het gaat niet
in eerste instantie om gezelligheid en uitbundigheid. Die
zijn niet verkeerd, in tegendeel, maar ze worden pas zinvol
als ze een voorproef van het grote mysterie zijn waar je ten
diepste naar verlangt.
Zonder vasten is er geen feest en omgekeerd. Maar beide
zijn er niet zonder de naam van God die in je ervaring oplicht, soms schimmig en op afstand, soms nabij en concreet
door wat er in je innerlijk gebeurt en in de gemeenschap met
andere mensen, nabij of ver weg. In een tijd waarin alles beschikbaar lijkt te zijn, is het nog niet zo gemakkelijk om een
goede manier van vasten te vinden. Wanneer het altijd feest
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is, is het dat tegelijk ook nooit echt. De afgelopen periode
hebben we ervaren dat er soms ineens beperkingen aan ons
worden opgelegd. Dat betekent nog niet dat we automatisch
met z’n allen aan het vasten zijn. Ook hebben we ervaren
dat veel feestelijke bijeenkomsten niet vanzelfsprekend zijn.
Dat betekent nog niet dat het geen feest kan worden. In de
beperking ligt de kans om zowel je vasten als ook je feesten
in Gods naam te herontdekken.
In de Regel van Sint Benedictus van Nursia uit de zesde
eeuw lezen we dat je eigenlijk altijd de aandacht zou moeten
hebben die het vasten teweeg kan brengen. Maar dat is van
een mens te veel gevraagd en daarom niet wenselijk. De vastentijd is een speciale tijd om aandachtig te zijn. Het advies
luidt: “Laten we onszelf op deze dagen dus een extra taak in
onze dienst opleggen: persoonlijke gebeden en onthouding
van eten en drinken” (RB 49,5). De volgorde is van belang:
eerst het gebed, dan de concrete vastenpraktijk. Je gaat
open staan voor Gods naam die in je verlangen kan oplichten. In dat perspectief ben je bereid om je dagelijkse leven
onder de loep te nemen en er iets aan te doen. Dat kan een
storende gewoonte zijn die je eindelijk eens aanpakt. Het
kan om onevenwichtigheid gaan, bijvoorbeeld tussen werktijd en vrijetijd. Vasten kan dus ook betekenen om minder te
werken, hoe raar dat ook moge klinken. Alles wat je afhoudt
van je diepste verlangen, kun je beter eens een tijdje minder
aandacht geven. Daar echt werk van te maken zet pas zoden
aan de dijk wanneer het een hoger doel heeft: het staat in
dienst van het gebed, en niet omgekeerd.
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Om dat te bevorderen geeft Benedictus nog een ander advies, namelijk eens echt te gaan lezen. Dat betekent niet
om met een leuke roman op de bank te liggen, ook niet met
een markeerstift achter het bureau stukken door te nemen.
Eerder wordt een manier van lezen bedoeld die door uithoudingsvermogen echt de diepte in gaat: “In de vastentijd
ontvangt ieder een boek uit de bibliotheek dat van begin tot
einde volledig gelezen wordt” (RB 48,15). Dit gebruik bestaat in de kloosters tot vandaag. Je vastenboek is bedoeld
om je dichter bij het geheim te brengen dat je in geen boek
volledig kunt vinden, maar waar je wel aan kunt raken. Hoe
dan? Doordat er woorden blijven hangen die een gebed kunnen worden. Wie dus ontvankelijk wordt door volhardend
te lezen – anders dan gewoon – zal ook beter bij zijn vastengebed komen. Alleen door zo’n vastengebed in Gods naam
kan het open einde van ons verlangen bij het komende feest
een stukje vervuld worden. Met de woorden van Benedictus
mogen we dan “in de vreugde van het geestelijk verlangen
uitzien naar Pasen” (RB 49,7) – in Godsnaam!
thomas quartier osb
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Naam van God – vaak niet hoorbaar
In het lawaai van elke dag
In de onrust van mijn afleidingen
In de verveling en de overdrijving.
Naam van God – ga klinken in mij
In alles wat ik lijk te missen
In elk woord dat tot mij doordringt
In alle mensen die met mij delen
Naam van God – breng mij tot leven
In mijn vermoeden van wat gaat komen
In mijn aandacht voor wat is en was
In mijn verlangen met een open einde!
thomas quartier osb
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God – open einde van mijn verlangen:
Moge ik altijd weer ruimte maken in mijn hart
Opdat ik dichter bij mijn innerlijk kan komen
Waar ik thuis hoor.
Moge ik steeds opnieuw liefde voelen
Opdat ik alle afwezige dierbaren nabij ben
Die ik in verbondenheid mis.
Moge ik grenzeloze compassie vinden
Opdat zij die lijden verlichting ervaren
En zij die werken kracht.
Ik voel mij geborgen in mijn verlangen
Dat vorm en betekenis geeft, juist in moeilijke dagen
Waarvan ik het open einde God mag noemen.
thomas quartier osb
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God – kostbaarheid van mijn vermoeden:
Moge ik de momenten van inzicht koesteren
Waarin ik een glimp opvang van de zin
Van alles wat leeft en bestaat.
Moge ik met de ogen van een kind kunnen kijken
Naar het goede, ware en schone
Opdat ik positief in het leven sta.
Moge ik allen troosten die het moeilijk hebben
Opdat we het geschenk van het leven
Als een schat bewaren en doorgeven.
Ook al weet ik het uiteindelijk allemaal niet
Vanuit mijn vermoeden kan ik geloven
Dat ik de kostbaarheid ervan God mag noemen.
thomas quartier osb
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Schepper – mijn heilige oorsprong
Leid elk van onze behoeftes naar het doel.
We keren ons tot de Schepper
Die ons behoeftes geschonken heeft
Opdat we met elkaar op weg gaan naar het leven.
We keren ons tot elkaar
Met onze behoefte aan nabijheid
Die goed en vruchtbaar is voor alle mensen op aarde.
We keren ons naar binnen
Waar we maar al te vaak falen
Door ons alleen op onszelf te richten.
Mogen we steeds een heilig doel dienen.
thomas quartier osb
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Schepper – eeuwige wil die kracht geeft
Voor alles wat we als mensen echt willen.
We keren ons tot de Schepper
De wil die aan ons leven ten grondslag ligt
Opdat we onze eigen wil altijd in dienst van anderen stellen.
We keren ons tot elkaar
Met de kracht en ook de zwakheid van ons leven
Die we met elkaar mogen delen als we maar willen.
We keren ons naar binnen
Waar ons willetje maar al te vaak
Overschaduwt wat we echt willen.
Moge heilige wil altijd werkelijkheid worden.
thomas quartier osb
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Liefde van God – Scheppende kracht
Laat mij open staan voor het onverwachte
Laat mij het wonder van gemeenschap ervaren
Laat mij kracht vinden in mijn innerlijk.
Liefde van God – Troostende steun
Laat mijn verveling tot rust worden
Laat mijn zwakte ontvankelijkheid zijn
Laat mij in donkerheid licht zien.
Liefde van God – Begeesterend vuur
Laat mij steeds weer ontbranden
Laat het verlangen in mij nooit uitdoven
Wees het open einde van mijn leven!
thomas quartier osb
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Katharina Michiels | Slachtoffer?
Zesde zondag (Palmzondag) in de veertigdagentijd:
Mc 14,1 – 15,47

Jezus was excentriek, heel excentriek , misschien wel
de grootste excentriekeling ooit! Er bleef niets van Hem in
zijn centrum, Hij was één en al verwijzing naar de Vader,
naar zijn Vader met wie Hij zo sterk verbonden bleef.
Zelfs in het uur van zijn dood, de grootste trauma-ervaring van zijn leven, heeft Jezus geen neiging om in de vandaag zo populaire slachtofferrol te kruipen. Hij blijft open
naar de Vader, helemaal uit zichzelf gericht, geen kramp van
zelfbehoud, geen terugkeer naar de moederschoot van het
leven maar overgave, doortocht, openheid op wat komt….
Onze tijd, onze samenleving lijdt massaal onder het
slachtoffervirus. We vinden allemaal wel iets waarop we ons
kunnen beroepen om slachtoffer te zijn: slechte jeugd, moei111
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lijke collega’s, angstige tijden, tegenslag, onvervulde verlangens… We werden allemaal wel ergens in tekort gedaan
omdat we in onze dromen zo onmogelijk hoog mikken… We
voelen ons allemaal slachtoffer. Een slachtoffer heeft alle
macht en draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Alles
werd hem/haar aangedaan. Het is een variant van het vol
zijn van zichzelf.
Dat deed Jezus niet. Hij bleef excentriek, helemaal op de
Vader gericht, in overgave en vertrouwen. Leeg gemaakt (de
Kerk spreekt over ‘ontledigd’) tot het uiterste: het zwijgen,
de Godsverlatenheid, ‘niet wat Ik, maar wat Gij wilt’… Hij
liet zijn leven los, gaf zijn lichaam en zijn bloed voor ons.
Hij stapte niet in de slachtofferrol, hoewel Hij er alle recht
toe had, maar ging zelfs nog een stap verder. Hij nam zelf
de schuld op zich voor het kwaad dat Hem werd aangedaan,
voor alle kwaad. Hij vergaf de daders op voorhand. Hij vergeeft ons.
Kan het nog excentrieker?
katharina michiels

Abdis O.L. Vrouw van Nazareth
Brecht
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Onze Vader
Onze Vader
die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
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Wees gegroet Maria
Wees gegroet Maria
vol van genade
de Heer is met u
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, Moeder van God
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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De Goede Week begint met de
Palmpasenstok

Het is een mooie traditie om met de kinderen een Palmpasenstok te maken voordat de Goede Week begint. Dat zal
nu vooral thuis gebeuren. Er zal geen optocht of processie
zijn. De Palmpasenstok zal een andere en bescheiden rol
spelen in huiselijke kring. Waarschijnlijk worden de stokken
ook op een andere manier gezegend, afhankelijk van de mogelijkheden ter plekke. En dan toch is het de moeite waard
om het volgende mee te geven:
– Bij het maken van een Palmpasenstok kun je ook bidden
– Een Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis dat ons
doet denken aan de kruisdood van Jezus. Die staat centraal op Goede Vrijdag
– We bidden voor alle mensen die een zwaar kruis moeten
dragen in hun leven
115
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– Brood op de Palmpasenstok doet ons denken aan Witte Donderdag waar we gedenken dat Jezus het Laatste
Avondmaal viert met zijn apostelen
– We bidden voor alle kinderen en volwassenen die niet
voldoende brood op tafel hebben en voor hen die hongeren naar het brood van de vriendschap en tedere liefde
– Het brood heeft de vorm van een haantje. Toen de haan
driemaal had gekraaid, had Petrus tot drie keer toe Jezus
geloochend, alsof hij Hem niet kende
– We bidden voor mensen die hun vriend of vriendin in de
steek laten en nooit gedacht hadden dat ze dat zouden
doen
– Natuurlijk mag de Palmtak niet ontbreken, want zwaaiend met groene takken werd Jezus binnengehaald in Jeruzalem
– We bidden voor kinderen en volwassenen die maar zelden worden toegejuicht of aangemoedigd om het goede
dat ze doen voor een ander
– Tenslotte versieren we de Palmpasenstok met slingers en
snoepjes. Met Pasen is het vasten voorbij. Het is groot
feest, de dood is dan overwonnen
– We bidden dat het Paasgeloof ons tot blije mensen mag
maken
paul verbeek
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Het Paastriduüm thuis vieren

