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Veel van de blogs over dit onderwerp zijn ge-
schreven in de periode 2011-12 maar zijn in 
mijn hoofd gegroeid in de jaren 1985-2000 tij-
dens mijn werk voor De Spil.

Ik denk dat het met mijn ‘mathematische’ geest 
heeft te maken dat ik graag in ‘modellen’ werk. 
Daarbij was het model van Kees Waaiman zeer bepalend, sa-
men met de vierslag van de praktisch theoloog G.L. Goedhart 
van ‘Leren, Vieren, Dienen en Gemeenschap’(1984?).

Maar voor het ‘hart’ van dit model van de dagelijks geleefde spi-
ritualiteit waren Lubbers, Thomas Merton, Meister Eckhart en 
Lathouwers verantwoordelijk. 

Met als ervaringskern mijn anst/wanhoop; mijn hechtingsstoor-
nis (zie: In Therapie).

13 september 2016 Kampen

Toelichting
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Ik weet het nog. Hoe ik onder de indruk 
was van de wetenschapstheorie van Van 
Peursen in een boekje uit 1970(pag 24 
e.v.). Hij gaf daarin het primaat aan de 
voor/buiten-wetenschappelijke ervaring/
kennis. De, op de praktijk gerichte, dagelijkse ervaringskennis. 
Die ging vooraf aan de wetenschappelijke kennis en die kennis 
stond weer ten dienste van de dagelijkse praktijk. Zo; dat relati-
veert al die ‘wetenschappelijke kennis’. Voor mij gaf dit een ge-
voel van bevrijding; ik mag eerst luisteren naar mijn ervaring / 
mijn gedachten….

Bij Kees Waaijman kwam ik deze benadering 
opnieuw tegen in zijn colleges en Magnum 
Opus ‘Spiritualiteit’. Centraal in de spiritualiteit 
staat de ervaring (307,309,383 e.v. 2000); de 
geleefde spiritualiteit.  Alles daarna is doorden-
king, reflectie op en, voor zover mogelijk, ver-
heldering van die ervaring; ook hier weer de 
‘dagelijkse’ menselijke ervaring. Daar bevindt 

zich het kruispunt/het heilige snijvlak van het menselijke en god-

delijke. In/op die ‘plek’; daar vindt spiritualiteit plaats. Elders 
spreekt Kees Kaaijman van primordiale spiritualiteit; hier gaat 
het erom, in de benadering van spiritualiteit, zo diep mogelijk ‘af 
te dalen’ in die dagelijkse werkelijkheidservaring van die ene 
mens. Daar bevindt zich dat godmenselijke betrekkingsgebeu-
ren. Als een onvoorstelbare intieme door en door aardse en 
Goddelijke werkelijkheid.

De dagelijkse ervaring als 
Alpha en Omega…
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Het oudste model heb ik van mijn hoogle-
raar klinische pedagogiek in Utrecht prof. R. 
Lubbers. Hij was hermeneutisch therapeut 
en gebruikte in zijn college de begrippen 
personale , interpersonale en wetenschap-
pelijke zingeving. Deze drie ‘werelden’ die-
nen met elkaar in dialoog te zijn. Hij gebruik-
te deze drie perspectieven om de de pedagogische situatie te 
verhelderen en via die Buberiaanse dialoog de levensgemeen-
schap te herstellen. Waarbij het doel was een leefbare persona-
le werkelijkheid van de ander te herstellen of voor het eerst te 
creëren. Deze leefbaarheid kon alleen bestaan in een interper-
sonale dialoog met het bestaan van anderen.

Vertaald naar spiritualiteit betekent dat iedereen in de eerste 
plaats een personale spiritualiteit kent. Dit is de beleefde/ge-
leefde heel persoonlijke spiritualiteit. Daarin wordt het eigen le-
vensverhaal met zichzelf, de wereld/ander en de ‘goddelijke’ 
werkelijkheid geleefd.

Op de tweede plaats zijn er de interpersonale spirituele ge-
meenschappen waarin deze wereld in een vorm van gemeen-

schappelijke spiritualiteit geleefd. Met haar rituelen, tradities, 
verhalen en regels. Deze kunnen groot of heel klein zijn.

Op de derde plaats hebben we dan de ‘wetenschappelijke’ 
spiritualiteit waarin vanuit geemenschappelijk studie de eerste 
twee worden doordacht.

Belangrijk is nu dat deze drie op een heilzame 
wijze met elkaar in dialoog horen te zijn en wat 
mij betreft ten diepte altijd gericht op een leefba-
re personale spiritualiteit te midden van een een 
interpersonale geweenschap. Een gedeelde, dia-
logale wereld; een gedeelde leefbare spirituali-
teit.

Als geestelijk begeleider spelen deze alledrie een rol in mijn be-
geleiding. Waarbij het eerst begrepen worden voor diegene die 
ik begeleid het startpunt is. Veel interpersonale gemeenschap-
pen hebben echter vaak geen oog/oog voor degenen die in 
haar groep leven. Veel van de spirituele groepen hebben totali-
taire en feodale trekjes. Een boeiend voorbeeld van deze span-
ningsvelden is het boek ‘Knielen op een bed violen’ van Siebe-
link.

Drie perspectieven 
op spiritualiteit
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Een tweede model wat voor mij de dingen in kaart brengt is een 
die in ontleen aan de website van Aartjan van den Berg. Een 
leuk detail dat hij het horizontaal projecteert. Er is een ‘geheim’ 
welke Thomas Merton ‘the hidden ground of love’ noemt. Met 
Eckhart zou ik het ‘Grunt’ noemen. In het midden zet ik echter 
mijzelf en al die anderen. Dat wat ik eerder het personale per-
spectief noemde. Zowel in de wetenschappelijke gemeenschap-
pen als in de geleefde spirituele groepen (waar ik atheïsten en 
humanisten ook toe reken) wordt er nagedacht over elkaar, de 
geleefde ervaring en de ‘Bron’ van dat alles.

Dit modelletje maakt mij duidelijk dat mijn persoonlijke spirituali-
teit altijd een ‘blend’ is van de mystieke ervaring, de interperso-
nale gemeenschappen waarin ik mij bevind (=inclusief mijn 

land/cultuur) en de mij omringende wetenschappen zoals de 
psychologie en nu bijvoorbeeld de neurologie.

En wordt daar dan maar eens wijs uit….

Als ik dit nu zo overzie zou ik zelfs die mystieke ‘Grunt’ tekenen 
als een alles omringende, doordringende, dragende en schep-
pende werkelijkheid. Als Kern, Bron, Oorsprong en zin… Maar 
dat is dan weer mijn persoonlijke/personale spritualiteit.

Nog een keer ...
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Zelf heb ik in 1987 een ‘model’ ontwikkeld voor spiritualiteit toen 
ik een leerhuis moest geven over christelijke spiritualiteit aan 
een diaconale woongroep van Youth For Christ. Je kan het zien 
als een mix van Kees Waaijman en Steggink(1985), Bert Goed-
hart (Gemeenteopbouw 1984) en Rozenzweig. De door mij ge-
bruikte omschrijving van spiritualiteit was een parafrasering van 
de omschrijving van KeesWaaijman:

Spiritualiteit is het proces en resultaat van de 
verwerkelijking van de grondinspiratie in alle 
facetten van het dagelijkse leven.

De bouwstenen zijn dan:

a. De grondinspiratie / Bronervaring / God

b. Jijzelf / de persoon

c. De ander/ de wereld waarin ik leef

d. en verwerkelijking daarvan langs/op de weg van de praxis/
inoefening

Deze vier constituerende elementen vormen samen spirituali-
teit.

In de desbetreffende cursus zijn we vervolgens uitgebreid inge-
gaan op wie en wat God dan wel zou mogen zijn, wie jijzelf 
bent, wat de betekenis van de ander in dat geheel is en hoe 
zich dat allemaal ‘realiseert’ in je leven langs de weg van inoefe-
ning.  De PowerPoints op Slideshare zijn een weergave van die 
cursus uit die tijd. De andere delen zijn in ontwikkeling.

(http://www.slideshare.net/riniealtena/1-over-spiritualiteit-32463
91)

Mijn eigen landkaart... 

http://www.slideshare.net/riniealtena/1-over-spiritualiteit-3246391
http://www.slideshare.net/riniealtena/1-over-spiritualiteit-3246391
http://www.slideshare.net/riniealtena/1-over-spiritualiteit-3246391
http://www.slideshare.net/riniealtena/1-over-spiritualiteit-3246391
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‘Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begre-
pen’ 

Søren Kierkegaard (1813-1855)

De anatomie van ons ‘zelf’

Het eerste boek is dat van Antonio Dama-
sio. Een fascinerend relaas over het ont-
staan van ons zelf/self door deze zeer be-
roemde hersenonderzoeker. Ik heb het 
als een detective gelezen. Een minutieu-
ze analyse vanaf het eencellige bestaan 
tot ons bewuste zelf. Van ons protozelf, 
ons kernzelf tot ons autobiografische zelf. 
Centraal staat de zelfregulering om te 
overleven en het steeds verder verfijnde-
re spel tussen lichaam en de hersenen 
die zijn ontstaan. Belangrijke tritsen als ‘wakker zijn, mind/geest 
en zelf’ en ‘protozelf, kernzelf en het autobiografische zelf’ en 

‘emoties, primordiale gevoelens en de gevoelde gevoelens’ en 
de rol die de hersenstam, de thalamus en de hersenschors in 
dat alles spelen passeren de revue (Damasio Cultuur is een 
breinproduct). Al deze elementen in een fascinerende samen-
spel maken ons bewust zijn mogelijk. Hierdoor hebben wij een 
reflecterend zelf verkregen die kan nadenken over verleden, he-
den en toekomst en bewust kan vormgeven aan zijn toekomst. 
Dat doen wij in ons autobiografische zelf. Daarbij zijn wij diep 
verankerd in ons lichamelijkheid (=inclusief onze hersenen). Na-
tuurlijk kan ik geen recht doen aan het rijke en evenwichtige 
boek. Als je tijd hebt een absolute aanrader. En natuurlijk be-
grijp ik alleen maar de grote lijnen. En dat de vertaler ‘mind’ ver-
taalde met ‘geest’ was voor mij zeer verwarrend. Ons woord 
‘geest’ ligt daarvoor veel te dicht bij ons begrip ‘zelf’; ‘mind’ is 
toch echt iets anders. (Zie ook) En o ja, onze cultuurgeschiede-
nis (politiek, kunst en religie) doet hij af in 6 pagina’s. Dat kan ik 
natuurlijk niet serieus nemen… Daarvoor ga ik verder. Dit boek 
zegt niets bijzonders over ons verleden en helemaal niet over 
de toekomst… Alleen veel over het ‘hoe’ van ons bewustzijn.