Het Paastriduüm is het hoogtepunt in het kerkelijk

jaar. Wat we in de kerk niet of nauwelijks liturgisch kunnen
vieren, kan thuis een eigen vorm vinden. Om zo toch verbonden te zijn met elkaar en met God in deze bijzondere
dagen.
Witte Donderdag
Liturgisch vieren we de gedachtenis van het Laatste Avondmaal met de instelling van de Eucharistie. De voetwassing
is een speciaal teken van dienstbaarheid. Paus Franciscus
maakt dit teken bij kwetsbare mensen, vaak aan de rand
van de samenleving, zoals gevangenen en verslaafden. Thuis
kunnen we mensen uitnodigen voor een vriendschapsmaal.
Een feestelijk gedekte tafel met zoveel mogelijk natuurproducten verwijst ook naar joodse Pesachfeest. Maar het is ook
goed denkbaar op deze dag een speciaal gebaar van vriend117
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schap te maken naar een aantal mensen die veel voor hun
kiezen hebben gehad.
Goede Vrijdag
We gedenken de kruisdood van Jezus in de kerk met een
plechtige viering rond het kruis en de verering van dat kruis.
Om drie uur in de middag bidden we de kruisweg.
Dat kan ook thuis, want er zijn zoveel mooie uitgaven
van de kruisweg. Zo’n meditatie kan heel intens zijn en ons
verbinden met allen die op dat moment de weg van Christus gaan. Maar het gebeurt ook steeds vaker dat mensen op
deze dag het kruis in hun woning een speciale plek geven,
omgeven door licht en bloemen. Op deze dag vasten ook veel
mensen, zoals ze dat ook op Aswoensdag doen. Dat is een teken van verbondenheid met allen die een zwaar kruis dragen
en zowel lichamelijk als geestelijk lijden.
Stille Zaterdag en Paaswake
We zijn stil bij het graf en denken aan alle dierbaren die ons
zijn voorgegaan in de dood. We kijken uit en wachten. In de
Paaswake vieren we de verrijzenis. Dat gebeurt met een spel
van water en vuur, twee elementen in de natuur die elkaar
niet verdragen. We vieren dan ook wat niet te begrijpen is:
de overwinning op de lichamelijke dood door Jezus onze
Heer. Veel mensen hebben een huispaaskaars, steken die
aan en omringen die met bloemen. Want paasbloemen geven de vreugde van het nieuwe leven weer. Er zijn nog meer
huiselijke vormen mogelijk, rond het kruis, met het licht, in
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de bloemenpracht, door de tuin, via foto’s. Het geeft vooral aan dat we deze bijzondere dagen ook in huiselijke kring
kunnen vieren en zo verbonden kunnen zijn met onze eigen
parochiekerk, met de wereldkerk en vooral met allen die lijden en uitzien naar bevrijding en verlossing.
paul verbeek
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Jan Hendriks | Witte Donderdag

Op de avond van Witte Donderdag aan Jezus’ laatste

avondmaal beleven we mee hoe Jezus, de ware martelaar
reageert op het onrecht dat Hem wordt aangedaan. Jezus
wéét wie met Hem aan tafel zitten. Het zijn mensen die
zich vrienden noemen, maar ze vluchten bijna allemaal weg
als het kruis in zicht komt. Daar zit de leerling die Hem zal
verloochenen, die zeggen zal dat hij niets met Hem te maken heeft en Hem niet kent; daar zit een ander die Hem zal
verraden voor dertig zilverstukken en die persoon zit bij die
maaltijd nota bene met dat plan in zijn hoofd en Jezus wéét
dat. Hij heeft die spelletjes door.
Vanavond zien en horen we wat Zijn reactie is: Hij knielt
voor ieder van die leerlingen neer – ook voor Judas – en
wast hun voeten wat een slavenwerk was, geen werk voor
een Heer en meester. En Hij laat hen juist op deze avond
het kostbaarste en het mooiste na wat Hij te geven heeft: de
120
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heilige Eucharistie: ‘Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven;
dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt’.
Zo keert Jezus die daad van verraad om: wat Hij doet
maakt het verraad onderdeel van een daad van uiterste liefde. Meteen na dit maal gaan ze naar de hof van olijven en
begint Zijn passie – de leerlingen vallen dan direct in slaap;
dat is zó saai, niet leuk meer, ja, dat zijn Zijn vrienden.
Hij zal worden verraden door haat en hebzucht; maar Hij
geeft zichzelf als een cadeau aan ons; zo wordt die avond het
grootste kwaad omgevormd en ingepast als een daad van
hoogste liefde, alles zonder geweld.
+ jan hendriks

Bisschop Haarlem-Amsterdam
(Uit: Prekenboek Getuigen van het Licht)
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Witte Donderdag
Een schaal met brood, een beker wijn
om zijn liefde aan de wereld te schenken.
Hij geeft zichzelf, zijn Lichaam en Bloed.
‘Blijf dit doen om mij te gedenken’.
Hij die zijn vrienden de voeten wast,
niet als een slaaf maar innerlijk vrij.
Baanbrekend teken van dienstbaarheid.
‘Doet dit ter herinnering aan mij’.
Een avond, zo anders dan gewoon
met een maaltijd die Jezus’ laatste is.
Hij breekt en deelt al wat hij heeft.
‘Doet evenzo, tot mijn gedachtenis’.
paul vlaar
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Jan Hendriks | Goede Vrijdag

Het is meer dan tweeduizend jaar geleden gebeurd, maar

het had gisteren kunnen zijn. Mensen zijn niet veranderd.
Nog steeds zijn er mensen als Judas, die alles doen voor
geld; nog steeds zijn er hogepriesters en Schriftgeleerden
die alles beter weten en tot het uiterste gaan om hun eigen
eer en positie te beschermen; nog steeds zijn er Pilatussen
die meewaaien met alle winden en bij wie onder druk alles
vloeibaar wordt; en er zijn mensen als de soldaten die doen
wat zij moeten doen – bevel is bevel – en hun eigen geweten hebben uitgeschakeld; en nog steeds zijn er mensen als
Petrus die uit angst wat meepraten, niet durven en daarom soms foute beslissingen nemen. Ze zijn er nog steeds
en misschien zit van ieder van hen ook wel iets in onszelf.
Maar nog steeds zijn er ook mensen als de vrouwen onder
het kruis en als de leerling Johannes, die Hem in stilte trouw
zijn; en er zijn mensen als Maria die hier onder het kruis de
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Moeder van de mensheid wordt: ziehier uw kinderen! Nog
steeds zijn er mensen die het oppakken en verder gaan. Nee,
het is niet afgelopen hier op het kruis. Dit is pas het begin
want na Zijn verrijzenis gaat het door in iedere mens die aan
Hem handen en voeten wil geven.
+ jan hendriks

Bisschop Haarlem-Amsterdam
(Uit: Prekenboek Getuigen van het Licht)
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De pijn van Goede Vrijdag en
de vreugde van Pasen

Als we in de vastentijd de kruisweg bidden staan we stil
bij de lotgevallen van Jezus op de laatste dag van zijn leven.
De kruisweg spreekt mensen aan. Ik denk dat dit te maken
heeft met de vele ontmoetingen op de lijdensweg: met Simon
die helpt, met Veronica die zorgt, met de vrouwen die huilen. Iedereen is wel eens een Simon geweest die hielp dragen,
of een Petrus die de andere kant opkeek. Iedereen weet wat
treuren om de pijn van een dierbare is en wat het betekent
om iemand naar het graf te brengen. In de kruisweg kunnen
we goed volgen waar het over gaat, én in de kruisweg mogen
we weten dat God erbij is en niet veraf. Hij staat er zo dichtbij dat we zelfs belijden: die lijdende mens is God zelf.
Zo zou je ook een paasroute kunnen lopen. Die begint
bij Maria Magdalena met haar balsem bij het graf. Europese
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kerken en musea hangen vol met afbeeldingen van Magdalena, haar weelderige haardos en haar kruik. Dat móet de
eerste statie zijn.
Johannes staat op de tweede statie, als hij Petrus als eerste het lege graf in laat gaan. Je kunt nog even doorgaan: de
verschijning aan de apostelen zonder Thomas en een week
later mét Thomas, en nog later op de oever van het meer als
de leerlingen weer aan het vissen zijn geslagen. Ik weet niet
zeker of we aan veertien staties komen – de leerlingen van
Emmaüs horen er nog bij en Hemelvaart – maar tien halen
we makkelijk.
Twee mensen zouden in die Paasroute wat mij betreft
bijzondere aandacht verdienen. Ze hebben beiden deel aan
de pijn van Goede Vrijdag en aan de vreugde van Pasen. De
eerste is degene die in de traditie heet: ‘de goede moordenaar’. Hij kreeg later de naam Dismas. Dismas was één van
de twee misdadigers die tegelijk met Jezus werden gekruisigd. Lukas vertelt dat hij vroeg: ‘Jezus, vergeet mij niet
wanneer U in uw koninkrijk komt’. En Jezus antwoordt: ‘Ik
beloof je, vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs’. Opeens breekt midden in het lijdensverhaal om vijf voor drie
op Goede Vrijdag een lichtstraal door de ellende heen: ‘Vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs’. Dat zegt Jezus
niet tot Maria of tot de geliefde apostel. Hij zegt het tot een
veroordeelde misdadiger die hij misschien die dag voor het
eerst ontmoet heeft. Als Jezus zo is, dan begrijp je dat veel
mensen op Goede Vrijdag rond drie uur bij Hem in de buurt
willen zijn.
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Een tweede persoon die je op beide routes tegenkomt is Maria Magdalena. Maria Magdalena was Jezus zo nabij dat ze
bij de laatsten hoort die bij hem bleven op Calvarië. De volgende morgen was zij het die als eerste naar Jezus’ graf ging.
Menselijke liefde en goddelijke liefde zijn bij haar geen concurrent maar gaan samen. Beide soorten van liefde kan ze
geven en kan ze ontvangen met een wijsheid die meer lijkt
voor te komen bij vrouwen dan bij mannen.
Deze twee mensen die een bijrol spelen, zou ik beiden
een eigen statie geven in de paasroute. De een: de goede
moordenaar. De ander: Maria Magdalena, die de verrijzenis
bekendmaakt aan de apostelen en daarom wel de allereerste apostel genoemd wordt. Ze kunnen allebei niet verdacht
worden van een vlekkeloze levenswandel. Ze staan allebei
vooraan bij de verrijzenis.
Dat zegt iets over onze God:
– een God die ons nabij is in lijden en sterven
– een God die jou niet je fouten nadraagt
– een God die je opdraagt om de vreugde van de verrijzenis
en van de vergeving te delen met anderen.
jan stuyt sj
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De laatste boodschap van
pater Frans
Een tekst die geschreven is op 6 april 2014, de dag
voordat hij vermoord werd. ..

‘Wat nieuws over ons. Christenen in het oude deel van

Homs vragen zich af: wat kunnen we doen? We kunnen niets
doen…. God help ons. Een mens kan niets doen, maar hij
gelooft dat God met hem is in moeilijke omstandigheden,
dat God de gelovige niet in de steek laat… God kent hem en
weet wanneer hij lijdt…God wil geen kwaad, en zijn blik vol
liefde rust op degenen die hij liefheeft… Geloof helpt een
mens om zijn moeilijkheden te dragen en geduldig te zijn
en te blijven hopen.. Maar de situatie wordt slechter en we
kunnen niets doen. ‘
‘Behoefte bedreigt ons leven, behoefte aan voedsel en
andere basisbehoeften…Toch, ondanks dat allemaal, zijn
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we nog steeds in staat om door te gaan met ons leven…In
deze omstandigheden ervaren we de goedheid van mensen…mensen in nood vinden wat graan en linzen voor hun
deur… Wanneer een mens alles mist, moet hij goedheid van
anderen aanvaarden en goedheid van anderen ontdekken…
We zien het kwaad oprukken, maar dat kan ons niet blind
maken voor goedheid, en we kunnen het kwaad niet de
goedheid uit ons hart laten verdrijven.’ ‘We wachten nu op
de resultaten van de discussies…en we zijn optimistisch over
de oplossing voor onze problemen. We hebben geleerd niet
alle nieuws te geloven. We bereiden ons voor op Pasen – Het
feest van de overgang van dood naar leven… Licht schijnt
vanuit de donkere grot en zij die deze vlek van duisternis beschouwen zien een groot licht…We wensen deze verrijzenis
voor Syrië…Ila l-amam: laten we voortgaan’ .
In de vroege ochtend van 7 april 2014, de dag ná deze Paasboodschap, werd pater Frans van der Lugt in de tuin van het huis van
de jezuïeten door het hoofd geschoten.
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Stille Zaterdag

Onze Lieve Vrouw van de Eenzaamheid is een Spaanse

titel voor Maria: Nuestra Senora de la Soledad. De woorden
verwijzen naar de eenzaamheid van Maria op Paaszaterdag.
Goede Vrijdag is geweest, het licht van Paaszondag is er nog
niet: Maria is eenzaam.
jan stuyt sj
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Goede Moeder Maria:
u kent de eenzaamheid,
u hebt uw Zoon moeten loslaten en zien sterven.
U kent de eenzaamheid van Paaszaterdag,
maar u mocht ook delen in de vreugde van Pasen.
Wees de mensen nabij die deze dagen alleen zijn,
u kunt de harten bereiken
van degenen die wij niet mogen bezoeken.
Laat de Geest die op u was,
zijn goede werk doen in de mensen:
dezelfde Geest die in Jezus was
en die wij kregen bij het Vormsel.
Onze dierbaren vertrouwen wij toe aan uw bescherming.
Onze Lieve Vrouw van de Eenzaamheid,
Bid voor ons.
Amen.
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Toen de coronacrisis begon lachte
de duivel en zei tegen God:
“Kijk eens hoeveel kerken ik al heb
kunnen sluiten: het zijn er honderden”.
En God antwoordde:
“Heb je gezien hoeveel duizenden
huiskerken ik heb geopend?”
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Benoît Standaert | Pasen, op naar
het Licht

Juist in deze eerste dagen van april beleven we de gro-

te overgang binnen ons christelijk geheugen: het sterven en
verrijzen van onze Heer Jezus! We nemen er de tijd voor:
zes weken of veertig dagen voorbereiding, één Goede Week
tussen Palmzondag en Paasmorgen, drie heilige dagen waarin we waken en bidden met Jezus zelf in de dichtste nabijheid: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En
dan komt de grote nachtwake, ‘de moeder van alle nachtwaken’ (Augustinus), waarin we ons eigen doopsel als ‘sterven-met-Christus om met Hem te verrijzen’ herdenken en
opnieuw beleven.
Wat is dan de kern van de paaservaring? Willen we het
van God uit bedenken, dan is Pasen het getuigenis dat God
‘zijn vriend niet in de dood heeft achtergelaten!’ De eerste
133
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leerlingen kregen van Godswege deze rotsvaste overtuiging: voor God is Jezus geen afgeschrevene! De mozaïsche
wet mag dan wel stellen: ‘Vervloekt is hij die hangt aan de
schandpaal’ (Deuteronomium 21,23). Wij hebben vernomen
en getuigen: bij God is het compleet anders! God heeft ons te
kennen gegeven dat Hij zijn Zoon na de smadelijke dood ‘bij
zich verheven heeft’, ‘in zijn glorie heeft opgenomen’, ‘heeft
doen zetelen aan zijn rechterhand’, ‘heeft opgewekt uit het
graf’. De uitdrukkingen zijn veelvoudig, de betekenis is één:
Jezus is voortaan bij God omdat God het zo gewild heeft.
Hij lééft!
Dit inzicht sluit aan bij wat de leerlingen van Jezus zelf
gehoord hebben: God – zijn Vader – is iemand die de uitgestotenen uitverkiest, de marginalen in het centrum plaatst,
de zondaars aan zijn tafel neemt en met hen eet. Toen Jezus
zelf uitgestoten werd, ja gekruisigd, heeft God, volgens zijn
eigen aard, zijn dierbare Zoon ‘uitverkoren’, tot zich genomen, ja verheerlijkt.
Dat heeft onmiddellijke gevolgen voor onze eigen levensstijl. We mogen leven zoals Jezus geleefd heeft, we zijn zeker
dat we enkel in Gods hand zullen vallen. Mensen mogen ons
afschrijven, zoals ze Hem hebben afgeschreven, maar zijn
Vader zal ons herkennen en ons het eeuwige leven schenken,
een leven sterker dan de dood.
Vanuit zo’n groots vertrouwen kunnen we samen een
spiritualiteit van de opstanding koesteren. Wie oog heeft
voor wat in deze periode van het jaar in de natuur als doorbraak van licht en leven geschiedt, zal de God van de opstan134
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ding dagelijks ontmoeten. Wie het hart open houdt zoals dat
van Jezus, zal in de samenleving getuige zijn van kleine en
grotere opstandingen door integratie, uitverkiezing van afgeschrevenen, aangeboden gastvrijheid, tafelgemeenschap,
vriendschap met de armsten. De liturgie zelf zal zich aanbieden, met haar symbolen, als een originele synthese: de
handeling voltrekt het hele mysterie van de overgang van
dood naar leven, van winter naar lente, van afschrijving
naar uitverkiezing onder mensen. ‘Moet er dan geen feest
zijn want die broer van jou was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden’. Zo sprak Jezus en openbaarde ons daarbij dat in elke verzoening onder
mensen het geheim van Pasen doorbreekt. ‘Wij weten dat we
van de dood naar het leven zijn overgegaan omdat we onze
broeders beminnen’, schrijft sint-Jan in zijn eerste brief. De
broederliefde is opstanding. De God van het paasgebeuren
werkt door alles heen. ‘Hij is geen God van doden maar van
levenden’. Met deze God trekken we verder in groot vertrouwen, bezield door een goedheid die sterker is dan de dood.
Aan allen, in schepping en samenleving, een gezegende
paastijd!
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Een Paasgebed
Heer Jezus Christus,
overwinnaar van de dood,
open ons hart voor U:
laat de vreugde van dit Pasen
binnenstromen
niet alleen in ons eigen hart
maar ook in heel de kerk,
en heel de wereld.
Laat ieder mens mogen leven
vanuit de hoop en het vertrouwen
dat iedere lijdensweg,
hoe zwaar en bitter ook,
een opgang is naar heerlijkheid,
naar licht en leven,
dat ieder mens
geroepen is en voorbestemd
voor leven en geluk.
Goede Jezus,
eerst was uw hoofd
vol bloed en wonden,
nu straalt Uw heerlijkheid
ons tegemoet,
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die de belofte van nieuw leven
in zich draagt,
voor heel Uw schepping.
Zegen de mensheid,
vooral de armen en wie lijden.
Schenk nieuw leven aan uw mensen,
dat hun kruis verlicht zal worden
en zij het uitzicht zullen blijven zien:
een toekomst
vol heerlijkheid;
dat geloof en vertrouwen
in hun hart zullen leven
en zij in de kracht daarvan
voort zullen gaan
- die aardse pelgrimstocht -,
totdat zij U zien,
verrezen Heer,
van aangezicht tot aangezicht.
Doe ons vervuld zijn
van de kracht en de vreugde
van Uw verrijzenis.
Laat Uw vrede met ons zijn.
+ jan hendriks
Bisschop Haarlem-Amsterdam
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De ochtend van Pasen
Verward, het hart doet zeer.
Hij is er niet meer.
Hij, die voor mij alles was en is en zal zijn.
Ik dool rond.
Nergens een steunpunt meer.
Alleen nog doodse duisternis.
Zelfs wat nog overbleef – zijn dode lichaam – weggenomen,
vervreemd.
En plots: een stil woord mijn naam in het nog zeer vroege licht.
Een naar mij toegewend gelaat: HIJ leeft.
Hij is er de Levende.
Hij opent mijn ogen:
een nieuw zien wordt mij gegeven.
Er valt een heel nieuw licht mijn leven binnen:
Paaslicht.
Een open graf en een open hemel.
En ik weet: Hij is er –
Aanwezig.
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Ik mag weer leven voor Hem, in Hem, door Hem.
Hij leert mij zien met nieuwe ogen,
met ogen van geloof.
Met die ogen wordt alles anders:
elk mensenkind een kind van de Vader;
elk lijden doorleden door Hem;
elk sterven anders, dieper leven.
Mag ik zo spreken?
Ja, want niets kan mij nog van Hem scheiden.
Hij leeft. Hij is er.
Hij gaat met mij mee,
nu en in het uur van onze dood.
(zelf neergeschreven op een Paasmorgen)
manu van hecke
Abt Sint-Sixtus Abdij Westvleteren

139

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren BW.indd 139

20-01-2021 14:21

Leef door ons heen, Gij Verrezen
Leef door ons heen, Gij, Verrezen,
in het holst van de nacht opgestaan!
Gij! Verrezen! Gij zijt het, Gij zelf!
Leef door ons heen! Laat ons gaan;
eenvoudig de woorden zeggen
die opkomen uit uw graf,
uit uw stilte, dat wondere werken
van leven dat uw Vader U gaf.
Gij hebt alles begrepen
in dat nieuwe licht.
Van ons weet Gij dingen
die wij niet eens durven denken.
Gij kent het hele Verhaal.
De macht van het kwaad kunt Gij peilen,
én het langzame werk van de gist
die leeft als een ziel in het brood.
Gij waart erbij toe de graankorrel stierf
en leven nieuw kwam,
Komende, Komende,
Broeder-met-ons.
Leef door ons heen, Komende, Komende!
Leef door ons heen, Broeder-met-ons!
(Naar Emmanuel d’Alzon, 1810 – 1880)
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Ik kreeg dit gebed ooit als Paaswens en het raakte me

diep!
Leef door ons heen! Telkens opnieuw, wanneer het leven
stopt met stromen, wanneer het leven stokt door ziekte,
door lijden, door pijn die wij mensen elkaar aandoen, wanneer de dood in zijn zovele vormen het leven bezoekt. Dan
wordt het nacht, aardedonker. Maar ook in het holst van de
nacht mogen wij vragen: Leef door ons heen! Want Hij, Jezus,
die door alles is heengegaan, Hij begrijpt alles in het nieuwe
licht van Pasen. Hem mogen we vertrouwen, aan Hem mogen wij toevertrouwen: Van ons weet Gij dingen, die wij niet
eens durven denken. Gij weet het hele Verhaal. De macht van
het kwaad kunt Gij peilen. Dat te mogen – onze duisternis
aan Hem toevertrouwen. Zijn licht er binnen laten: verrijzenislicht, waarvan ons geloof uitzegt: het is mild en genadig,
goedertieren en vol erbarmen. Het is echt zoals de psalm
zegt: Nadert mij uw ontferming, ik leef wéér! (Ps 119, 77)
Leef door ons heen, Gij, Verrezen! Het is een bede tot de
Levende. En niet alleen op Pasen. Het is een bede voor elk
moment, wanneer het leven zijn gewone kleur heeft en soms
traag aan ons voorbijgaat. Leef door ons heen! Het is het langzame werk van de gist die leeft als een ziel in het deeg. Het is
141
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als een licht dat uitgezaaid wordt, of als een graankorrel die
valt in de donkere aarde. Pasen is niet één ogenblik, nu en
voorbij. Pasen blijft! Pasen duurt: de Verrezene, de Levende
gaat met ons mee doorheen het leven dat is zoals het is met
zijn hoogvlaktes en zijn dalen, nu eens vol hoop en dan weer
een stuk strijd. In die werkelijkheid, soms rauw en ruw, dan
weer zacht en kneedbaar, wordt het paaslicht uitgezaaid als
die graankorrel die sterft om te leven.
Elke dag – dat wondere gebeuren – ons toevertrouwen
aan dat ja van de Vader. Een uitnodiging telkens weer: eenvoudig de woorden zeggen die opkomen uit uw graf, uit uw stilte,
dat wonder werken van leven dat de Vader U gaf! Gegeven leven, weggegeven leven aan elk van ons.
manu van hecke

Abt Sint-Sixtus Abdij Westvleteren
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Mijn Gezel
Ik zoek U – mijn Gezel.
Soms zijt Ge zo diep in de tuin van mijn ziel.
Ik zoek U. Mijn weg is zo stil zonder U.
Ik zie om waar Gij toeft.
Uw geheim – het trekt mij als een vlam
in het nachtelijk duister.
Waar zijt Gij?
Levende, diep in mijn dood,
Dode, zo diep in mij levend!
Ik zie naar u om.
Soms in een droom
als de opgaande zon
als een blik vol begrip.
Soms in een gesprek
als een woord dat bevrijdt
als een zwijgende Derde.
Vluchtig zijt Gij, mijn Gezel,
Overal, plotseling, dan weer verdwenen.
Paasmorgen schim in de tuin
en steeds laat Gij mijn hart verlangender achter.
Ik zoek U alom, Gezel van mijn hart
		
van mijn ziel
		
van mijn tuin
		
van mijn weg.
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Woorden – zoveel meer dan woorden. Woorden die

spreken, aanspreken. Woorden die openen naar het geheim
van Pasen. Ik kreeg ze ooit toegestuurd.
Die woorden zeggen me: Christus leeft! Hij is door dood
en graf heengegaan om blijvend bij ons te zijn. Hij is de Levende tussen ons in. Pasen zegt: het leven is niet meer zoals
het was. Of misschien schrijf ik beter: het leven is wat het is,
maar wij leven het niet meer alleen. In wat is, staat Iemand
naast ons, is er Iemand in ons. Duisternissen, eenzaamheden, ergernissen, vernederingen – die blijven mensen tekenen. Maar er is Iemand, die ze is doorgegaan, die erin is
afgedaald en die ze op Zich heeft genomen. En dat maakt
het zo anders. Alleen ben ik niet meer alleen. Wij hebben een
Gezel, een Levensgezel.
Hij is ér – de Levende – maar op zijn paaswijze: stil, behoedzaam, vol eerbied, als een vlam in het nachtelijk duister.
Hij is er – ook als de vraag telkens weer opkomt: Waar zijt
Ge? Hij is er, maar wij zijn op zoek, omdat onze weg zo stil is
zonder Hem. Hij is er in de tuin van mijn ziel. Maar waar ben
ik? Huis ikzelf in die tuin? Durf ik afdalen naar die diepte?
Want diep verscholen is de tuin van onze ziel. Onzegbaar
geheim: Levende, diep in mijn dood. Dode, zo diep in mij levend.
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Uit onszelf, aangewezen op eigen krachten, op eigen kunnen
komen we uiteindelijk nergens uit – zijn we dood. Zonder
Hem is leven geen leven. Ons bestaan is gewoon een bestaan
ten dode, als Hij er niet is.
Maar zo is het niet. Ons geloof zegt: Levende – de Levende is er middenin de dood. Of omgekeerd – en misschien nog
paradoxaler: de Dode met hoofdletter zo diep in mij levend.
Hij die voor ons geleden heeft, Hij die God doet, Hij die de
liefde nooit moe wordt – Hij is de dood niet uit de weg gegaan. Die Dode – die de echt Levende is – diep in mij, diep in
elk van ons, diep in zijn Kerk, diep in onze mensenfamilie.
manu van hecke