Wat een dikke pil maar wat een fantastisch werk. Hij lag al bijna 
2 jaar op de plank. Ik moest en zou hem lezen. Gelukt; tijdens 
mijn week op de Hezenberg als gastheer voor retraitegangers.. 
Mijn zoon had hem ooit weten te strikken voor de Ikon. Ik zou 
dit boek de anatomie van ons zelf in de morele zin kunnen noe-
men. De fundering, de reikwijdte en de verantwoording van wie 

Damasio, Taylor, 
Sloterdijk en Ruffin; 4 
boeken over ons zelf
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wij willen zijn staat centraal. Een diepzinni-
ge analyse van de  ’morele’ bouwstenen 
die ons gemaakt hebben tot wie wij ‘willen’ 
zijn. Je moet er de tijd voor nemen maar 
dan krijg je ook iets. Ik ga natuurlijk het 
boek niet overdoen. Maar elke geestelijke 
begeleider zou dit boek moeten lezen om 
tot ‘onderscheiding der geesten’ te kunnen 
komen. Het gaat hier niet minder dan om 
de zorg voor ons zelf, voor onze ziel; onze identiteit. Hoe te le-
ven! Wat is het goede leven. En dat is een morele vraag in de 
breedste zin van het woord! Het boeiende is dat elke Humanis-
tisch raadsman dit boek in zijn opleiding ter bestudering krijgt. 

Dit boek heb ik nog niet gelezen maar komt 
t.z.t zeker aan de orde. Ik ben, n.a.v. Taylor 
benieuwd uit welke bronnen deze filosoof 
put als het gaat om de vormgeving van ons 
leven.

Het vierde boek is een recent boek van Ja-
net K. Ruffing ’To Tell the Sacred Tale’. 
Voor mij was het verassend om te zien dat 
alle vier de boeken de ‘narrativiteit’ van ons 

zelf een centrale plek geven. Wij zijn zijn, leven en maken me-
de ons eigen verhaal. Als wij reflecteren op wie, wat en hoe wij 
willen zijn denken en spreken wij in verhalen (zie o.a. De Praxis 

als verhaal /Levenskunst en narrativiteit). 
Geestelijke begeleiding bestaat bij de gra-
tie dat we ons verhaal vertellen; maar in 
dit geval omwille van de zoektocht naar de 
aan/af-wezigheid van God in ons verhaal. 
In de dialoog tussen die twee krijgt dat ver-
haal van God en je zelf vorm en inhoud. 
Zowel het vertellen is daarbij zeer belang-
rijk: hoe en wat vertel je als het luisteren in 
de zin waar je naar vraagt en waar je op 
reageert. Waarbij het naar het verleden en heden geduid wordt 
tot op God en geleefd naar de toekomst in de zin van passies 
en roeping. Vooral de theologie van de intieme verbinding tus-
sen ons geleefd verhaal en Gods intieme/verborgen aanwezig-
heid daarin sprak mij; waarmee elk levensverhaal een ‘Sacred’ 
dimensie krijgt…. Hoewel....
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In zijn afscheidsrede als hoogleraar 
Spiritualiteit aan de Radboud Univer-
siteit probeerde Kees Waaijman sa-
menhang en focus te creeren in de 
studie van spiritualiteit. Ik heb zitten 
smullen; zoals altijd bij hem. Ik be-
schrijf zijn model aan de hand van 
letterlijke citaten:

‘In de klassieke oudheid bestaan drie reflectievormen die zich 
bezighouden met de goddelijke werkelijkheid. Zij verschillen 
naar gelang zij zich voltrekken in het element van de muthos, 
de praxis of de logos. Zij zijn één voorzover zij gericht zijn op 
de goddelijke werkelijkheid.

De eerste vorm van theologische reflectie is die van de dich-
ters, ‘de ouden die lang vóór onze generatie en als eersten 
over het goddelijke hebben nagedacht (de eerste theologen)’.

De tweede vorm van theologie realiseert zich in de praxis, euse-
beia genaamd, in het La- tijn pietas. De theologische articulatie 
van de vrome praxis beperkt zich doorgaans tot verklaren, plau-
sibel maken en legitimeren. Zij is aetiologisch van aard.

De derde vorm van theologie is die van de filosofen, die zich 
voltrekt in het element van de logos. Logos is het vermogen de 
rationele samenhang (zin, wetmatigheid, logica) van iets te 
doorzien en te verwoorden. Theologie is binnen dit perspectief 
redelijk denken en spreken over het goddelijke.

De drie beschreven vormen van theologia verwezenlijken welis-
waar zichzelf in drie verschillende elementen – muthos, praxis, 
logos – in feite komen ze elkaar voortdurend tegen: de vrome 
praxis.(7)’
Vertaald in de moderne (theologische) wetenschappen ziet dat 
er dan zo uit:

Muthos= links / Logos= rechts / Praxis= onder
Waar het nu om gaat is dat spiritualiteitswetenschappen zich ‘ 
concentreren zich op de kern van de spiritualiteitswetenschap 
en hielden tegelijk het oog gericht op de volle breedte van de 
geleefde spiritualiteit.'(30). Centraal staat dus weer de geleefde 
spiritualiteit. Inter-, intra-  en extradisciplinair onderzoek staat 
ten dienste van de verheldering van die geleefde spiritualiteit.

Studie van Spiritualiteit 1: 
Kees Waaijman

http://dare.ubn.kun.nl/bitstream/2066/76515/1/WAAIJMAN_Afscheidsrede.pdf
http://dare.ubn.kun.nl/bitstream/2066/76515/1/WAAIJMAN_Afscheidsrede.pdf
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/waaijman1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/waaijman1.jpg
https://riniealtena.com/boeken/spirituele-bibliografie-deel-2-studententijd/
https://riniealtena.com/boeken/spirituele-bibliografie-deel-2-studententijd/
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Spreken over het het goddelijke / God

Bevestigen / Ontkennen / Overtreffen

In dat zo ‘zuiver’ mogelijk ‘naar God toe’ denken 
en spreken onderscheid Waaijman (uiteraard na 
grondige studie) drie kenwegen.

In de eerste plaats kunnen we spreken van 
een ‘bevestigende‘, via affirmativa wijze 
van denken en sprken over God. Daarin wor-
den de kwaliteiten, eigenschappen en open-
baringen van het goddelijke in de positieve 
zin beschreven. Dit wordt ook wel de katafati-
sche theologie genoemd. Hierin weten we 
veel over God..

In de tweede plaats spreekt Waaijman van een ont-
kennend spreken; de via negativa. Daarin proberen 
langs de weg van de ontkenning, ‘niet dit, niet dat’. 
iets over God te weten te komen. Hierin herkennen 
we veel van de apofatische theologie.

Voor mij was de derde spreekwijze een verassing (ik ben een 
hobby theoloog). Hier spreekt Waaijman van een ‘overtreffend‘ 

spreken; de via eminentia. Dit noemt 
hij het eigenlijke mystieke dat voorbij 
bevestigen en ontkennen ligt(14).

Hier wordt men ‘binnengevoerd’ voor-
bij aan alle weten; de wolk van niet 
weten . De vergoddelijking: de theo-
sis. Is dit de God achter god van 
Meester Eckhart?

Alle drie hebben elkaar nodig! Alsof je langs de weg van twee 
benen (bevestiging & ontkenning) in een dans betrokken raakt 
die je tot een diepe vreugde brengt. Hier voel ik zelf ook iets 
van de spreekwijze bij de zen meesters die de verlichting noch 
in de ontkenning noch in de bevestiging vinden.

Studie van Spiritualiteit 2: 
Kees Waaijman over ‘God’

https://riniealtena.com/concepten-en-modellen/studie-van-spiritualiteit-kees-waaijman/
https://riniealtena.com/concepten-en-modellen/studie-van-spiritualiteit-kees-waaijman/
https://riniealtena.com/concepten-en-modellen/studie-van-spiritualiteit-kees-waaijman/
https://riniealtena.com/concepten-en-modellen/studie-van-spiritualiteit-kees-waaijman/
https://zwakgeloven.wordpress.com/2010/10/19/ver-voor-en-vlak-na-het-postmodernisme/
https://zwakgeloven.wordpress.com/2010/10/19/ver-voor-en-vlak-na-het-postmodernisme/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/gewwondec091.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/gewwondec091.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_Eckhart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_Eckhart
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“He not busy being born is busy being dying”

De afgelopen weken speelt deze zin uit een lied van Bob Dylan 
vaak door mijn hoofd. Ik heb hem altijd geassocieerd met de ge-
dachte dat wij voortdurend bezig moeten zijn ‘nieuw’ geboren te 
worden. Echter…

In mijn paper wilde ik mij verdiepen in het denken van Thomas 
Merton over geestelijke begeleiding. In 2002 stuitte ik in de VS 
tijdens een conferentie over Merton, op het volgende door hem 
vertaalde Sufi gedicht(van Abdul Aziz):

Verlatenheid

Voor de dienaar van God
Is troost een gevaarlijk oord

Dat kan hem misleiden
(Omdat hij dan slechts aanvaardt wat hij ziet,

voelt of kent)
Maar troosteloosheid is zijn thuis

Want in de troosteloosheid wordt hij gegrepen door God
En volledig overgenomen in God

In de duisternis, in de leegte,
In het verlies, in de dood van het zelf.

Dan is het zelf slechts as. Zelfs minder dan as!

Deze desolation was voor mij een zeer vertrouwde ervaring…. 
Ik vertaalde dat zelf met het woord wanhoop. Ook dat was ik al 
eens tegengekomen bij Merton toen hij de heilige van Siloam 
citeerde die ten tijde van een diepe depressie een Godswoord 
ontving: “Houdt uw hart in de hel maar wanhoop niet…”. Voor 
mij dus de vraag: zou de wanhoop een plaats van Godsontmoe-
ting/Godgeboorte kunnen zijn?

Ik was in de afgelopen jaren op twee artikelen van Merton ge-
stuit waarin hij expliciet op de geestelijke begeleiding ingaat. 
Een uit 1959 en een uit 1967.
Ik ben beide artikelen gaan vertalen en vervolgens zeer grondig 
gaan analyseren vanuit het model van Kees Waaijman voor de 
geestelijke begeleiding. Monikkenwerk; regel voor regel. Dit om 
de visie op de kern van de begeleiding; de omvorming en de on-
derscheiding, in het desbetreffende artikel helder te krijgen.