Abt Sint-Sixtus Abdij Westvleteren
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Leo Fijen | Oorlog en vrede: de
rozenkrans van Titus Brandsma

Ik vertel hier het verhaal van een rozenkrans, een ge-

bedssnoer. Een heel bijzondere rozenkrans. Gemaakt van
splinters hout, knopen van kampkleding en een touwtje dat
die naam eigenlijk niet verdient. Eigenlijk is het een rozenkrans van niets. Wie er hard aan trekt, heeft alleen maar
splinters, knopen en stukjes touw in zijn of haar hand. En
toch bood deze rozenkrans ooit geweldig veel houvast. Er
is dus soms weinig bezit voor nodig om houvast te hebben.
Sterker nog, wat waardeloos is, kan geweldige waarde hebben: splinters, touw en knopen.
De rozenkrans behoorde toe aan Titus Brandsma, de bevlogen karmeliet die in 1942 langs redacties van kranten
in bezet Nederland reisde en die iedere hoofdredacteur en
redactie op het hart drukte: wijk niet voor de terreur van de
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nazi’s, kom op voor de vrijheid van het woord. Titus was de
pleitbezorger van de vrijheid en de waarheid. Daarom werd
hij opgepakt, van 12 maart tot 28 april zat hij vast in kamp
Amersfoort. Daar heeft hij deze rozenkrans gemaakt, samen
met de andere gevangenen. Samen baden ze het Onze Vader
en Wees Gegroet, op de momenten dat alles duister was en
het nacht was in vele harten. Titus zocht dan de mannen op
die het moeilijk hadden, sprak hun moed in en bad de rozenkrans. Iedere nacht opnieuw werden al die bange harten
verbonden met elkaar en met God.
Een van die gevangenen in kamp Amersfoort was Leo Siegmund. Deze gymleraar van het Carmel Lyceum in Oldenzaal
was opgepakt omdat hij de preken vertaalde en verspreidde
van Clemens von Galen, de bisschop van Münster die een
felle tegenstander was van de nazi-ideologie. Siegmund kende Titus Brandsma als bestuurslid van de school waar hij
gym gaf. In Amersfoort kwamen ze elkaar weer tegen. Op de
verjaardag van Hitler, 20 april 1942, kreeg een aantal gevangenen gratie, onder wie Leo Siegmund. Op de appèlplaats
van het concentratiekamp namen Titus en Leo afscheid van
elkaar. Toen Siegmund wilde vertrekken, zei Titus: ‘Wacht,
ik heb nog wat voor je’. Hij pakte zijn rozenkrans en gaf
die aan Leo Siegmund. Titus kwam niet vrij, hij ging naar
Scheveningen en daarna naar Dachau. Daar stierf hij 26 juli
1942. Hij boog niet voor de terreur, hij stierf voor de vrijheid. En hij vond zijn houvast in de rozenkrans.
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De zoon van Leo Siegmund heet Theo Siegmund en was priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij heeft de rozenkrans altijd bewaard. Tien jaar geleden mocht ik de rozenkrans een
paar dagen lenen voor een toespraak bij de dodenherdenking op 4 mei. Ik heb toen gezegd dat dit gebedssnoer me
raakte om drie redenen. In het diepst van de nacht, midden
in het lijden, kunnen mensen houvast vinden in spullen die
normaal gesproken niets waard zijn. Wat waardeloos lijkt,
krijgt waarde. In onvrijheid en gevangenschap kan een rozenkrans machtelozen en kwetsbaren verbinden met elkaar
en met God. En tenslotte, in de meest verlaten eenzaamheid
verwijzen de knopen en splinters naar God. Als mensen
niets meer kunnen en zo alleen zijn met hun angst, is er het
gebed. ‘Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was U nimmer zoo
nabij, blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, Uw bijzijn maakt mij
alles goed’, schreef Titus in een brief vanuit gevangenschap.
Toen ik het verhaal over deze rozenkrans verteld had bij de
dodenherdenking, was het heel lang stil. In de stilte werd
de reliek doorgegeven, van de ene hand in de andere hand.
Ieder was even verbonden met Titus, met de andere gevangenen, met God. En iedereen wist: als de vrijheid onvrijheid
wordt, is alles anders. Dan zijn splinters, knopen en touw
genoeg om houvast te krijgen. Als alle vaste grond wordt
weggeslagen, is er het geloof in God. Als een weg naar de
diepste vrijheid in onvrijheid.
leo fijen
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De inwoning van God
Wij moeten God allereerst zien
als de diepste grond van ons wezen,
verscholen in het meest innerlijke van onze natuur
maar daar toch te zien en te aanschouwen,
na eerste beredenering duidelijk kenbaar,
bij geregelde instelling daarop
zonder telkens herhaalde beredenering
en als bij intuïtie,
zodat wij ons zien in voortdurende aanschouwing Gods
en Hem niet slechts aanbidden in ons eigen wezen,
maar evenzeer in alles wat bestaat,
allereerst in de medemens,
maar dan ook in de natuur, in het heelal
alomtegenwoordig en alles doordringen
met het werk van zijn handen.
Die inwoning en inwerking Gods
moet niet enkel het voorwerp van intuïtie wezen,
maar zich in ons leven openbaren,
in onze woorden en daden tot uitdrukking komen,
uitstralen in heel ons wezen en optreden.
titus brandsma o.carm
Godsbegrip (1933)
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Gewoon helpen
Je moet je broeder helpen.
Zonder dralen. Zonder dubbelzinnigheid.
Je moet het Gelaat van Christus in hem eren.
Achter al de verborgenheden van de grootsteedse nood,
achter al de wildheid van de grootsteedse decadentie,
achter al de waanzin van deze heidense steden staat,
het allerdiepst, toch het beeld van de Heer.
Lichtend, gebiedend, verhullend.
Kniel neer voor Gelaat van God in je broeder.
Ben ik de hoeder van mijn broeder?
Ik ken hem toch niet.
Ik heb geen contact met hem…
Ja, je bent de hoeder van je broeder.
Schep contact.
Niet vragen. Niet omzien.
Niet oordelen. Gewoon helpen.
titus brandsma o.carm
Heldhaftigheid (1934)
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Maak mij tot instrument van uw vrede
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar verdeeldheid heerst,
vergiffenis aan wie zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
franciscus van assisi
(De meest gebruikte Nederlandse vertaling wijkt enigszins af van
het oudst teruggevonden origineel in het Frans en de meer letterlijke
vertaling in het Italiaans, maar ik houd het maar op deze.)
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Hoe moet ik bidden?

Franciscus van Assisi is een heilige voor alle tijden en zo
past bovenstaand gebed eigenlijk ook in alle seizoenen. Het
is mijn lievelingsgebed al sinds ik lang geleden Assisi bezocht
en er een aandenken kocht met de Italiaanse tekst erop. Het
gebed werd al verschillende keren op muziek gezet, met als
bekendste versie Make me a channel of your peace van Sebastian Temple, opnieuw in de aandacht gebracht door Susan
Boyle in 2010.
Maar misschien nog meer dan anders is Franciscus voor
deze Paastijd een betrouwbare gids en dit gebed een goede
leidraad.
Maak mij tot instrument van uw vrede. Franciscus koestert geen enkele persoonlijke ambitie: geen bekendheid, eer
of macht. Hij wil niets meer zijn dan een werktuig in Gods
handen. En zo wordt zijn ego gaandeweg transparant, zodat
niets de mensen nog verhindert om in hem God zelf te zien.
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Ik vraag me soms af hoe een Facebookprofiel van de heilige
Franciscus er zou uitzien, mocht hij leven in onze tijd. Hoe
zou hij zijn image vormgeven? Of zou hij afwezig blijven om
niet in die val te trappen? Maar hoe zou hij dan liefde brengen te midden van de vele haatberichten die we er ook vinden? Hoop temidden van de wanhoop die er zo vaak klinkt?
Licht in de duisternis van fake news en demagogie?
Er is zoveel dat Franciscus me in deze periode kan leren:
allereerst wat betreft versoberen, materieel en egogewijs,
maar ook in concrete solidariteit. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: gewoon anderen gelukkig maken, proberen te begrijpen, troosten. We zijn niet allemaal rijke jongelingen die
voor een leven in radicale armoede moeten of kunnen kiezen zoals Franciscus. Maar we kunnen wel allemaal van ons
figuurlijke paard afstappen om duurzame banden te smeden
van broederlijkheid over een kloof van geruzie of geïnstitutionaliseerd wantrouwen en afkeer heen.
Ik hou er ook van mijn gebed af te sluiten met een welbepaald vers uit psalm 90: Heer, leer me mijn dagen naar waarde
te schatten, om zo te komen tot wijsheid van hart.
Ik durf niet stellen dat ik een voorbeeldig gebedsleven
onderhoud – misschien zelfs niet genoeg om aan dit boek
ook maar één regel te durven bijdragen – maar als ik over
deze zin mediteer, weet ik altijd weer waarom ik bid. En meteen is het ook een antwoord op mijn meest gestelde vraag:
Heer, hoe moet ik bidden?
lieve wouters
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Wie bevrijdt me?
“Ik reisde op een dag met de Londense metro.
Een meisje van ongeveer elf jaar stapte met haar
ouders de volle trein binnen en uit haar fysieke
trekken maakte ik op dat ze aan het Downsyndroom leed. Er was genoeg ruimte om door de
trein te lopen en terwijl ze dat deed trok ze de
aan de lus hangende forenzen aan hun mouw en
zei heel luid: ‘Are you happy? I am happy! Are
you happy?’ Niemand was erop voorbereid op te
biechten gelukkig te zijn en sommigen negeerden
haar zelfs en doken verbeten weg in hun krant. Ik
moest lachen en zij lachte en haar ouders lachten
ook, maar op de een of andere manier leken de
meeste anderen het op dat moment niet leuk of
bevrijdend te vinden om het anonieme masker van
de forens te laten vallen. Ze bleven forens en leken
bang te zijn mens te worden tegenover dat kwetsbare meisje. ze waren vastbesloten hun maskers
op en de zaken in de hand te houden. Ze waren
beslist niet happy.”
christopher jamison
Abt van Worth (1951) in: Levenslessen van een abt, uitg. Terra Lannoo, 2007
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Het is goed om jezelf te laten bevragen, van tijd tot tijd.