In het eerste artikel(1959) kwam ik tot de conclusie dat, in reac-
tie op de sterk moraliserende focus in de geestelijke begelei-
ding van die tijd, zijn focus ‘het ware zelf’ was. Dit innerlijk zelf; 
‘Christus in ons’; de geestelijke mens staat in de begeleiding 
centraal. Dat is het doel van de godmenselijke omvorming. Van-
uit het model van Kees Waaijman gelezen, zou je hierbij kun-
nen denken aan de Vorming in schepping/herschepping. Een 
woord dat Merton daarbij ook vaak gebruikt is authenticiteit. Hij 
verzet zich, vanuit dit begrip, tegen schijnvroomheid en uiterlij-

Mijn visie op spiritualiteit 
en geestelijke begeleiding 
(speech 2007)

http://www.slideshare.net/riniealtena/paper-gb-desolation
http://www.slideshare.net/riniealtena/paper-gb-desolation
http://www.thomasmertonsociety.org/erlinda.htm
http://www.thomasmertonsociety.org/erlinda.htm
http://www.slideshare.net/riniealtena/thomas-merton-geestelijke-begeleiding
http://www.slideshare.net/riniealtena/thomas-merton-geestelijke-begeleiding
http://www.slideshare.net/riniealtena/geestelijk-vader-thomas-merton-2102343
http://www.slideshare.net/riniealtena/geestelijk-vader-thomas-merton-2102343
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ke moeilijkdoenerij. Voor hem is het een zoektocht naar: ‘Man 
fully alive’.

In het tweede artikel van 8 jaar later gaat hij te rade bij de woes-
tijnvaders. Hier krijgt de omvorming m.i. een heel ander karak-
ter. Er vallen woorden als gehoorzaamheid, de cel en de zuiver-
heid van het hart. De cel is daarbij de vurige oven van loutering. 
Hier komen we dan ook het citaat van Siloam tegen over de cel 
als hel. De strijd met het illusoire ego staat hier centraal. De 
geestelijke weg en de begeleiding krijgen hier een ontmaske-
rend en pijnlijk karakter.

Maar hier moet ik ook iets van mijn ontdekking vertellen. Toen 
bijna klaar was met de vergelijking van de twee kwam ik op het 
idee om de verschillende woorden, die voor de omvorming ge-
bruikt werden, te gaan tellen.

Ik was daarvoor al tot de conclusie gekomen dat het einddoel 
van de omvorming in de beide toch wel wat anders verwoord 
werd. Het eerste artikel door de authenticiteit; het tweede focust 
veel meer op ‘God’. Ik had in mijn paper die laatste focus de 
woorden gegeven van ‘het echte uit God geboren zelf’. Toen ik 
echter in het tweede artikel op zoek ging naar het woord ‘zelf’ 
kon ik dat tot mijn ontzetting helemaal niet vinden. Hij had het 
helemaal niet meer over het ‘zelf’ als hij sprak over de volmaakt-
heid. Hij gebruikte het alleen nog in verband met het ego-zelf….
Dit herinnerde mijn aan het antwoord dat een leerling van Mer-
ton kreeg toen hij Merton vroeg hoe het leven er na de dood 
zou uitzien: ‘There won’t be left much of you there…’

Hierdoor lichtte voor mij ineens het slot van zijn artikel op. Daar 
in die laatste regels stond het:

Citaat:

“Voorbij aan de integriteit is het geheimenis dat niet omschre-
ven kan worden.”

Er is een gezegde waarin één van de oude mannen God vroeg 
of hij de Vaders mocht zien. En hij zag ze allemaal met uitzon-
dering van Abba Anthony en hij zei tegen Hem die hem dit liet 
zien: “Waar is Abba Anthony”? En hij zei tegen hem: Waar God 
is daar is Anthony”.

Om Freud te parafraseren: ‘Wo ich war soll Gott werden’

Andriessen (de man van de levensloop) zegt ergens dat het 
menselijke leven een afwisseling is tussen vormvinding en losla-
ten/overgave. Volgens mij richt Merton zich, in het eerste arti-
kel, op de geestelijke begeleiding van het vormkrijgende mo-
ment in ieders leven; van het zich vestigen, keuzes maken en 
geluk vinden. In het tweede artikel is de focus van de begelei-
ding de andere kant; die van totale ontvorming waarin veel en 
soms alles losgelaten moet worden; de Nacht. Een proces wat 
vaak gekenmerkt wordt door de diepe ervaring van wanhoop. 
Maar waarin je als begeleider het gevoel krijgt dat hier weleens 
een heel diepe geboorte in God plaatsvindt; zoals het sterven.

Wat betekenen deze inzichten nu voor mijn werk als GB-er:

1. In mijn stage heb ik ook nog een paper over ‘De Retraite’ ge-
schreven. Gb heeft veel weg van een retraite: een moment, 
een plek en een vorm waarin het Aangezicht van God wordt 
gezocht temidden van alles. Je begeleid de bewustwording 
van de allesdragende, zichzelf onvoorwaardelijk schenkende 
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Presentie. ‘Waarlijk de Heer is aan deze plaats en ik heb het 
niet geweten…’.

2. En dat dat (scheppings)gebeuren afwisselend het karakter 
heeft van vormvinding en loslaten. Ik meen voor mezelf iets 
ontdekt te hebben van de twee benen waarop de geestelijke 
begeleiding hoort te staan. Je bent en vroedvrouw en ster-
vensbegeleider. En dat de wanhoop wel eens een moment 
van sterven en geboren worden zou kunnen zijn.

3. En dat dat waar we naar toe op weg zijn niet in woorden & 
concepten zoals ‘ik’ /zelf uit te drukken is; het is zelfs iets wat 
voor ons oog ‘onzichtbaar is’. (‘Gij zult u geen gesneden 
beeld van uzelf maken’) Iets wat God allang was en zal zijn: 
ongelooflijke schoonheid en onvoorstelbare ‘crazy’ liefde. 
Een oneindig voortgaand gebeuren van worden en ontwor-
den… Zijn: Ik ben

“busy being born & busy being dying”

Een dagelijkse eucharistie; van sterven en opstanding: Pasen. 
Christusgeboorte.

Tot God alles in allen is.

Of is God dat niet allang maar zien wij het niet?

Rinie Altena; 25 mei 2007 (speech bij mijn inwijding)

https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/de-verborgen-christus-bij-thomas-merton/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/de-verborgen-christus-bij-thomas-merton/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/de-verborgen-christus-bij-thomas-merton/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/de-verborgen-christus-bij-thomas-merton/
https://riniealtena.com/boeken/7b-geestelijke-begeleiding/
https://riniealtena.com/boeken/7b-geestelijke-begeleiding/
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Ik merk dat ik steeds weer terugkom bij de twee 
perspectieven in de geestelijke begeleiding uit 
2007. Ik las vandaag weer een verwijzing naar 
de visie van Han Fortmann op de geestelijke ge-
zondheid/volwassenheid(264). Hij spreekt daar-
in van de kunst van de zelfverwerkelijking en de 
kunst van overgave.

Zou het zo kunnen zijn dat het 
eerste; die zelfvorming, zijn gestalte krijgt in de 
contemplatieve ervaring? Waarin wij schep-
ping/schepsel/wording zijn? De contemplatieve 
ervaring waarin wij onszelf vinden in God; 
‘Deus intimior intimi meo’? De bevestigende er-
varing dat we er mogen zijn, gewild zijn en 
onze grond/bron/zijn vinden in God. Hierin/hier-
uit gaan we onze levensweg en ‘realiseren’ wij 

ons bestaan in onze levensloop in allerlei opzicht. In de begelei-
ding betekent dat de onderscheiding tussen het ware en valse 
zelf en helpen de moed te vinden om te doen wat je hart je in-
geeft.. Je ‘eigen’ weg mogen gaan.

Is dan niet het tweede perspectief veel meer een mystieke kant 
waarin we onszelf verliezen? De ‘ontwrichtende’ ervaring van 
wanhoop en sterven maar ook de liefdes ervaring waarin wij uit 
ons verband worden gerukt? Waarin wij alles achter ons moe-
ten laten? Het gaat hier om een geraaktheid die alles omvormt 
in Liefde… Maar die vele/alle vormen kan aannemen: kruis / 
verliefdheid / minne / compassie / offergave / overgave / liefdes-
wond. Met als uiteindelijk ‘doel’ de geboorte in God.

Gezang 484 (Liedboek)

1 Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij
die onrust mij
in ‘t bloed – is dat genade?

2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ‘t oude en vertrouwde?
O blinde schrik,
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3 Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

Sectie 9

De twee benen: 
contemplatie en mystiek?

http://www.kok.nl/gerben-heitink-golfslag-van-de-tijd.html
http://www.kok.nl/gerben-heitink-golfslag-van-de-tijd.html
https://riniealtena.com/boeken/spirituele-bibliografie-deel-2-studententijd/
https://riniealtena.com/boeken/spirituele-bibliografie-deel-2-studententijd/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/interior-castle.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/interior-castle.jpg
https://riniealtena.com/boeken/god/
https://riniealtena.com/boeken/god/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/boeken/spirituele-bibliografie-deel-2-studententijd/
https://riniealtena.com/boeken/spirituele-bibliografie-deel-2-studententijd/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/desolation-is-the-place-to-be/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/desolation-is-the-place-to-be/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/extase-61.png
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/extase-61.png
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4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

Liedboek voor de Kerken 1973 / Ad den Besten
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‘Er is in de meditatie/gebed/contem-
platie een dynamiek die het essentië-
le ‘paasritme’ van het christelijke le-
ven volgt, de overgang van dood tot 
leven in Christus’ 

Thomas Merton Contemplatief ge-
bed pag 30

Heeft mijn christelijke spiritualiteit inmiddels en heel eenvoudige 
structuur gekregen? Bijna zoiets als het ritme van mijn ademha-
ling… In-Rust-Uit. Een driedimensionaal gebeuren in een 
steeds voortgaand proces? Maar elke beschrijving daarbij doet 
tekort aan de rijkdom daarvan. En ook het ongrijpbare daarvan. 
Toch doe ik een poging het te beschrijven en misschien zelfs te 
visualiseren. Wat ik nu ga beschrijven gebeurd in bijna ieder 
moment. Ieder uur, elke plaats, elke leef-tijd, elke situatie. En 
elk moment heeft ten diepste dit karakter. Nu-hier-dit. ‘Daar’ ge-
beurt het.