Door iets van buiten, iets dat je kan spiegelen, iets dat groter
is dan jijzelf. Dat kan een liturgische periode zijn, dat je vragen stelt over lijden, vervulling en verlossing. Of een meisje
in de trein, dat je vraagt of je gelukkig bent.
Kwetsbaar, noemt de abt van Worth dit meisje. Maar
ondertussen is duidelijk dat zij in dit verhaal de grootste is.
Waarom? Omdat ze in de elf jaar dat zij onderweg is, haar
onbevangenheid niet is kwijtgeraakt. Bij het begin van elke
liturgische periode besef ik dat ik als dat meisje moet worden, mezelf onbevangen de hamvragen moet stellen. Ben ik
gelukkig? Waar lijd ik aan? Wat bevrijdt me? Wie bevrijdt
me?
rien van den berg
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Dus kom ik opdagen
Het was Woody Allen die zei: ‘Tachtig procent van het leven bestaat uit gewoon komen
opdagen.’ Zo is het ook met gebed. Het is vooral
gewoon komen opdagen en God God laten zijn. Als
we zijn aanwezigheid voelen: geweldig. Zo niet:
ook goed. Hij is toch wel aan het werk met ons. Hij
heeft de tijd en hij is een groot opportunist.
john pritchard (1948)
Bisschop van Oxford, Hoe kan ik bidden?, Ark Media 2018
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Dit strijkt me dus tegen de haren in: gewoon komen opdagen. Zeker als het gaat om mijn religieuze leven. Moet ik
me dus eindeloos in beslag laten nemen door lege rituelen,
zonder garantie op resultaat? Als ik een uur in de sauna zit,
zweet ik er een kilo vocht af. Als ik in een auto stap en weet
waar ik heen wil, kom ik waar ik wil zijn. Als ik efficiënt vergader ben ik voor mijn werkgever mijn salaris waard.
Als ik zondagsmorgens naar de kerk loop, is er geen garantie. En als ik inschakel voor een gestreamde viering nog
veel minder. Als ik mijn handen vouw, wordt het soms maar
niet stil in mij – en als het een keer wél stil wordt, blijft het
vaak ook stil aan gene zijde. Ik loop op vrijdagmorgen naar
de markt enkoop er de vis die ik ‘s avonds eet, maar kom ik
geen graat dichter bij een antwoord op mijn vragen.
‘En dat is ook goed’, zegt bisschop John Pritchard. Die les
wil ik leren. Dus kom ik opdagen.
rien van den berg
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Eenzaamheid
Soms wordt het dof en grauw
verdwaasd, versuft aan alle kanten
om je heen; je bent alleen.
Alleen, alleen, maar niet in wacht en rust,
maar aangevreten door alles wat je niet
kunt duiden, je kwetst en hopeloos ontrust.
Wat sta je dan alleen, ontheemd,
van God en alleman vervreemd.
Je tuurt, je tast, je tracht te bidden
het zachte vloeken terug te dringen
de wanhoop niet te laten winnen
Mijn God, wat kan je eenzaam zijn
zo eenzaam, zo verdwaasd dat zelfs
het bidden in mij raast,
alsmaar zoekend naar houvast.
Laat wijken toch de mist, dat bange beven
dat radeloze ik, opstandig en verweven
Laat schuilen mijn gemoed in Uwe hand
al stamel ik nog slechts
al is het op, en uit
Laat schuilen in Uw hand.
Uw hand.
ruud lubbers
1939-2018, geschreven de dag voor hij premier werd
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Je kunt een leider zijn, en vastberaden je partij naar een
verkiezingsoverwinning loodsen, een coalitie smeden en een
regeerakkoord – en vlak voor het moment dat het dan moet
gebeuren overvallen worden door angst. Eenzaamheid was
het kernwoord bij Ruud Lubbers, toch niet de slechtste premier die we ooit gehad hebben. Zo eenzaam ‘dat zelfs het
bidden in mij raast’, dicht hij. Spookhoofdgebeden bad hij,
een schreeuw om Gods nabijheid op dat moment – Uw hand!
Het valt opnieuw op hoe soeverein Jezus zijn eenzaamheid – Godverlatenheid! – doorstond. Juist als hij in de hof
het bloedzweet huilt van angst, tekent Johannes in hoofdstuk 17 een gebed op. Jezus, Leider, Herder, weet hoe eenzaam ieder mens zich soms voelt als je opstaat en keuzes
maakt, het goede zoekt en weet hoe kwetsbaar dat je maakt.
Hij bidt om eenheid, de eenheid van de kerk, de eenheid van
degenen die Hem volgen, ‘Eén zoals Wij één zijn; dat hun
eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen
dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad… Opdat de liefde die U mij hebt toegedragen, in hen mag zijn –
opdat Ik in hen mag zijn.’’
rien van den berg
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‘Ik ben geen monnik’, zul je misschien zeggen,
‘maar ik heb een vrouw en kinderen, en zorg voor
een huishouding.’ Doordat je denkt dat het lezen
van de Schrift alleen iets is voor monniken, bederf
je alles. Want jij hebt het meer nodig dan zij. Zij
die in de wereld geplaatst zijn en elke dag wonden
oplopen, hebben het meest behoefte aan medicijn.’
johannes chrysostomos
(ca. 345 - 407)

Daarna toonde de Heer mij een opperst geestelijk
genot in mijn ziel. In dit geluk was ik vervuld van
een altijddurende zekerheid, krachtig bevestigd en
vrij van enig angstgevoel. Dit gevoel was zo blij en
deugddoend dat ik dermate vredig, ontspannen en
rustig was, dat niets ter wereld mij verdrietig had
kunnen maken. Dit duurde maar even.
julian of norwich
(ca. 1342 - 1416)

160

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren BW.indd 160

20-01-2021 14:21

bidden in onzekere tijden

God ervaar ik meer als afwezige
dan als aanwezige

Mensen denken wel eens dat een relatie met God iets
knus heeft. In werkelijkheid ervaar ik dat helemaal niet zo.
Met God samenzijn staat niet in het teken van cocooning,
is geen onderonsje. Er is niet zoiets als een blijvende ervaring van zijn warme liefde rondom mij. Ik zou zelfs durven
stellen dat ik God in mijn leven meer als afwezige dan als
aanwezige ervaar. Maar evenzeer waar is dat momenten van
zijn aanwezigheid zo intens kunnen zijn dat ik daar geen
woorden voor heb. Zulke ervaringen gaan zowel heel diep als
dat ze me te boven gaan. Ik hoef hierbij maar te denken aan
mijn roeping. Ik had zelf nooit overwogen om in te treden.
Maar toch is de aantrekking tot dit leven in mijn hart geboren en heb ik dat kunnen onderscheiden als Gods weg met
mij. Ik meen het als ik zeg dat God mijn leven helemaal ver161
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vult, maar tegelijk gaat dit samen met een leegte die nooit
overgaat. Mijn verlangen bestaat er in God voortdurend in
die leegte binnen te laten. Ik zie die leegte dan ook niet als
iets negatiefs. Ze houdt integendeel het verlangen naar God
levendig in mij. Wanneer we als mensen honger hebben, dan
eten we en zijn we verzadigd. Als ik honger heb naar God,
dan wordt dat verlangen nooit volledig vervuld. Honger naar
God maakt wezenlijk deel uit van mijn monastieke leven.
zuster hannah van quakebeke

Priorin van benedictinessen van Loppem
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Gerard de Korte | Het thuiskomen
van Jezus
Hemelvaart

Vandaag vieren wij het hoogfeest van de hemelvaart

van de Heer. Voor de meeste Nederlanders betekent Hemelvaartsdag vooral het begin van een extra lang weekend.
Niets minder maar ook niets meer. Ook een aantal christenen in het Nederland van vandaag loopt niet echt warm voor
het feest. In ieder geval is het kerkbezoek bijna overal lager
dan op een gemiddelde zondag. Wij vieren de thuiskomst
van Christus bij de Bron van waaruit Hij leefde. Want dat is,
naar mijn overtuiging, het hart van Hemelvaart. Jezus heeft
na zijn arrestatie, marteling en kruisdood van God nieuw leven ontvangen. Wij hebben dat kerngegeven van ons geloof
tijdens het Paasfeest opnieuw mogen vieren. Jezus is van de
Vader uitgegaan en tot de Vader teruggekeerd.
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Belofte
Met Hemelvaart gaat het echter niet alleen over Jezus maar
ook over ons. Het thuiskomen van de Zoon bij zijn Vader,
vormt voor ons een belofte. Ook wij mogen hopen op een thuiskomen. God laat de vrienden en vriendinnen van zijn Zoon
niet in de steek. Hemelvaart impliceert voor ons de belofte dat
God trouw is, hier en nu en tot over de grens van dit aardse
leven heen. Wij mogen rusten in de palm van Gods hand. God
is onze rots, de toevlucht die op ons wacht (vgl. Psalm 73).
Missionaire opdracht
De eerste leerlingen die getuigen zijn van de thuiskomst van
Jezus bij de Vader, mogen niet naar boven blijven staren. De
blik moet niet naar boven gericht blijven maar naar voren
worden gericht Het gaat om de toekomst. De levende Christus wil dat zijn leerlingen het evangelie niet verborgen houden. Zij worden de wereld ingezonden om het goede nieuws
over Gods onvoorwaardelijke liefde in Christus te vertellen
Altijd weer kom ik onder de indruk van de missionaire
kracht van de apostel Paulus. In de Schriftlezingen van deze
Paastijd komt het missiewerk van Paulus veelvuldig ter sprake. Zoals hij eens al zijn energie gebruikte om de Kerk te vernietigen; zo wordt hij na zijn bekering een missionaris die
zich met tomeloze energie heeft ingezet. Heel het Middellandse Zeegebied wordt afgereisd en tal van ontberingen en
tegenslagen worden doorstaan. Zo komt Paulus als onvermoeibare missionaris in beeld. Hopelijk een blijvende bron
van inspiratie voor ons.
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Verantwoordelijkheid van het doopsel
Wij leven in een spannende tijd voor de Kerk. Er is al jaren
sprake van teruggang. De kerkelijke cijfers worden ieder jaar
lager en helaas worden kerkgebouwen verkocht en aan de
eredienst onttrokken. Maar deze situatie mag ons niet gijzelen en passief maken. In de bisdommen van Nederland
wordt gelukkig veel gesproken over missionaire geloofsgemeenschappen. Veel priesters, diakens, pastoraal werkers
en andere gelovigen maken plannen voor missionaire initiatieven. Het doopsel vormt een geschenk maar ook een
opdracht. Katholieken mogen daarom worden aangesproken op de verantwoordelijkheid van hun doopsel. Zij zijn
geroepen om leesbare brieven van Christus te zijn. Alleen als
gelovigen in de parochies present zijn én zorgen voor een gezond financieel fundament hebben onze katholieke geloofsgemeenschappen een toekomst.
Wachten op de Geest
Wij leven toe naar het feest van de heilige Geest. Na de dood
van Jezus hebben de eerste leerlingen zich angstig opgesloten. Ongetwijfeld waren zij bevreesd dat ook zij zouden worden gearresteerd, gemarteld en gedood. Maar als de Pinkstergeest komt, verdwijnt de angst als sneeuw voor de zon.
Het gesloten huis wordt verlaten en de leerlingen gaan spreken over de grote daden die God in Christus heeft verricht.
Zij spreken over de hoop die in hen leeft.
Wij leven in onzekere tijden, maatschappelijk en kerkelijk. Maar de Geest wil ons moed en veerkracht geven. Ge165
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lukkig de mens die juist in deze tijd zijn hoofd opricht en
zelfbewust kijkt naar de toekomst. Het leven is voor verreweg de meeste mensen uitermate ongewis. Laten wij uitzien
naar de Pinkstergeest vanuit het geloof dat de toekomst in
Gods zorgende hand ligt. Bij Hem mogen wij ons veilig weten.
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Genade
Maak mij een mens die van genade weet.
Amen.