In de eerste plaats is er het ‘ingaan op dat wat is’ Hier en nu 
/deze plaats / dit. Gebed, stilte, meditatie, zen, mindfulness en 

allerlei awareness technieken zijn hulpmid-
delen om in te gaan op dat wat is.

Kijken, voelen, horen, ruiken, aanraken en 
‘stilstaan’ bij het levens zoals het hier en nu 
is. ‘Hier ben ik‘. Dit heeft de dimensie van 
schoonheid en verwondering maar ook die 
van verbijstering en wanhoop. Ik zie mijzelf 
in mijn naaktheid en armoede maar ook in 
zijn rijkdom. Hier begint ook de ontmaske-
ring en de radicale vertwijfeling: ik ben 
machteloos, mede schuldig en ga dood. Ik heb geen controle 
over mijn leven en deze situatie. Ja ik kan mij hieraan onttrek-
ken via de afleiding en illusie. Als of mijn werkelijkheid niet zo 
is…. Maar de afgrond blijft. Grondeloos Diep zien / Diep luiste-
ren / Diep gewaarworden noemt Thich Nhat Hanh dat.

De tweede dimensie in mijn perspectief een uiterst vol/rijk maar 
ook pijnlijk moment. Hier passen woorden als loslaten, sterven, 

dood, overgave maar ook die van geloof maar 
dan wel een van niets weten, niets voelen, 
niets zien. Hier gebeurd de ontwording//omvor-
ming, hier worden we gemaakt, hier worden 
we ge/herschapen. Dit is de vurige oven, de 
cel, de loutering, de hel…. Hier moet ik mijzelf, 
mijn beelden, mijn weten, mijn kunnen volledig 
prijsgeven. Wie ben ik? Alle zekerheden raak 
je hier kwijt. De volledige machteloosheid. Hier 
vind de omvorming plaats. Hier geef ik mijzelf 
uit handen. Dit is de Nacht…

Mijn ‘visie’; zo simpel?

https://riniealtena.com/concepten-en-modellen/mijn-visie-op-spiritualiteit-en-geestelijke-begeleiding/
https://riniealtena.com/concepten-en-modellen/mijn-visie-op-spiritualiteit-en-geestelijke-begeleiding/
https://riniealtena.com/verhalen/de-cel-je-plaats-2/
https://riniealtena.com/verhalen/de-cel-je-plaats-2/
https://riniealtena.com/boeken/7a-zen-e-d-1998-2011/
https://riniealtena.com/boeken/7a-zen-e-d-1998-2011/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/marc-chagall-job-praying1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/marc-chagall-job-praying1.jpg
https://riniealtena.com/gebeden/hier-ben-ik/
https://riniealtena.com/gebeden/hier-ben-ik/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/desolation-is-the-place-to-be/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/desolation-is-the-place-to-be/
https://riniealtena.com/boeken/wat-doe-je-als-niets-werkt/
https://riniealtena.com/boeken/wat-doe-je-als-niets-werkt/
https://riniealtena.com/gebeden/niets/
https://riniealtena.com/gebeden/niets/
https://riniealtena.com/gebeden/schepping/
https://riniealtena.com/gebeden/schepping/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/psalm-139-bedde-ik-mij-in-de-hel-gij-zijt-daar/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/psalm-139-bedde-ik-mij-in-de-hel-gij-zijt-daar/
https://riniealtena.com/gebeden/wie-ben-ik-bonhoeffer/
https://riniealtena.com/gebeden/wie-ben-ik-bonhoeffer/
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De derde dimensie is die van op-
staan, verdergaan, nieuw leven, gebo-
ren worden. Hier worden we gemaakt 
tot liefde/compassie. Doen. Hier gaat 
de zon over ons op en vinden we 
(nieuwe) wegen. Hier zijn de ervarin-
gen van ‘zien soms even’; het is goed. 
Hier zijn we in de ervaring van op-
bouw; trust/faith. Hier gaan we doen 
wat onze hand vind om te doen. Hier 
vinden we en weten we ons gevon-
den. Maken we nieuwe stappen keu-
zes en vinden we grond voor een volgende stap. Niet ‘te groot‘ 
en niet ‘te klein’.

Voor mij nu heeft elk moment, elke ervaring, elk gebeuren, elke 
tijd dit karakter. of dat nu gaat om het opstaan (met mijn depres-
sie), het lastige gesprek met mijn vrouw, het einde van een 
vriendschap, de therapie, mijn leeftijd. Het zijn allemaal gebeu-

rens met die drie dimensies. Zo ‘dramatisch’? Ja, soms heel 
pijnlijk..; maar het maakt mij ook ontspannen. Ik hoef mijzelf 
niet te maken; ik ben betrokken in/bij schepping. Ik leef in de 
zesde dag en mij/ons wacht… Natuurlijk vraagt dit gebeuren 
om ‘onderscheiding‘; wat is ‘uit God’ en wat is waan/ego/illusie. 
Daar is de gemeenschap van vrienden/vriendinnen voor. Dat 
doe je niet alleen.

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/gogh43.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/gogh43.jpg
https://riniealtena.com/sleutelteksten/jakobs-gevecht-om-de-zegen/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/jakobs-gevecht-om-de-zegen/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/
https://riniealtena.com/2011/09/06/jan-greven-gaat-stoppen-in-trouw/
https://riniealtena.com/2011/09/06/jan-greven-gaat-stoppen-in-trouw/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/dia1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/dia1.jpg
https://riniealtena.com/concepten-en-modellen/de-dagelijkse-ervaring-als-alpha-en-omega/
https://riniealtena.com/concepten-en-modellen/de-dagelijkse-ervaring-als-alpha-en-omega/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/boeken/7b-geestelijke-begeleiding/
https://riniealtena.com/boeken/7b-geestelijke-begeleiding/
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‘Waarlijk de Heer is op deze plaats en ik wist het niet ’. 
Genesis 28: 16

De belangrijkste Actor in de christelijke spiritualiteit is ten diep-
ste God zelf. Hij is de ‘Bron’, ‘Schepper’ en ‘Verlosser’ van deze 
wereld. Deze God is bedacht op deze mens. Hij/Zij rust niet tot-
dat Hij/Zij alles is in allen. Het ‘zijn‘ van het ‘zijnde’. Als we dat 
weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in 
dat scheppingsgebeuren; die omvorming in God. Hij is de 
‘Grunt’ (= oergrond /oorsprong / bron) in alles, die aan het licht 
wil en zal komen; de ziel in alles wat ge-
beurt en die alles voortbrengt (zie McGinn 
over Eckhart). Daar willen we mensen, in 
bijvoorbeeld geestelijke begeleiding, een 
retraite of meditatie, behulpzaam in zijn; 
dat mensen zich hier van bewust worden 
en partners daarin worden. Dit is een ge-
heim waar iedereen in betrokken is. Een 
retraitant bijvoorbeeld, wil zich daarvan be-
wust worden en aan toevertrouwen. Een 
weg vinden om daar meer uit/in te leven. 
Zijn of haar ‘roeping’ ontdekken.

Welke concrete vorm en/of kleur dat 
dan ook mag krijgen (zie 
bijv. RENOVARE).

(Er natuurlijk van uit gaande dat ‘er’ 
een God/Goddelijke werkelijkheid is. 
Dit is een ontologische/metafysische 
vooronderstelling die echter niet zo 
verschrikkelijk onwaarschijnlijk is als 
het soms in onze westerse wereld wel 

eens lijkt. Al is het alleen al in de (ervarings-)verhalen die daar-
van getuige zijn en waarvan al een impact uitgaat.)

Een paar aspecten aan, of mischien beter gezegd, perspectie-
ven op, die goddelijke werkelijkheid wil ik hier benoemen omdat 
ze mede bepalend zijn voor die Godsontmoeting. Ik wil dat 
langs drie wegen doen. In de eerste plaats door een paar op-
merkingen te plaatsen bij de ‘structuur’ van die Goddelijke wer-
kelijkheid. In de tweede plaats door een paar ‘inhoudelijke’ beel-
den uit de christelijke traditie te noemen. Tenslotte door iets te 
zeggen over de dynamiek van die omvorming.

Wat valt er ‘structureel’ op. Vaak wordt er 
over Gods werkelijkheid gesproken aan de 
hand van ‘twee woorden’ die schijnbaar te-
gengesteld zijn. Ik zal er een paar noemen:

■ God is immanent & transcen-
dent tegelijkertijd. Dat maakt dat 
je van de ene kant over God kunt 
spreken als ongelooflijk dichtbij 

De Godontmoeting/
omvorming in God en de 
Geestelijke Begeleiding

https://riniealtena.com/2011/11/08/over-god-iets-zinnigs-zeggen/
https://riniealtena.com/2011/11/08/over-god-iets-zinnigs-zeggen/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/eckhart-en-de-godsgeboorte-4-preken/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/eckhart-en-de-godsgeboorte-4-preken/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/eckhart-en-de-godsgeboorte-4-preken/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/eckhart-en-de-godsgeboorte-4-preken/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/logo1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/logo1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/renovare.pdf
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/renovare.pdf
https://riniealtena.com/2011/11/08/over-god-iets-zinnigs-zeggen/
https://riniealtena.com/2011/11/08/over-god-iets-zinnigs-zeggen/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/chagalls-pieta32.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/chagalls-pieta32.jpg
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en van de andere kant als iemand die alles overstijgt. 
God wordt daarmee ‘intiemer’ dan ik mijzelf ooit ken 
(zie het gedicht van Augustinus) maar ook iemand 
die mij volledig ‘boven de pet gaat’ (zie Job)

■ God is verborgen & gekend. Dat maakt dat hij ‘on-
zichtbaar’ is voor wie hem wil zien maar ook weer ‘te 
vinden’ is voor wie hem (niet) zoekt. Voor mij vind ik 
die dubbelzinnigheid terug in de prachtige tekst van 
Jakob na zijn droom van de ladder als hij zegt: “Voor-
waar; de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet 
geweten”.

■ De polariteit van de Katafatische en 
Apofatische tradities waarbij de eer-
ste verondersteld dat er iets zinnigs 
over God te zeggen is terwijl de an-
der er van uit gaat dat God onze 
woorden en beeld oneindig te boven 
gaat en dat aan het eind ons zwijgen 
past. Als we beiden als aanvulling 
zien blijft er overeind dat er het ene 
moment wel iets te zeggen valt maar 
dat er ook momenten zijn waarop 
ons zwijgen past.

■ God als aanwezig & afwezig waardoor mensen God 
in zijn afwezigheid gaan ‘ervaren’. Deze beelden vind 
ik terug in de mystieke traditie.