Het is het kortste gebed dat ik ooit kreeg aangereikt,

door ds. Barend Wallet, die het leerde aan een pasbekeerde
jongeman, die niet goed wist hoe en wat te bidden. ‘Begin
iedere dag met dit gebed’, was zijn advies.
Het gebed omvat véél. Genade is voor mij een grondbegrip: onverdiende gunst van God. Genade maakt, dat ik
verder kan, ook als ik faal, ook als God aan mij tekort komt.
Genade bevrijdt en zet mij aan om hoopvol in het leven te
staan. In de nieuwste visienota van de Protestantse Kerk
wordt het de grondtoon van het leven genoemd.
Van genade weten. Allereerst voor mezelf, maar dan ook
onmiddellijk voor de mensen om mij heen. De wereld kan
genadeloos zijn, voor oordeel, geweld, misbruik en onderdrukking. Er zijn mensen nodig, die van genade weten. Niet,
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om dat alles makkelijk weg te poetsen, integendeel. Juist genade brengt het kwaad aan het licht. Genade kan wel helpen
om zachtmoedig en mild te zijn, langzaam in het oordelen
en nabij hen, die lijden. Genade ontvang ik, dat is kenmerk
van genade, maar vanaf dat moment is het ook een permanente oefening.
Genade leer ik ten diepst van Jezus zelf, die vol ‘genade
en waarheid’ was. Dat strijdt niet met elkaar. Jezus ging er
aan onderdoor, opdat ik mij kan oprichten en leven van precies die genade. Ik probeer Hem te volgen met vallen en opstaan. Genadig te zijn. Voor mezelf en anderen, onrecht en
kwaad te benoemen, maar mét de wetenschap dat ik zelf ook
ten prooi val en kan vallen aan allerlei vormen van kwaad.
Een dagelijks gebed, want deze weg is niet gemakkelijk. Wel
bevrijdend.
nynke dijkstra
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Gebed om te groeien in wijsheid
bij het ouder worden
Heer, Gij weet dat ik ouder word en eens oud zal zijn.
Maak dat ik niet praatziek word, en niet in de fatale
gewoonte verval te denken dat ik bij iedere gelegenheid
en ieder onderwerp iets moet zeggen.
Houd mijn geest vrij van de verleiding om eindeloze details te vertellen, geef mij vreugde om snel tot de kern
van de zaak te komen.
Verleen mij voldoende wellevendheid om te luisteren
naar de kwalen van anderen.
Verzegel mijn lippen over mijn eigen kwalen, het genoegen ze op te sommen wordt steeds sterker.
Maak dat ik vriendelijk blijf, een verzuurde oude
vrouw is een der meesterstukjes van de Boze.
Laat mij nadenkend zijn, behulpzaam maar niet bazig.
Amen.
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Bij het ouder worden (ik ben nu 63) denk ik regelmatig

aan dit gebed dat wordt toegeschreven aan een 17de eeuwse
kloosterlinge. Het is een gebed dat mij een glimlach ontlokt,
maar tegelijk is het ook een serieuze oproep. Ik wil graag
groeien in wijsheid bij het ouder worden. Een oude dame
zijn die kan luisteren, benieuwd blijft, meedenkt en niet verzuurt. Daar is de Pinkstergeest bij nodig, de Geest die wijsheid heet en schenkt
Kom Schepper Geest, blijf mij aanraken en vernieuwen!
nynke dijkstra
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Kom, Geest van leven

De klassieke sequens van Pinksteren, het Veni Sancte
Spiritus, is voor mij één van de mooiste teksten uit de traditie van de kerk. Of we het nu zingen in het Latijn of in een
Nederlandse vertaling, het lied heeft de kracht om me diep
te raken. Het laat me stilstaan bij de vele manieren waarop
Gods Geest in ons leven werkzaam is: als licht in de duisternis, als troostende vriend, als brenger van rust, als wegwijzer op ons levenspad, als kracht om ons in beweging te
zetten en als diepe bron van vreugde.
Dus wat valt er verder nog toe te voegen aan deze rijke
tekst? Niets.
Toch heb ik voor deze gebedenbundel een ander Pinkstergebed geschreven naar aanleiding van het Veni Sancte
Spiritus. Een toegankelijk gebed in een taal die iedereen kan
begrijpen. Een gebed dat je kunt bidden als je samen bent
met mensen die niet zo bekend zijn met de traditie van de
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kerk. Een gebed dat je kunt gebruiken in je gezin met opgroeiende kinderen. Of op school met leerlingen van verschillende achtergronden.
Vandaar dit Pinkstergebed, geïnspireerd op het Veni
Sancte Spiritus. Het is geen vertaling of hertaling, maar een
poging om de boodschap van Pinksteren voor iedereen te laten klinken. In mijn eigen woorden, maar hopelijk bezield
door de geest van het aloude gebed.
Je kunt bij het bidden van elke strofe een kaarsje of
waxinelichtje (laten) aansteken. Zo geef je de woorden meer
kracht en verlangzaam je het gebed, zodat het beter tot het
hart kan doordringen. Je komt dan uit op zeven lichtjes die
symbool staan voor de zeven gaven van de Geest.
juliëtte van deursen-vreeburg
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Kom, Geest van leven,
Schijn in onze duisternis,
Verlicht ons met uw vuur.
Kom, Geest van troost,
Maak ons hart licht en vrij,
Troost ons in tijden van verdriet.
Kom, Geest van rust,
Geef ons ontspanning na hard werken,
Laat ons hier-en-nu écht samen zijn.
Leid ons weer op goede wegen
Als we verdwalen,
Als we koud en kil worden,
Als we de moed verliezen.
Wees aanwezig in ons leven
Met bevrijdende wijsheid
En met leven-gevende adem.
Kom, Geest van Gods liefde,
Geef ons de kracht
Om ons open te stellen voor u,
Om elkaar in liefde bij te staan,
Om gul te delen van uw gaven.
Kom, Heilige Geest,
Zet ons in vuur en vlam.
Amen
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Wees in ons midden
God
die hemel en aarde schept en ons tot leven roept;
Die als een licht verschijnt in onze duisternis
en ons de weg wijst;
Die onze harten vervult en alles herschept.
Wees in ons midden,
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen
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Een leven lang mee
Ik was 34 jaar toen ik theologie ging studeren in Utrecht.

Professor Bert Blans, onze geliefde hoogleraar Wijsbegeerte,
begon zijn colleges altijd met dit gebed. Misschien is het een
gebed van Augustinus? Ik heb het sindsdien steeds met me
meegedragen.
Het gebed geeft me ankerpunten voor het nadenken
over de vraag naar God:
Hij is de Vader, die alles schept en die ons roept, zodat wij
tot leven komen.
Hij is de Zoon, het licht, die ons laat zien welke weg te
gaan.
Hij is de Geest, die onze diepste verlangens vervult, zodat we steeds meer worden wie we zijn.
We bidden dat God in ons midden is met zijn scheppende
kracht, zijn roepstem, zijn licht en zijn liefde. Dat wij zijn
stem mogen horen, zijn licht kunnen zien en zijn kracht zullen ervaren.
Ik bid dit gebed vaak en langzaam, zodat de woorden
steeds dieper doordringen.
Het gaat een leven lang mee.
juliëtte van deursen-vreeburg
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Loflied van de schepselen/Zonnelied
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
U zij de lof, de glorie en eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe,
en geen mens is waardig U ook maar te noemen.
Geloofd bent U, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral de heer broeder zon,
die de dag is en ons verlicht door zichzelf
En hij is mooi en stralend met grote glans
Van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
Geloofd bent U, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt u ze gemaakt, helder en kostbaar en mooi.
Geloofd bent U, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en door bewolkt en helder
en ieder weer,
waardoor U uw schepselen onderhoudt.
Geloofd bent U, mijn Heer, door zuster water
die heel nuttig is en nederig en kostbaar en kuis.
Geloofd bent U, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie U licht brengt in de nacht.
en hij is mooi en speels en robuust en sterk.
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Geloofd bent U, mijn Heer, door zuster
onze moeder aarde,
die ons voedt en hoedt,
en allerlei vruchten voortbrengt
en kleurige bloemen en groen.
Geloofd bent U, mijn Heer, door hen
die vergiffenis schenken door uw liefde,
en ziekte en leed verdragen.
Zalig zij die dat verdragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij gekroond worden.
Geloofd bent U, mijn Heer,
door zuster onze lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens ontkomen kan.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Zalig zij die gevonden worden in uw allerheiligste wil,
Want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Lof en prijs mijn Heer,
en dank Hem en dien Hem met grote nederigheid
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Dit gebed van de heilige Franciscus van Assisi is misschien wel het mooiste christelijke gebed uit de Middeleeuwen. Sinds 2015 is het wereldberoemd geworden door de
sociale encycliek van paus Franciscus Laudato Si’. De paus
heeft zich laten inspireren door dit lied van zijn Middeleeuwse naamgenoot. De heilige Franciscus brengt een soort
christelijk heelheidsdenken in beeld. Niet alleen mannen en
vrouwen zijn broeders en zusters maar heel de schepping
deelt in dit broeder- en zusterschap.
Het Zonnelied kan voor christenen een bron van inspiratie zijn bij de inzet voor de bescherming van de aarde die
ons als een moeder voedt en hoedt. De gegevens over de
toestand van de aarde zijn zorgelijk. De komende decennia
is een transitie van denken en doen noodzakelijk. Alleen zo
kan deze aarde leefbaar blijven voor de generaties na ons. De
heilige Franciscus roept ons op om de schoonheid van Gods
schepping te zien. Tegelijk rust op ons de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis
te zorgen.
gerard de korte

Bisschop ’s-Hertogenbosch
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Gerard de Korte | Het feest van
de Geest
Pinksteren

Recent hebben wij de Hemelvaart van de Heer gevierd.
Voor veel christenen in het hedendaagse Nederland is dat
feest niet onproblematisch. Maar normaal komen er op Hemelvaartsdag minder gelovigen naar de Eucharistie dan op
zondag. Hoe moet je de hemelvaart van Jezus voorstellen
nu wij spreken over een uitdijend heelal dat miljarden jaren
oud is en miljoenen lichtjaren ruim? In de Handelingen van
de Apostelen lezen dat dat Jezus zich van zijn leerlingen verwijdert en een wolk Hem onttrekt aan hun ogen.

Thuiskomen
Het is goed te beseffen dat een wolk in de Schrift een teken
kan zijn van Gods nabijheid. Op weg naar het beloofde land
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is God het Joodse volk nabij in een wolkkolom. En als in Jeruzalem de grote tempel gereed is gekomen, vult een wolk
het huis van de Heer. De wolk als teken van de majesteit van
God. Tegen die achtergrond kunnen wij de wolk in de Handelingen zien als een verwijzing dat Jezus na zijn kruisdood
en opstanding is thuisgekomen bij God. Van de Vader is Hij
uitgegaan en tot de Vader is Hij teruggekeerd. Christus is
verhoogd tot aan de rechterhand van God. Het thuiskomen
van Jezus vormt overigens een belofte voor ons. Allen die
met Hem verbonden zijn, mogen hopen op een thuiskomst.
God houdt van ons en heeft zijn hand op ons gelegd. Hij is
trouw tot over de grens van dit aardse leven heen.
De Geest als helper
Voor zijn terugkeer naar de Vader heeft Jezus ons een andere Helper beloofd. Wij vieren die belofte tijdens dit Pinksterfeest. De heilige Geest wil als een helpende kracht bij ons
zijn. Voor veel tijdgenoten, ook gelovigen, is de Geest maar
moeilijk te begrijpen. Wij kunnen de werkzaamheid van
de Geest verhelderen met grondwater of zuurstof. Alleen
door het onzichtbare grondwater is er grasland en zijn er
vruchtbarre landerijen. En alleen door de aanwezigheid van
zuurstof kunnen wij ademen en leven. Zo is de Geest als een
soort goddelijk grondwater of goddelijke zuurstof. Onzichtbaar maar onontbeerlijk voor ons bestaan. Zonder de Geest
als Gods adem kunnen wij niet leven. Maar zonder de Geest
kunnen wij ook niet bidden en geloven. Het is de Geest die
het christelijk bestaan mogelijk maakt.
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Veerkracht
In kracht van Gods Geest kunnen wij de navolging van Christus gestalte geven. Als Jezus bij de Vader is opgenomen is
de tijd van concreet christelijk leven aangebroken. Dat gold
voor de eerste christenen maar dat geldt evenzeer voor ons.
In kracht van de Geest worden wij geroepen tot een authentiek christelijk bestaan. Bescheiden maar ook fier; niet arrogant maar wel zelfbewust. Ik hoop de Gods Geest in deze tijd
ook over ons vaardig wordt. Wij heten christenen: gezalfden
met de Geest. De zorgen in Kerk en wereld kunnen ons somber en zelfs depressief maken. Juist dan mogen wij bidden
om moed en vooral ook veerkracht. Gods Geest als de andere
Helper wil ons ook geestelijk sterk maken. In kracht van de
Geest gaan wij met vertrouwen de onzekere toekomst tegemoet. Wij zijn bij God in goede handen.
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Gebed om de Heilige Geest
Goede hemelse Vader,
zend mij uw Geest;
laat mij niet de gevangene zijn
van mijn eigen emoties;
laat mij niet bepaald worden
door mijn eigen geschiedenis
van zwakheid en falen;
laat mij niet vastzitten in wrok
om wat mensen mij deden
of om wat mij overkwam;
laat niet een streven
naar winnen en heersen
mijn denken en doen bepalen;
en laat mij niet beperkt blijven
tot de grenzen van dit aardse bestaan
en mijn eigen klein-menselijkheid.
Laat mijn perspectief altijd breder zijn,
laat mij verder zien en breder denken,
laat mij in de ruimte mogen staan
van Uw eindeloze barmhartigheid.
Zend mij uw Geest,
die mij bevrijdt en ruimte biedt,
die mij sterkt en inzicht geeft
die mij U laat kennen
en laat eren en beminnen,
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die mij inzicht geeft
en mij de weg doet kennen,
die U mij wijst.
Laat niet het “ik”
maar die ruimte die Uw Geest mij biedt,
mijn leven en de wereld overheersen.
Dan zal er plaats zijn voor iedereen,
dan zal niemand verloren lopen,
dan zullen de kleinsten
de grootsten zijn,
dan zullen mensen eindelijk
leren delen van hun overvloed,
dan zal de wereld anders zijn...
Dat Uw goede Geest
de wereld zal vervullen,
want Hij is een zachte kracht
die inspireert
tot nederigheid en dienstbaarheid,
tot naastenliefde.
Kom, heilige Geest!
(Dit is een persoonlijk gebed, maar wie het samen bidt met anderen,
kan “mij” en “mijn” vervangen door “ons” en “onze”)