■ Het spanningsveld van het nu en het komen van het 
Koninkrijk van God. We leven, om met Merton te spre-

ken, nu al in het paradijs maar het moment waarop 
God alles in allen zal zijn moet nog komen.

Dat maakt het spreken over God altijd ‘dubbelzinnig’; ja en nee 
/ enerzijds <> anderzijds, enz. Wel zo boeiend en je bent niet 
gauw uitgepraat, gelezen en gedacht..

Als we vervolgens ons ‘inhoudelijk’ over 
God willen uitlaten in de christelijke tradi-
tie rollen de beelden over elkaar heen: 
“Ik ben”/ Ik ben uw Bevrijder / Wijsheid / 
Liefde / Vader / Moeder / Geest / Jezus / 
de Gekruisigde /  de Opgestane….. / 
Vriend enz. Het gaat hier niet meer en 
niet minder dan om de ‘GodsNaam’. Dit 
zijn allemaal beelden die hun eigen dyna-
miek geven aan de godmenselijke omvor-
ming. En dan heb ik het nog niet eens 

aan de inkleuring van deze beelden door religieuze tradities en 
culturele contexten. Natuurlijk is het niet zo dat er sprake is van 
een andere God bij de mystieken, protestanten en pinkstermen-
sen maar ze ‘praten’ er wel an-
ders over. Ook door de bijbel-
se geschriften heen zie je een 
‘ontwikkeling’ in beelden. Woor-
den en beelden scheppen 
ruimtes maar perken die in. 
Daarom hebben vele vormen 
van godsdienstkritiek door pro-
feten en bijvoorbeeld vrouwen 
en onderdrukten veel afgoderij 
in de godsdienst aan het licht 

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/celtic-cross0016.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/celtic-cross0016.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/rublev.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/10/rublev.jpg
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gebracht. Dit maakt de onderscheiding tussen ‘wat uit God’ is 
en wat ‘uit ego’s’ zo belangrijk. Hoewel wat ‘niets’ is ook niets 
zal worden.

Een derde ‘dynamische‘ perspectief wat ik hier wil noemen is 
dat er ook vanuit verschillende invalshoeken over de godmense-
lijke omvorming kan worden gesproken. Hier hebben we het 
over wat er ‘gebeurt’. Ook hier weer een extreem polaire dyna-
miek tussen God als vader/moeder/minnaar/vriendin aan de 
ene kant en aan de andere kant de tegenstrever en ontregelaar 
met wie we zullen sterven…. Deze manier van kijken naar dit 
gebeuren heb ik ontleend aan Waaijman. Ik wil voor het gemak 
hier maar een paar van die invalshoeken noemen:

–       vanuit de schepping: ‘worden 
wie je bent’; zoals God je gewild 
heeft
–       vanuit de staat van misvor-
ming: bekering / metanoia
–       vanuit de herschepping: de 
nieuwe mens

–       vanuit Christus: gelijkvormigheid aan 
Christus
–       de gerechtvaardigde zondaar & de 
heiliging
–       de mystieke omvorming in God waar-
in het individu ‘lijkt’ te verdwijnen

Zoals ik al eerder zei heeft de contempla-
tieve weg volgens Merton het karakter van het paasmysterie. 
Die weg loopt van kruis naar opstanding. De stilte confronteert 

ons met onze menselijk conditie van radikale kwetsbaarheid. 
Machteloosheid, schuld, lijden en verwondingen (Laird). Die ver-

halen zijn ten diepste wel en ook weer geen 
sprookjes. Geen sprookje omdat ze wars 
zijn van romantiek en opsmuk. Wel sprookje 
in de zin van werkelijke levenswegen die 
door het dal, de duisternis, confrontaties en 
dood heengaan. Ze voeren door de doop 
van Jezus. Ze ‘dalen neder ter helle’. Ze voe-
ren op een goed of kwaad moment door de 
desolation heen. Daar is niks ‘leuks’ of gezel-
ligs aan. Het gaat hier om het verschil tus-
sen illusie en schone schijn en de werkelijk-

heid. Dit evangelie voor gemankeerden, zieken, blinden en 
schuldenaars laat hen het Koninkrijk binnengaan. Vanuit dit per-
spectief wordt een retraite een diepe confronta-
tie met die werkelijkheid; van binnen en van bui-
ten. Het is een ingaan op dat wat is. Het voert 
ons naar onze wonden (de biografie van 
O’Laughlin laat dat zien aan de hand van de le-
vensweg van Nouwen). En vervolgens gaan 
ontdekken dat God de diepste bron in die wer-
kelijkheid is. Een Aanwezige in al die schijnbare 
afwezigheid (Job). Hier zou ik ook de stadia 
van de mystieke weg ter spraken kunnen bren-
gen.

En als ik dan tenslotte toch nog iets ‘positiefs over God zou 
moeten zeggen dan zou ik dat de Eeuwige, geprezen zij zijn 
Naam, de (her)scheppende Presentie die ons en deze wereld 
met een ‘onvoorstelbare’ onvoorwaardelijke en mateloze[1] lief-
de[2] liefheeft en zich voor ons ontledigt en ons omvormt in zijn 
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Geest tot gelijkvormigheid aan Hem; dit is de 
zichzelf offerende liefde, Christus. Woorden 
en beelden tekort. Dit is een werkelijkheid 
die reeds is en nog volkomen moet worden. 
God alles in allen. God als meest werkelijke 
werkelijkheid (Barry 7 e.v.).

Al deze zaken maken het spreken over ons 
‘vinden’ en ervaren van God in onze werke-
lijkheid en levensweg uiterst divers. En dan 
heb ik hier nog niet eens zaken als levensfa-

se, omstandigheden en persoonlijkheid in betrokken. Dit maakt 
het spreken met iemand over God uiterst verassend. Voor de 
een wordt God voor een tijd een ‘tegenover’ en voor de ander 
een innerlijke tederheid. Voor de een is God een thuiskomen en 
voor de ander een uittocht. Voor de 
een een moederlijke omarming en 
voor de ander een vaderlijke ver-
maning. Voor de jongvolwassen 
heeft God soms het karakter van 
de overtuiging ‘doen’ en in de midli-
fe soms de verzoening met het ont-
brekende. Voor de lijdende de zich 
verborgen houdende tegenstander 
maar ook de (mede)lijdende Jezus. Voor de een de wanhoop 
aan het kruis als de herkenning en voor de ander de Overwin-
naar. Al deze perpsepctieven maken dat we als begeleider in 
een retraite uiterst voorzichtig moeten zijn in ons spreken over 
God. Wij moeten bijna alles kunnen voorstellen. Bij Merton zie 
je soms bijna alles Epifanie, Godsverschijning worden. Alles als 
brandende braambos, heilige grond.

Echter niet alles is God wat er blinkt zoals ik al eerder zei. Inte-
gendeel, er wordt veel lucht verkocht. 
Ook in spiritualiteit. Maar hoe kunnen 
we nu onderscheiden tussen wat 
God is en wat niet. Aan de vruchten; 
vrede, blijdschap, nederigheid, dienst-
knecht gestalte kent men de boom. 
Maar ook dat vraagt weer de nodige 
voorzichtigheid want ook in de wan-
hoop wordt God gevonden. Zelfs in 
de plaatsen van schijnbare afwezig-
heid(ps 139). Ik denk dat God in mij 

God in de ander herkent; en omgekeerd.

Ik weet niet of het de lezer is opgevallen; hoewel God de kern 
en het wezen is van de bege-
leiding dat ik daar maar moei-
zaam over spreek. Dat klopt 
ook want ik heb hier ook 
niets over te zeggen. In ieder 
geval niet veel. Ik heb daar 
 geen ‘zeggenschap’ over. 
We hebben het hier over het 
meest wezenlijke maar ook 
het meest ‘ongrijpbare’ ge-
heim van ons leven. Mijn hui-
ver is dat ik met mijn verha-
len de ander voor de voeten 
zal lopen. Woorden en beelden blijven ‘vingers die wijzen naar 
de maan’. Dit vraagt een grote mate van distantie. Een ‘Begin-
ners’ en Don’t know’ mind. Altijd open voor verrassing.
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[1] van Bernardus van Clairveaux
[2] Met dank aan de colleges van Hein Blommestijn
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“Tijdens een godsdienstles spreekt de leraar 
over Gods nieuwe wereld. In de les bevindt 
zich een dove leerling. De leraar wil het kind be-
vestigen en zegt: “In Gods nieuwe wereld zul jij 
kunnen horen.” Het kind protesteert: “Nee, in 
de nieuwe wereld zal God in gebaren spreken.” 

(Jacqueline Kool)

Jij wilt niet genezen worden hè…? Nou, op een bepaalde ma-
nier niet meer nee…

Jij zwelgt in je lijden…!    Wil je met me ruilen? Wil jij die ang-
sten/depressies van me hebben?

En al die genezingen van Jezus dan… Geloof je die niet? … 
(aarzelend) Het ligt er aan wat je daar dan onder verstaat…

Het lijkt wel een spiritualiteit van de wanhoop.. Ja, zo zou ik het 
ook zo zeggen…gewande hoop…

(dialogen die ik soms echt voer en soms alleen maar in mijn 
hoofd..)

Alsof ik niet al 50 jaar meedraai in gelo-
vig Nederland… Ja; ik denk dat ik een 
punt wil en kan maken… Ja ik vind de 
focus op geluk/succes/genezing van in 
flinke delen van de christelijke wereld 
(en daarbuiten!) misleidend en 

‘ongezond’. 

Dat geleur van genezingsdienst naar 
genezingsdienst… Met soms van die 
verschrikkelijk triviale ‘successen’ zo-
als het verlengen van benen… Is dat 
cynisme…? Ik word er inderdaad al-
leen maar boos van. En dan komt er 
toch weer een succesverhaal van… Ik 
zie het zelfs een beetje als een vorm 
van ‘ziekmakende‘ spiritualiteit.

Nee, mijn spiritualiteit heeft een ander 
karakter..; niet die van het verzet te-

gen: deze ziekte/deze plek/deze werkelijkheid/deze gegeven-
heid/mezelf/dit levensverhaal… Maar 
meer iets van de ‘opstand’ temidden 
van… Niet een ‘willen hebben wat je 
niet hebt’: dat andere karakter/die ande-
re man/die (andere) vrouw/ vakantie-
huisje…Meer iets van het unieke/veras-
sende/wonderlijke zien van je eigen 
werkelijkheid. Hetzelfde anders zien. 
Ogen die gaan ‘zien’; oren die gaan ‘ho-
ren’ en dan iets doen: ‘hier ben ik’. Zon-

Een spiritualiteit waar je 
niets aan hebt!
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der oplossingen… Temidden van.. Ja een spiritualiteit van de 
wan-hoop. Midden in de dood staan we in het leven… God is 
hier en nu; en ik heb het niet geweten/gezien… Aan deze 
plaats en niet ergens anders! (Natuurlijk is die bovenstaande 
ambivalentie mij niet vreemd..: jonger/slanker/vrienden../soms 
een andere vrouw..)

Gun ik die mensen dan niet…? Zie ik dat 
verschrikkelijke lijden dan niet? Juist om-
dat ik dat zie en weet dat veel niet ‘opge-
lost’ wordt; veel niet ‘verbetert’.. Is er een 
heilige van de hopeloze gevallen? ‘Zich-
zelf verlossen kan hij niet…‘ Is dat nou 
juist Jezus niet? Maar dan niet als de op-
losser…(Dietrich Bonhoeffer) maar wel 
volluit handelend, levend en liefhebbend.

Ik ben op zoek naar een verwoording en 
verbeelding van een kwetsbare   christelij-
ke spiritualiteit waar je niets aan hebt. Een 
spiritualiteit waarmee je ‘op kunt gaan 
staan’ zonder je rolstoel kwijt te raken. 
Een leefbaarheid in onleefbare situaties. 
Geen vervreemding van mijn realiteit 
maar juist er een van vruchtbaarheid van 
de onvruchtbaarheid. 

De moed vinden om te zijn waar je niet kunt zijn; om te gaan 
waar je niet kunt gaan. Tsja; je zult daar maar zitten.. Maar dan 
toch: in verbinding met… dat wat is. Moed vinden om in te gaan 
op dat wat is! De nacht / de ‘godverlatenheid‘. Zou dat dan niet 
de navolging van Christus zijn? Christelijke spiritualiteit begint 

daar waar je bent en niet ‘straks’ of ‘als.. dan..’ Het is leren le-
ven met dat wat is.., je laten raken en dan verder. Verbinding en 
dynamiek… Compassie; daar gebeurt iets.. Ook met jezelf…

‘Kome wat komen moet‘

God woont in de Focke Simonszstraat

Ik hoorde het van een zeereerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
de Here wou met onze aarde
niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij Hem overstelpen
met eredienst en dankgebed,
het zou geen ene moer meer helpen:
er werd een punt achter gezet.

Maar zie daar was diezelfde morgen
zo’n rotjoch in de grote stad
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen
dat-ie op straat gevonden had.

“Kristus”, wat mot je dan? Wat wil je?
Ja, kijk me maar es effe an.
Godsallejeisis, beest wat tril je.
Leg nou toch effe rustig, man.”

Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,
want Hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jongen,
de zieke duif en het heelal.                                WillemWilmink
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Natuurlijk kan ik dit thema niet in een pagina uitputtend verwer-
ken. Ik wil er wel een paar inzichten, die mijn door de tijd heen 
zijn bijgebleven, schetsen. In de eerste plaats zijn mij de eerste 
drie ‘nobele waarheden’ van Boeddha steeds dierbaarder ge-
worden. Gewoon: er is lijden! een bepaalde nuchterheid en on-
ontkoombaarheid zit daarin. Maar dat het vervolgens alleen 
maar iets van onze geest zou zijn, zoals sommigen er van ma-
ken, gaat mij weer te ver; wij kunnen het 
met onze houding er tegenover wel erger 
maken.

De Vier Nobele Waarheden van Boeddha

Het lijden (Pali: Dukkha)

‘Dit, monniken, is de Edele Waarheid van 
het Lijden: geboorte is lijden, ouderdom is 
lijden, ziekte is lijden, de dood is lijden, ver-

driet en weeklagen, pijn, smart en wanhoop zijn lijden; omgaan 
met hetgeen waarvan je een afschuw hebt is lijden, gescheiden 
worden van het geliefde is lijden, niet krijgen wat men wil heb-
ben is lijden – kortom, de vijf groepen (die object zijn) van hech-
ten, zijn lijden.’
—Boeddha

Deze waarheid geeft aan dat alle mensen te maken hebben 
met lijden, variërend van fysieke tot mentale pijn. Zelfs als wij 
momenten van genot of plezier ervaren zit daar lijden in ver-
scholen, omdat deze momenten tijdelijk zijn en na verloop van 
tijd zullen omslaan in pijn of onplezierige ervaringen. Vroeg of 
laat zullen we afscheid moeten nemen van datgene waar we 
aan gehecht zijn, en dit is eveneens lijden.

De oorzaak van het lijden (Pali: Samudaya)

‘Dit monniken, is de Edele Waarheid van de Oorzaak van Lij-
den: verlangen en hartstocht. Dit verlangen dat wedergeboorte 
veroorzaakt en gepaard gaat met genietingen en wellust, en be-
vrediging zoekt in dingen, dan weer hier, dan weer daar, name-
lijk: verlangen naar zintuiglijke geneugten, verlangen naar be-
staan, en verlangen naar niet-bestaan.’
—Boeddha

De oorzaak voor het lijden is het verlangen naar iets. Deze ver-
langens zijn op te delen in drie typen:

■ Zintuiglijk verlangen (Pali: kama tanha): Dit verlangen be-
staat uit het verlangen naar sensueel genot. Het betreft 
hier een mentaal verlangen naar de plezierige gevoelens 

Er is lijden
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die ontstaan als gevolg van zintuig-
lijk contact, zoals wanneer een lek-
ker drankje contact maakt met de 
tong, of wanneer men zichzelf be-
wust wordt van het horen van een 
plezant geluid.

■ Verlangen naar bestaan. (Pali: bha-
va tanha): Dit verlangen houdt het 
willen blijven bestaan in de huidige 
vorm, of het verlangen naar een 
bestaan in een alternatieve vorm, 
in alternatieve omstandigheden of 
met alternatieve karaktereigen-
schappen. Bijvoorbeeld: “Ik wilde 
dat ik … was.”

■ Verlangen naar niet-bestaan (Pali: 
vibhava tanha): Dit verlangen 
heeft betrekking op het niet willen 
blijven bestaan in de huidige vorm 
of omstandigheden, of het niet wil-
len bestaan in een alternatieve 
vorm of omstandigheden. Ook het 
willen sterven valt hieronder. Bij-
voorbeeld: “Ik wilde dat ik nooit … 
zou hoeven te zijn”

Al het menselijk lijden ontstaat als gevolg van deze drie vormen 
van begeerte. Deze vormen van begeerte ontstaan op hun 
beurt door het aanwezig zijn van onwetendheid: het niet begrij-
pen van de drie karakteristieken en het daardoor ontstaan van 

de perceptie van een ‘zelf’. Onze verlangens om de realiteit te 
veranderen zijn op dit gepercipieerde zelf gebaseerd. Indien dit 
gevoel van “ik ben” er niet zou zijn, zou er geen verlangen en 
dus ook geen lijden zijn.

De opheffing van het lijden (Pali: Nirodha)

‘Dit, monniken, is de Edele Waarheid van de Opheffing van Lij-
den: Het is het gaandeweg verdwijnen en uiteindelijk ophouden 
van voornoemd verlangen. Het opgeven, het laten varen, het 
loslaten en de verwerping van dat verlangen zonder dat er een 
spoor van overblijft.’
—Boeddha

Deze waarheid vertelt dat ieder mens 
genoeg in zich heeft om het lijden op 
te heffen. Verlossing van het lijden 
wordt ook wel verlichting, ontwaking 
of Nirwana genoemd. Om deze toe-
stand te bereiken zouden we moeten 
beseffen dat werkelijk geluk niet voort-
komt uit het enkel nastreven en berei-

ken van onze verlangens, maar juist volgt als we openstaan 
voor de realiteit, door te zien wat er met en in ons gebeurt, en 
deze realiteit te accepteren zoals ze is.

Het pad naar de opheffing van het lijden (Pali: Magga)

‘Dit, monniken, is de Edele Waarheid van de Weg die leidt naar 
de Opheffing van Lijden: Het is simpelweg het Edele Het Acht-
voudige Pad, namelijk: juist inzicht, juiste intentie, juiste spraak, 
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juist handelen, juiste wijze van levensonderhoud, juiste inzet, 
juist aandachtig zijn, juiste concentratie.’
—Boeddha

Het Achtvoudige Pad is een omschrijving van de weg die leidt 
tot opheffing van het lijden:

1 Het juiste inzicht
2 De juiste intentie
3 De juiste spraak
4 Het juiste handelen
5 De juiste wijze van levensonderhoud
6 De juiste inzet
7 De juiste aandacht
8 De juiste concentratie

Binnen het christelijke verhaal kennen wij ook een lange traditie 
van bezinning op het lijden. Vooral de ‘waarom’ vraag stond 
daarbij vaak centraal. Men wilde God en het lijden kunnen 
‘rijmen’. Christelijke theodicee’s (= rechtvaardigingen van God 
en het lijden; Heitink, 296) die daarbij de revue gepasseerd zijn:

de onvolmaakte schepping
de vrije wil

de duivel
de erfzonde
de opvoeding
het offer
de beproeving
de vergelding / straf
het ‘borduurkleed’ wat wij van onderen 
zien

De boeken van Sölle en Kushner hebben mij geholpen om die 
twee, God en het lijden, fundamenteel uit elkaar te halen als het 
gaat om oorzaak en gevolg. Zij maakten mij attent op het as-
pect van het onverklaarbare ‘noodlot’ en de oorzaken van lijden 
in onrecht en schuld. Zij gaven mij 00r en oog voor de lijdenspal-
men, voor Job en het lijden van Jezus (en dan niet als schuldof-
fer voor een wrekende God). Zij maakten het protest en verzet 
tegen het lijden in mij wakker. Vooral het latere meesterwerk 
van Dorothee Sölle ‘Mystiek en verzet’ inspireert mij daarbij.