+ jan hendriks
Bisschop Haarlem-Amsterdam
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God houdt mij vast, God verlaten
kan ik niet

God houdt mij vast , om God kan ik de Kerk niet verlaten.
Want God is mens geworden, schepsel, onuitwisbaar deel
van het geschapen heelal. God laat zich niet meer hoog in de
hemel zoeken of diep in de zee. God is te vinden in de wirwar
van onze menselijke conditie, in het web van onze relaties,
in de nietigheid die alles aankleeft.
Ik kan God om God verlaten, maar God verlaten kan ik
niet. God laat zich niet verlaten. God laat zich vergeten, veronachtzamen, verguizen, verraden en ontkennen, maar God
laat niet los. Alles wat leeft, leeft in God; alles wat is, komt
voort uit Gods scheppende hand. God houdt vast, dat maakt
God katholiek. God blijft scheppend liefdevol betrokken op
alles, op het geheel.
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God blijft de oergrond, de liefdesbron van heel de werkelijkheid in al haar diversiteit, ook als God daarin niet gezien en
geloofd wordt. Als God katholiek is, wil ik dat ook zijn. Dan
kan ik niet anders dan dat ook willen zijn. Net zo gek goed
zijn als God zelf gek goed is. Geven. Vergeven. Niet opgeven.
Doorgeven.
Ik houd van de heiligen en mystici, die van de Kerk houden omdat God van haar houdt. Die niet weglopen om haar
fouten en wandaden maar haar waarheid in liefde onder
ogen zien. En die van zichzelf. Zij beijveren zich om barmhartig alle onrecht recht te zetten en hun die daaronder leden recht te doen. Zij kunnen God om God verlaten en keren
steeds weer bij God terug omdat God nu eenmaal God is.
angela holleboom
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Klein Apostellied
Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik Hem.
Een hoge ster die de nacht lichter maakt,
een koele dronk, een hand die mij aanraakt.
Als ik mijn ogen sluit, hoor ik zijn stem.
Mijn weg is zijn weg. Waar ik ben, is Hij
Ik vlucht niet meer. Ik voer zijn woord,
ik draag zijn licht, ik breng Hem voort.
Zijn weg is mijn weg. Hij denkt aan mij.
angela holleboom
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Tweeluik over bekering en omkeer, toelichting bij
Klein Apostellied (muziek is van zr. Johanna Schut)

In het eerste couplet mijmert de apostel over zijn her-

inneringen aan Jezus. Hoe hij Jezus ervaren heeft en over
de indruk die Jezus tot op heden op hem gemaakt heeft. Hij
is als hij stil valt nog steeds vol van Jezus. In het tweede
couplet vertelt hij hoe hij veranderd is na de dood en de verrijzenis van Jezus, na de zending die hij van de opgestane
Heer gekregen heeft. Hij vlucht niet meer maar volbrengt
zijn zending met overtuiging. Het is een tweeluik rondom
een bekering, een moment van omkeer, een doordrongen
besef van de eigen roeping en zending.
angela holleboom

Abdis van Clarissen in Megen
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Hoog aan de hemel
(Hymne voor middaggebed in Paastijd,
op muziek gezet door zr.Johanna Schut)

Hoog aan de hemel glanst uw licht,
uw zon geeft groeikracht aan de aarde
en aan het volk dat Gij vergaarde.
Gij leidt ons voor uw aangezicht.
Hier zijn wij, God, uw hand doet goed,
Gij kleit, en vormt ons uit de akker.
Gij blaast in ons het leven wakker,
Gij spreekt ons aan, uw woord is zoet
Uw stem wekt doden uit het graf,
uw Geest slaat vuur uit zware stenen.
Ja, lachen zullen zij die wenen,
het dood gewicht wentelt Gij af.
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Ons roepen stijgt op uit de grond.
Geschaad, getroffen door het lijden
en in het duister van de tijden
smeken wij U als uit één mond:
Hoed Gij uw schepping in uw hand,
aan U is nimmer iets ontvallen.
O God, ontferm U over allen,
breng bloei en vruchten in uw land.
U zegenen en danken wij,
U, Vader, Wie wij toebehoren,
U Zoon, in Wie wij zijn herboren,
U, Geest, uw Adem schept ons vrij.
angela holleboom
Abdis van Clarissen in Megen
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Pinkstersequentie

Pinkstersequentie

(Origineel)

(vert: Herwi Rikhof)

Veni Sancte Spiritus
et emitte coelitus
lucis Tuae radium.

Kom heilige Geest
en zend vanuit de hemel
een straal van uw licht.

Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium.

Kom vader van de armen,
om gever van gaven,
om licht van de harten.

Consolator optime
dulcis hospes animae
dulce refrigerium.

Beste trooster,
heerlijke gast van de ziel,
heerlijke verfrissing.

In labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solatium.

In moeite rust,
in stormen stilte,
in tranen troost.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

O allermooiste licht,
vervul het binnenste
van het hart
van uw gelovigen.
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Sine tuo numine
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Zonder uw kracht
is er niets in de mens,
is er geen onschuld.

Lava quod est sordidum,
riga quod est ardium
sana quod est saucium

Was wat vuil is,
besproei wat verdord is,
genees wat gewond is.

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Maak soepel wat verstard is,
verwarm wat verkild is,
richt wat verdwaald is.

Da tuis fidelibus
in te confidentibus
sacrum septenarium.

Geef aan uw gelovigen
aan hen die op u vertrouwen
de zeven heilige gaven.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

Geef de verdienste van deugd,
geef een heilvol eind,
geef eeuwige vreugde.

Amen. Alleluia.
Vertaling Rikhof uit: Herwi Rikhof,
Die in ons wonen. Spiritualiteit,
liturgie en theologie van God de
Drie-ene (Tielt: Lannoo, 2003) 74-76.
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Dit liturgische gebed uit de 12de eeuw vind ik één van de