Ik denk dat ik beide grondhoudingen nodig 
heb die van wijsheid en mededogen en die 
van verbijstering en verzet. Die van, niet al-
le lijden op mij nemen en naar mij toe trek-
ken, en die van weerbaarheid en liefde. Na-
tuurlijk weet ik dat ze niet zo gescheiden 
zijn als het nu wel lijkt. Ton Lathouwers vind 
ik een voorbeeld van beiden… Vanuit deze 
ingang komen er heel andere ‘verbindin-
gen’ tot stand tussen (mij), God en het lij-
den.
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“I said to my soul, be still, and wait without hope, For hope 
would be hope for the wrong thing”        T.S. Elliot

Een paar (recente) observaties die met elkaar conflicteerden:

1. In Trouw een artikel over Mathieu van der Steen; ‘geef je he-
lemaal over aan god en het komt helemaal goed’…

2. Een op opmerking van een non in de film ‘No Greater Love’ 
over haar ervaring met ‘de donkere nacht van de ziel’: “Vrese-
lijk”… Een anderen non in dezelfde film: “18 jaar..”.

3. In mij persoonlijk omgeving, al veel langer geleden, het over-
lijden van een jongen van 6 jaar aan een hersentumor (ge-
bedsdienst voor genezing..) en een huwelijk wat na vele ‘ge-
nezing’ nog steeds een ramp is… En wat te zeggen van de 
levens van de ‘heiligen’ Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer en 
Titus Brandsma?

Het gaat in al die ervaringen om de vraag naar de relatie tussen 
een geloofsleven en succes/geluk… Die positieve relatie tussen 
een christenleven en succes en genezing(1) ervaar ik als een 
een bedrieglijke reclame.. Vooral in evangelische kringen heb-
ben ze daar een handje van… Een volksverlakkerij… Ik herin-

ner mij nog het verhaal van een evangelist(moet ik de naam 
noemen?) uit een evangelische gemeente(moet ik de naam 
noemen?) die zei dat als je aan een aantal (7-10?) principes 
van de bijbel zou houden dat dan de zegen gegarandeerd zou 
zijn. Binnen een jaar was hij zwaar overspannen en werd hij la-
ter uit de gemeente gezet… Als we de werkelijke successcore 
van de christenlevens op een rij zouden zetten zou niemand 
meer op basis daarvan christen worden!

Ik zou graag ingeschakeld willen 
worden in de vorming van jonge be-
keerlingen die van plan zijn op weg 
te gaan als expliciet gelovige. Ik 
zou ze waarschuwen voor de weg 
van ‘loutering’ en de nacht van de 
afbraak van allerlei illusie over je-
zelf, het leven en God. De twee/

drie benen van spiritualiteit. Die afbraak/kruis/dood/einde/ver-
lies van en die van opbouw/bevestiging/zegen/geluk/opstandig. 
Soms duurt zo’n duisternis een leven lang (Moeder Theresa). 
Slecht bij momenten komt het tot een ‘dans’.. ‘Zien soms 
even’…

Een paar titels wil ik hier zeker 
noemen:

Gerald G. May: ‘The dark night of 
the soul’

Kathleen Norris: ‘Acedia & me’

Ik hou niet van 
‘succes’verhalen 
en ‘genezingen’
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John Tarrant: ‘The light inside the dark’ Dit is een prachtig boek 
van een Zen man.

Ik zal later zeker nog een keer iets zeggen over de spiritualiteit 
van de ‘imperfectie’/de gebrokenheid/de losers en sukkels…. 
Iets waar ik persoonlijk veel meer mee op heb.
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Waarom ben ik zo gefocust op ‘geen wonderen’? Het is inmid-
dels wel een heel sterke overtuiging….?

1. Ik vermoed een ontwikkeling in het gelo-
ven van Jezus waarin Hij tot de conclusie 
komt dat niet ‘het wonder’ de gelovige 
maakt maar het ‘ingaan op dat wat is’. Voor-
beelden?
> was dat het niet wat hij zei tegen Petrus: 
‘je bent bedacht op de verkeerde dingen‘ 
(Marcus 8)
> niet: ‘Vader, laat dit ogenblik aan mij voor-
bijgaan?’ Maar hiervoor ben ik juist geko-
men. (Joh. 12:27)

> was dat niet zijn focus in de gesprekken met 
Maria bij het graf van lazerus?
> was dat niet de verwondering van de omstan-
ders: anderen heeft hij genezen…. zichzelf…
> was dat niet het verhaal wat hij vertelde aan de 
Emausgangers?
> de littekens na zijn dood…

2. De focus van mensen op een genezingswonder stelt werkelij-
ke geloofsverwerking uit en schept een tweede teleurstelling. 
Mensen willen ‘dat niet’ wat ze hebben en zoeken ‘dat wat ze 
niet hebben’; de oorzaak van lijden volgens Boeddha. Bron van 
ondankbaarheid en ontevredenheid.

3. Het focust ook veels te 
veel op het volmaakte / 
perfecte / gezonde…; in 
Jesaja 53 wordt de lijden-
de knecht geschetst als de 
de goddelijke presentie? 
Bij veel heiligen zie je ook 

veel meer een beweging naar de lijdende toe i.p.v. dat zij ‘als 
ons’ moeten worden. Gezond en ziek wordt bij Jezus omge-
keerd…

4. Als er al wonderbaarlijke genezing plaatsvind (in 0,1% van 
de gevallen?) dan zijn er nog 99% van de zieke en gewonde 
mensen die ‘valse hoop’ mee krijgen met een garantie op een 
teleurstelling in God. Laat mij dan het pas-
toraat bedrijven voor die mensen in hope-
loze situaties waarin geen verbetering te 
vinden is.

Is dat geen navolging van Jezus? Je kruis 
opnemen? Maar dan wel als een creatief 
en hoopvol scheppingswerk? Je bed op je 
nemen en wandelen met God?

‘de gehoorzaamheid 
geleerd door/uit hetgeen 
Hij geleden heeft’
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Vanaf mijn studententijd wil ik al weten hoe wij 
‘in elkaar steken’. Filosofie, antropologie en 
psychologie waren mijn ‘hoofdvakken’. Ik wil-
de de structuur en dynamiek van ons ‘zijn’ in 
kaart hebben. Vandaar mijn poging om dat 
weer eens op een rij te zetten. Of ik daarbij 
met God begin of eindig maakt mij niet zoveel 
uit. Naar aanleiding van het prachtige boek 
‘Dieper dan het diepste zelf’ en mijn verlan-
gen om een serie lezingen over God en ons 
Zelf te organiseren (met de Hezenberg) ben ik gaan tekenen.

Laat ik beginnen met mijn Gods-
beeld. In deze ‘topografie’ probeer 
ik 4 perspectieven op God in beeld 
te brengen. Het is vier keer hetzelf-
de zeggen. God als de scheppen-
de, alles dragende en allesdoordrin-
gende liefdevolle 
werkelijkheid. Hagia Sophia (god-
heid bij Eckhart?) als oorsprong/
bron. De dynamische, kenotische 
en scheppende werkelijkheid onder-
ling wordt prachtig beschreven 
door Meister Eckhart:

Zijn is God. God en zijn, zijn het zelfde – of God heeft het zijn 
van een ander en is dus zelf niet God. Alles wat is, heeft het feit 
van zijn bestaan door te zijn en uit het zijn. Als daarom Zijn iets 
anders is dan God, ontleent een ding zijn bestaan aan iets an-
ders dan God. Bovendien is er niets dat aan het zijn voorafgaat, 
want dat wat het zijn verleent, schept en is schepper. Scheppen 
is het zijn geven uit niets.

Het NU waarin God de eerste mens schiep en het NU waarin 
de laatste mens verdwijnt en het NU waarin ik spreek, zijn alle 
hetzelfde in God waarin alleen HET NU is…

“ What has no essence, does not exist. There is no creature 
that has essence, because the essence of all is in the presence 
of God. If God went out of the creatures even for a single mo-
ment, they would disappear into nothingness.”

En dan nu naar ons zelf. In 
allerlei tradities wordt een 
nadrukkelijk onderscheid ge-
maakt tussen ons ware en 
onechte zelf. Ik lees hierin 
twee ‘wijzen van zijn’ in de-
ze wereld. Het valse zelf is 
daarbij een tegenstelling 
met het tweede in de zin dat 
zij niet ziet/weet wat het an-
dere zelf wel ‘weet’. Het val-
se zelf leeft ‘zonder ziel’ en weet niet dat zij ‘hangt in God’ 
(Ruusbroek). Het ware zelf neemt de eerste werkelijkheid wel in 
zich op alleen op een heel andere wijze. Beide wijzen van zijn 
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hebben wel gevolgen voor het dagelijkse leven. Je zou kunnen 
zeggen dat het tweede door en door aards is maar daar heel 
anders in leeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de eerste 
wereldvreemd is omdat ze niet door heeft waar ze uit leeft en 
waar naartoe. Ook hier weer Meister Eckhart:

Fragment uit preek 4 van Meister Eckhart

Zo waar als de Vader in zijn enkelvoudige natuur zijn Zoon na-
tuurlijk baart, zo waar baart hij hem in het binnenste van de 
geest, en dit is de innerlijke wereld. Hier is Gods grond mijn 
grond en mijn grond Gods grond. Hier leef ik uit mijn meest ei-
gene, zoals God uit zijn meest eigene leeft. Wie ooit slechts 
een ogenblik lang in deze grond zou kijken, voor die mens zijn 
duizend marken rood geslagen goud evenveel als een valse 
penning. Vanuit deze binnenste grond moet je al je werken ver-
richten zonder waarom.

De mysticus leeft dus niet in een andere wereld maar beleeft 
haar volledig anders! Zij weet van haar ‘Grunt’ en hoeft zichzelf 
niet meer te redden. Zij weet dat ze ‘de geliefde zoon/dochter’ 
is en leeft dus rijk. Zij gaat zelfs actief deelhebben aan die keno-
tische en scheppende beweging. Als je dan denkt dat dat ‘geen 
kruis’ betekent dan heb ik het nog niet voldoende duidelijk ge-
maakt. In beelden:

Ruusbroek:

Het hoogste van de natuurlijke weg is het wezen van de ziel. 
Die hangt in God en rust in haar. Zij is hoger dan de hoogste he-
mel en dieper dan de bodem van de zee en wijdser dan heel de 
wereld met al haar elementen. (eigen vertaling pagina 114)

Die wezenlijk eenheid van onze geest met God bestaat niet in 
zichzelf maar zij verblijft in God, zij komt uit God voort, zij hangt 
in God en zij keert terug in God als haar eeuwig thuis. Zij raakt 
nooit afgescheiden en blijft trouw aan haar oorsprong. … En de-
ze eenheid is boven tijd en plaats verheven en is een voortdu-
rende scheppend werken van God. (118)
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Je hier aan toevertrouwen, dit weten; dan is je leven toch een 
goddelijk kunstwerk inwording?