mooiste gebeden tot de heilige Geest die de traditie ons geeft.
Het is een poëtische hymne die bestaat uit tien strofen van
telkens drie regels. Door middeleeuwse schrijvers werd dit
lied wel eens de ‘gouden sequentie’ genoemd, omwille van
de opbouw, het rijmschema, maar allicht ook omwille van de
tekstuele eenvoud, die tegelijkertijd erg veelzeggend is. Deze
hymne, die vlak vóór het Pinksterevangelie wordt gezongen
in de liturgie van Pinksterzondag, richt zich expliciet tot de
heilige Geest, wat slechts weinig gebeden doen. De beginwoorden zijn: Veni Sancte Spiritus; Kom, heilige Geest, niet te
verwarren met het – misschien beter gekende – Kom, Schepper Geest. Ik verkies de vertaling van Rikhof, eerder dan die
van Schulte-Nordholt, hoewel deze laatste wel zingbaar is op
de Gregoriaanse melodie. Rikhof blijft mijns inziens trouwer
aan de eenvoud van de Latijnse tekst, maar poëzie vertalen
is hoe dan ook verliezen.
Het is jammer dat we het gebed slechts één keer per
jaar in de liturgie uitspreken, daarom dat ik het ook los van
het Pinksterfeest regelmatig ter hand neem. Spontaan zal
ik eerder bidden tot de Vader of de Zoon, en niet specifiek
tot de Geest, maar dit gebed helpt me om dit toch te doen.
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Het leert me iets over de heilige Geest, maar vraagt ook om
zaken die zo nodig en herkenbaar zijn: rust, stilte, troost,
maar ook genezing, flexibiliteit, warmte en leiding. Met
name de strofes zeven en acht, zeker wanneer je ze in het
Latijn hoort, ontroeren me steeds: Lava quod est sordidum /
riga quod est ardium / sana quod est saucium. / Flecte quod est
rigidum / fove quod est frigidum / rege quod est devium. Deze
verzen bid ik voor mezelf, maar zeker ook voor de kerk en
de wereld: maak toch soepel wat verstard is, heilige Geest,
verwarm wat verkild is en leid ons, licht van de harten.
sam goyvaerts
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(naar Psalm 139a): Gods nabijheid
Vers: Jouw hand zal me leiden, me vasthouden.
Heer, Jij doorgrondt mij en Jij kent mij,
Jij weet waar ik ga, waar ik sta.
Jij weet wat ik denk en voel,
Jij bent vertrouwd met mijn werken en mijn rusten.
Geen woord komt over mijn lippen
of Jij hebt het al begrepen.
Achter mij ben Jij, voor mij, rondom mij,
Jij omgeeft mij, hebt je hand op mij gelegd.
Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen...
Waar ben ik niét in jouw aanwezigheid?
Waar ben Jij niet aanwezig om mij heen?
Klim ik naar de hemel: daar vind ik Jou.
Lig ik neer in het donker: daar ben Jij al.
Waar ik ook ga, jouw hand zal me leiden, me vasthouden.
Licht of duister, het is Je al gelijk.
Heer, Jij doorgrondt mij en Jij kent mij,
Jij weet van mij...
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(naar Psalm 139b): Om door God gekend te zijn
Vers: Ben ik radeloos, nog ben ik bij Jou, mijn Heer.
Mijn God, Jij hebt mijn diepste binnenste gevormd,
Jij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.
Ik loof Je, ik dank Je
dat ik, door Jou geschapen,
het beminnen waard ben,
een wonder,
want door Jou tot leven gewekt.
Jij kent mij door en door,
hebt mij gezien
toen ik nog vormeloos was,
toen heb Jij al naar mij gekeken!
Te groots voor mij, God,
zijn jouw gedachten.
Was ik radeloos,
nog was ik bij Je.
Doorgrond mij,
God, ken mijn hart, ken alles ervan.
Toets mij,
weet van mijn verborgen gedachten.
Behoed mij voor een verkeerde keuze,
wijs me de weg die mij leidt naar Jou.
iny driessen
Bij dag, bij nacht. Psalmen herschreven (Gent: Carmelitana, 2002) 55-56.
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Deze psalm verwoordt helemaal het godsbeeld waarmee ik ben opgevoed, en dat ik nog steeds koester: een God
die ons ten diepste kent, nabij is, liefheeft en met ons op
weg gaat. Het is in deze tijd echter niet altijd makkelijk om
deze alomtegenwoordige, alomvattende en liefdevolle God
op het spoor te komen. Op zo’n momenten helpt het bidden
van deze psalm mij, zeker in de hertaling van Iny Driessen,
aan wie ik oneindig veel meer te danken heb dan deze psalm
of mijn godsbeeld. In haar eigentijdse hertaling van psalm
139 wordt Gods oneindige liefde voor mij toegankelijk, tastbaar en nog meer nabij. Het beeld van God die ons weeft in
de moederschoot, waar zij mij zelf gedragen en lief gehad
heeft, was één van haar favoriete beelden voor de manier
waarop God zich van bij het prille begin over de mens ontfermt (vgl. ook Js 49).
Het mooie aan deze psalm is dat hier tegelijkertijd Gods
grote nabijheid en zijn onbereikbare mysterievolheid samenkomen. Hij is immanent én transcendent, de oneindig
grote aanwezige, die zijn kleine mens leidt en behoedt, zich
over mij ontfermt – reeds in de moederschoot. Ook het
zoekende van de psalmist in het eerste deel van de psalm
spreekt me erg aan: voor, achter, rondom, in de hemel en in
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de duisternis van de nacht en de dood, overal waar we God
zoeken is Hij te vinden. God is immers zo met ons bezig, dat
Hij ons niet alleen laat! Hij gaat immers waar ik ga. Waarom?
Omdat Hij ons oneindig lief heeft, wij die door Hem geschapen zijn ‘het beminnen waard’. Hoe mooi is dit: te mogen
beseffen, geloven en bidden dat ik als mens ‘het beminnen
waard’ ben…
sam goyvaerts
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Adagio
‘k Huiver van ontzag en glorie
als ik U in mij herken.
Maar ik schaam mij U te dragen,
daar ik zoo ellendig ben.
Heden zal ik voor U knielen,
morgen glijd ik weer vandaan,
om gebroken weer te keeren.
’t Licht gaat uit en ’t licht gaat aan.
Als betooverd aangetrokken,
draai ik immer rond Uw schijn,
aarzelend en toch verlangend
vlam van Uwe vlam te zijn.
Ach ik weet het, ’t kan niet helpen,
eerst moet ik den trotschen muur
van mijn eigen ik afbreken,
en dan slaat dat zalig uur.
Dat is juist mijn angst en zorge,
en dàt is mijn laffe pijn,
dat Gij dan te groot geworden,
ik mij zelf niet meer zou zijn.
felix timmermans
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Emmaüs
‘Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.’
Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl hij, ‘t zegenend, de ogen sloot,
gebeurde het: Zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween…
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’ handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ‘t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!
felix timmermans
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De dichtbundel van Felix Timmermans , Adagio, ligt
sinds enkele jaren naast mijn bed. Ik was dankzij Pallieter,
De harp van Sint-Franciscus, Boerenpsalm en ander bekend
werk al langer een liefhebber van Timmermans. Pas na het
toevallig tegenkomen van deze bundel – tussen de boeken
van mijn overleden moeder – ben ik hem echt gaan ontdekken, en ook met hem gaan bidden. Ik blijf hem bewonderen
omwille van zijn taalvirtuositeit, die ik zeker niet bezit. In de
gelovige mens Timmermans die naar voren komt in Adagio
herken ik erg veel van mezelf en mijn eigen godsgeloof. Het
is een intense ervaring om je eigen zoekende gelovige gedachten en gevoelens in zulke mooie, eenvoudige maar zo
veelzeggende woorden, uitgedrukt te vinden en tot God te
mogen richten. Het is dan ook heel moeilijk om een keuze te
maken uit deze bundel en ik beperk me hier tot twee teksten
die me om verschillende redenen erg aanspreken.
Het eerste gebed volgt dadelijk na het bekende De Profundis waar Timmermans God overal zoekt en uiteindelijk
besluit met de prachtige verzen ‘k Zocht U altijd buiten mij, /
tot het leven mij verwondde, / en ik U, o zaalge stonde, / in mij
zelve heb gevonden! Hierna volgt dan dit gebed, ‘k Huiver van
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ontzag en glorie’. De zoektocht en ontdekking uit De Profundis blijft niet zonder gevolg, zo blijkt. De ontdekking van een
God die zo nabij is, maakt klein en eerbiedig. Het persoonlijke en innerlijke gevecht om Hem nabij te blijven weten en
ook trachten te leven in en naar die nabijheid, zoals Timmermans hier beschrijft, herken ik ook in mijn eigen leven.
Allicht kent ieder mens die ervaring van Gods afwezigheid
en aanwezigheid, het leven met bergen en dalen, of zoals
Timmermans zegt: ’t Licht gaat uit en ’t licht gaan aan… God
groter later worden, en onszelf kleiner, is de simpele, maar
oh zo moeilijke opdracht van ieder die de weg van Jezus
gaat. Ik ervaar het als een opdracht die we zonder gebed en
dus zonder steeds weer terug te keren naar Hem, zoals Timmermans beschrijft, niet kunnen volbrengen.
De tekst Emmaüs spreekt me om een heel andere reden
erg aan. Het is één van die verhalen uit de Schrift die een
belangrijke rol speelt in mijn leven: het met elkaar en Christus op weg zijn, de Schrift laten spreken, het brood breken,
Hem herkennen, verkondigen... De laatste regels van Timmermans’ hervertelling tonen voor mij echter waar het ten
diepste om gaat, en alluderen opnieuw op zijn (en mijn) godservaring uit De Profundis. Het zijn meesterlijke regels. Ik
tracht om me precies deze geloofshouding regelmatig voor
de geest te halen, bijvoorbeeld bij het vieren van de eucharistie: Christus in mij te laten verdwijnen, zijn licht door mij te
laten branden en te bidden dat Hij bij ons blijft.
sam goyvaerts
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Maria, help ons ‘ja’ te zeggen
Maagd en Moeder Maria,
Gij die gedreven door de Geest
het Woord van leven ontvangen hebt
in uw diep en nederig geloof,
in totale overgave aan de Eeuwige,
help ons ‘ja’ te zeggen
want nu, meer dan ooit,
moet de Goede Boodschap van Jezus weerklinken.
Gij die, vervuld van de aanwezigheid van Christus,
vreugde bracht aan Johannes de Doper
en hem deed opspringen in de schoot van zijn moeder.
Gij die, jubelend van vreugde,
de wonderdaden van de Heer hebt bezongen.
Gij, die standvastig gebleven zijt onder het Kruis
met een onwankelbaar geloof
de vreugdevolle troost van de verrijzenis hebt ontvangen.
Gij bracht de leerlingen samen, wachtend op de Geest
opdat de evangeliserende Kerk geboren zou worden.
Geef ons vandaag een nieuw ijver als verrezenen
om aan allen het Evangelie van leven te brengen
dat de dood overwint.
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Schenk ons de heilige hartstocht om nieuwe wegen te zoeken
opdat allen de schoonheid ervaren die niet verbleekt.
Gij, Maagd die luistert en aanschouwt,
Moeder van de schone liefde, bruid van de eeuwige bruiloft,
spreek ten beste voor de Kerk waarvan gij de zuivere icoon zijt
opdat ze zich nooit opsluit en nooit versaagt
in haar vurige verlangen naar de komst van het Koninkrijk.
Ster van de nieuwe evangelisatie
help ons schitteren door het getuigenis van onze verbondenheid,
dienstbaarheid, vurig en edelmoedig geloof,
rechtvaardigheid en liefde voor de armen
opdat de vreugde van het Evangelie
moge weerklinken tot aan de uiteinden van de aarde
en geen enkele plaats van zijn licht verstoken blijve.
Moeder van het levende Evangelie
bron van vreugde voor de kleinen,
bid voor ons, Amen. Alleluia!
paus franciscus
slotgebed van encycliek Evangelii Gaudium
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Auteurs

Anselm Grün is monnik van de benedictijner abdij Münsterschwarzach in Duitsland en schrijft voor de hele wereld,
met meer dan 300 boeken. En toch maakt deze auteur van
mondiale bestsellers steeds weer tijd voor onze gebedenboeken in Nederland en Vlaanderen.
Marinus van den Berg gaat nooit met pensioen als gees-

telijk verzorger, want dit jaar van corona is hij als 70-plusser
gevraagd om mensen bij te staan die lang in coma hebben
gelegen en moeten revalideren.
Jan Hendriks is sinds juni vorig jaar de bisschop van Haar-

lem-Amsterdam. Hij sluit zich niet op in zijn kerk, heeft de
gave van het woord, legt dat ook vast in prekenboeken (Getuigen van het Licht, B-Jaar, Adveniat 2021) en zet alle moderne media in om het geloof te delen met velen buiten de
kerk die hunkeren naar betekenisgeving in hun leven.
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Gerard de Korte is bijna vijf jaar bisschop van ’s-Herto-

genbosch en doet dat op geheel eigen wijze: verbonden met
de schatten van geloof en traditie, in voortdurende dialoog
met de vragen van deze tijd en gezegend met een vriendelijkheid en wellevendheid die tegenstellingen vaak weet te
overbruggen.
Jan Stuyt SJ was secretaris van de jezuïeten in Nederland

en Vlaanderen en bewaakt het erfgoed van medebroeders
zoals Frans Cromphout, Jan Berchmans en Piet van Breemen.
Manon Vanderkaa was jarenlang het gezicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB en sinds 1 oktober 2020 directeur
van de verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.
Haar gelovig hart reikt verder en leeft met Maria in de keuze
voor de armen.
Katharina Michiels is de abdis van de trappistinnen in
Brecht en deelt haar hart met velen, ook buiten de abdij,
door haar schitterende meditaties.
Manu van Hecke is de abt van de Sint Sixtus Abdij van de
trappisten in Westvleteren en als geen ander een spirituele
gids door zijn veelgeprezen retraites en lezingen.
Angela Holleboom is de abdis van de clarissen in hun

klooster de Josephsberg te Megen en viert dit jaar feest
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want de communiteit van de clarissen in het Assisi van het
Noorden bestaat 300 jaar. Dat is een mooi jubileum, net als
de aanwezigheid van clarissen in Nederland, al 550 jaar.
Dubbel feest dus.
Thomas Quartier is een reizende benedictijn die doceert

aan de Radboud in Nijmegen, aan de KU te Leuven en aan de
San Anselmo te Rome. Zijn thuisbasis is tegenwoordig in De
Keizersberg te Leuven.
Benoît Standaert is monnik bij de benedictijnen te Zevenkerken maar laat zijn wijsheid graag horen in Italië, Frankrijk en Nederland. Zijn mijmeringen over het kluizenaarsleven van ons allen in coronatijd zijn in duizendtallen over de
toonbank gegaan. Deze spirituele gids weet wat er leeft in de
harten van mensen en geeft daar woorden aan. Ook aan het
vertrouwen, want hij opent dit jaar met een nieuw boek: Met
vertrouwen het jaar door, uitgave Adveniat 2021.
Paus Franciscus is al bijna acht jaar onze heilige vader en
de stem van de stemlozen in de wereld.
Paul Verbeek is pastoor van Bergen op Zoom en vicaris van
het bisdom Breda, maar ook de man die voortdurend reclame maakt voor Maria die de knopen ontwart. In die zin is hij
een gezicht en een stem van de kerk die eenvoudige devotie
verbindt met de vragen en zorgen van mensen in deze tijd.
Zo is hij de spirituele motor achter dit boekje.
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Kris Gelaude is een gelovige vrouw die sinds jaren zingevingsteksten schrijft en zo betekenis en troost geeft aan het
leven van mensen in Nederland en Vlaanderen.
Nynke Dijkstra is beleidsmedewerker van de Protestantse

Kerk Nederland en zoekt steeds weer de verbondenheid met
andere kerken om vanuit het geloof van toegevoegde waarde
te zijn in onze samenleving. Dat doet zij door inspirerende
teksten die hoop geven en troost bieden.
Hannah van Quakebeke is priorin van de benedictinessen in Loppem en een voorbeeld voor velen door haar wijze
woorden en eerlijke kwetsbaarheid.
Sam Goyvaerts is universitair docent Liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology. Daarnaast
doceert hij liturgie aan de Hogere Instituten voor Godsdienstwetenschappen van de bisdommen Antwerpen en
Hasselt. Maar bovenal is hij een inspirerende katholiek die
wetenschap, liturgie en modern leven bij elkaar brengt in
woorden die harten raken en beklijven.
Juliëtte van Deursen-Vreeburg is docent godsdienst-levensbeschouwing aan de lerarenopleiding van de Fontys
Hogeschool in Utrecht, onderdeel van de Tilburg School of
Catholic Theology. Ze leeft en werkt in verbondenheid met
de Regel van Benedictus.
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Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschie-

denis van de Theologie aan de Tilburg University, hoogleraar
Economie en Theologisch Denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tenslotte is hij lid van de Pauselijke
Academie voor Theologie. Maar bovenal weet hij vanuit al
deze functies de taal van geloof, wetenschap en modern leven met elkaar te verbinden.
Rien van den Berg is journalist bij het Nederlands Dagblad

maar nog veel meer de coördinator van het eerste Jongerenklooster van Nederland. Hij is een dromer die de kunst verstaat om te luisteren naar jonge mensen en hun dromen tot
werkelijkheid maakt in het Jongerenklooster.
Lieve Wouters is redacteur bij kerknet.be, met een goede
pen, een katholiek perspectief en een groot bereik. Want
deze website bereikt veel Vlamingen en Nederlanders die
voedsel voor hun ziel zoeken.
Paul Vlaar is stafaalmoezenier bij de dienst Rooms Katho-

lieke Geestelijke Verzorging bij Defensie.
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