Ja het is een drieluik geworden; deze serie over mystieke antro-
pologie. Over de Bron (+), ons zelf (+) en de wereld(+).
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“De omgeving waarin het monastieke gebed gedijt is de woes-
tijn waar de menselijk troost afwezig is en waar de veiligheids-
routines van de menselijke stad geen soulaas bieden….” (CP, 
1)

Direct nadat ik het vorige blog had gemaakt 
werd ik al onrustig. Dit soort benaderingen wek-
ken de verwachting van vrede, schoonheid en 
‘alles is goed’ op. Alsof mystiek iets moois is. 
Zo mooi is het allemaal niet. Er is ondraaglijk 
lijden, lelijkheid en kwaad. Een oude man van 
94 die zijn dagen slijt in het verzorgingstehuis 
zonder enige blijk van waardigheid (ik was giste-
ren bij hem). De dagelijkse wanhopig maken-
de uitzichtloosheid van het Palestijnse volk… De barbarij rond-

om voetbalvelden… Nee ik ga niet zeg-
gen dat dat er niet bij hoort. Het is alles 
inclusief of het wordt een vervreemden-
de spiritualiteit / mystiek. Ja dit is mijn 
stokpaardje: het Koninkrijk Gods is mid-
den onder ons of het is nergens. In deze 
wanhoop; in deze puinhoop. Irrsal und 
Wirrsal.

Om dat een beetje duidelijk te maken ben ik te 
rade gegaan bij twee boeken van Thomas Mer-
ton. Ik weet niet of ik deze zaak in het kort dui-
delijk kan maken maar ik kwam er ooit op toen 
ik de vernieuwde vertaling van Contemplatief 
gebed tegenkwam. In de toelichting zette de 
vertaler zijn keus uiteen van de vertaling van 
het woord ‘dread’. Hij kiest voor de ‘vreze des 
Heren’ wat m.i. een foute keuze is. Heel de spi-

ritualiteit van Merton uit die tijd en in die twee 
werkjes is doordrongen van de existentiële ervaring zoals die 
verwoord wordt in Zen en 
het Existentialisme van 
Niets, Angst en Leegte. Ik 
heb daarvoor zelfs de 
woorden geteld die ver-
want zijn die ervaring in 
beide boeken. Deze erva-
ring is uitermate pijnlijk en 
ontluisterend. Als hij al ver-
banden legt dan is dat met het Kruis en de ‘spirituele dood’; de 
wanhoop van de godverlatenheid. Wij hoeven deze ervaring 
niet op te zoeken; zij is er. Maar we moeten er niet te snel aan 
voorbij willen gaan. Zoals volgens mij zeer vaak in spiritualiteit 
gebeurd. Maar zij is geen doel of eindpunt. We worden niet ‘ver-
zopen’ in de dood van Christus; maar gedoopt…! En die ‘vreze 
des Heren’ komt veel later pas. De vertaler gaat me te snel.

“Nu snappen we dus dat de doorleefde volwassenheid van het 
spirituele leven langs geen andere weg bereikt kan worden dan 
via de verschrikkingen, kwellingen, moeiten en angst die nood-
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zakelijkerwijs de innerlijke crises van de ‘spirituele dood’ verge-
zellen. Het is de crises waarin we tenslotte onze gehechtheid 
aan ons uiterlijke zelf 
achter ons laten en 
ons volledig toevertrou-
wen aan Christus. …..

Het doel van de ‘don-
kere nacht’, zoals Jo-
hannes van het Kruis 
aantoont, is niet simpel-
weg het hart van de mens te straffen en onrustig te maken, 
maar is bedoeld om te bevrijden, te louteren en te verlichten in 
de pure Liefde. Deze weg die door verschrikkingen voert eindigt 
niet in de wanhoop maar in de volmaakte vreugde. Niet in de 
hel maar in de hemel.” (CP 88 of 110)

In de geest van Thomas Merton zijn dit geen ervaringen van 
‘eens en voor altijd’ maar is dit een voortgaand proces van erva-
ring die pas in de dood hun (voorlopige?) vervolmaking vinden. 
Het is de oefening van in elk moment en in elke plaats op de 
verpletterende werkelijkheid ingaan in een ‘naakt’ geloof.

De ware en heilige benadering van het leven is 
op geen enkele manier een ontsnapping aan de 
‘nietsheid’ die ons overmeesterd als wij aan ons 
zelf zijn overgeleverd. Integendeel, zij gaat bij 
die duisternis en dat ‘niets’ naar binnen, dringt 
daarin door, wetend dat de genade van God 
onze desolate leegheid heeft getransformeerd 
tot Zijn tempel. En we geloven dat Zijn licht zich 
verborgen heeft in onze duisternis. Vandaar dat 

die heilige grondhouding er een is die niet geschrokken terug-
deinst voor onze eigen leegheid maar veelmeer met eerbied en 
ontzag daar naar binnen gaat in het bewustzijn van dat 
geheim. (Inner Experience, 53 Vervolg)

Volgens mij gaat het er in deze contemplatieve zijnswijze dus 
om onze verbijsterende en verpletterende (ervaring van de) 
‘werkelijkheid’ binnen te gaan in een vertrouwen op ‘Gods’ ver-
borgen scheppende intimiteit in dit alles. Ook in die werkelijk-
heid van ons eigen zelf…  Zonder dat wij daarbij ook maar eni-
ge ‘grip’ krijgen op deze werkelijkheid. Maar wij kunnen haar 
dan wel in alle vrijheid binnen optreden. Dat is m.i. de essentie 
van geestelijke oefeningen en deze grondhouding wordt gaan-
deweg zich eigen gemaakt. In het begin met veel aarzeling en 
scepsis. Zien soms even. Het schept op den duur wie weet een 
bepaalde mate van onverschrokkenheid? Lukt mij dat? Door dit 
soort literatuur te blijven lezen en niet RTL1/2/3/4/5/6/7/8 te kij-
ken en te geloven; zo nu en dan een klein beetje…

Ja het is een drieluik geworden; deze serie over mystieke antro-
pologie. Over de Bron (+), ons zelf (+) en de wereld(+).

https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/10/vervolg.pdf
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/10/vervolg.pdf
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/eckhart-en-de-godsgeboorte-4-preken/
https://riniealtena.com/boeken/mystiek-1990/eckhart-en-de-godsgeboorte-4-preken/
https://riniealtena.com/2012/10/23/mystieke-antropologie/
https://riniealtena.com/2012/10/23/mystieke-antropologie/
https://riniealtena.com/2012/10/28/thomas-merton-over-contemplatie/
https://riniealtena.com/2012/10/28/thomas-merton-over-contemplatie/
https://riniealtena.com/2012/10/29/mystieke-contemplatieve-antropologie-2/
https://riniealtena.com/2012/10/29/mystieke-contemplatieve-antropologie-2/
https://riniealtena.com/2012/11/03/thomas-merton-over-ons-zelf-illusie-en-werkelijkheid/
https://riniealtena.com/2012/11/03/thomas-merton-over-ons-zelf-illusie-en-werkelijkheid/
https://riniealtena.com/2012/11/07/mystieke-contemplatieve-antropologie-3-de-wereld/
https://riniealtena.com/2012/11/07/mystieke-contemplatieve-antropologie-3-de-wereld/
https://riniealtena.com/2012/06/12/kerk-als-een-tegendraadse-oefenplaats/
https://riniealtena.com/2012/06/12/kerk-als-een-tegendraadse-oefenplaats/


36

Het is een drieluik geworden; deze serie 
over mystieke antropologie. Over 
de Bron (+), ons zelf (+) en de wereld(+). 
‘Natuurlijk‘ doe ik dat aan de hand van Tho-
mas Merton. Ik zou niet iemand anders ken-
nen die die drie zo natuurlijk verweven 
heeft in al zijn geschriften! Zo kwam er re-
cent een studie uit over zijn denken over 
de ‘omgeving’. Dus ook in ons denken over 
onze verhouding tot de natuurlijke werkelijk-
heid inspireert hij.

Ik hehandel het perspectief op de wereld aan 
de hand van een vertaling van een ontmoeting 
met een aantal contemplatieve vrouwen (prio-
ressen) in 1968. Ik vertaal integraal het eerste 
deel van de sessie over “Contemplatief leven 
als profetische roeping“. Op de achtergrond 
in deze ontmoeting horen we de studenten op-
stand in Parijs, het Tweede Vaticaans Concilie, 
de oorlog in Vietnam en de dreiging van een 
kernoorlog. In dit blog gebruik ik zelfgekozen 
‘actuele’ illustraties van wat hij zegt. Wat volgt zijn dus voortdu-
rend zijn woorden. Hij is op zoek naar de profetische rol van de 
contemplatieve ordes. Maar in de stijl van zijn denken is dat 

geen andere dan de rol van welke andere gelovige dan ook. 
Dus spreekt hij ook mij aan….

>>>> 

“Ik wil over het profetische aspect van 
onze roeping praten. Zoals ik dat hier zal 
behandelen is nooit zo door iemand an-
ders gezegd. In een bepaald opzicht is 
dit geen mainstream positie; het is radi-
caal en persoonlijk. Ik voeg mij daarbij 

bij nogal wat mensen die zich normaal gesproken buiten de 
structuren van de Kerk bevinden en die door nogal wat jonge-
ren nagevolgd worden.

Alle zogenaamde profetische bewegingen van tegenwoordig fa-
len omdat zij, op de een of andere wijze, toch weer ‘passen’ bin-
nen onze samenleving. Het gigantische probleem waarvoor we 
staan is het verschijnsel dat we in een maatschappij leven die 
het afwijkende in haar systeem weet te integreren. De stelling 
achter dit standpunt is, met andere woorden, dat we in een tota-
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litaire maatschappij leven. In de politieke zin is zij niet fascis-
tisch maar op een bepaalde manier is zij wel in de economi-
sche zin zo georganiseerd. Het 
draait allemaal om winst en market-
ing. Binnen dat systeem is er geen 
vrijheid. Je heb alleen maar keuze 
uit gimmicks, je merk TV, jouw op-
ties van de auto. Maar je bent niet 
vrij om geen auto te hebben. Met 
andere woorden, het leven is voor 
iedereen vastgelegd. Zelfs de hippies met hun alternatieve le-
vensstijl leven in een voorgeprogrammeerd alternatief. Hoewel 
ze een serieuse poging doen om zich daaraan te onttrekken. 
Ze stichten onrust, ze doen wat stof opwaaien, iedereen is rede-
lijk geschokt en aangedaan en er zelfs en beetje door opgewon-
den. Maar na drie jaar is de hele zaak over en komt er de vol-
gende mode voorbij. Het stelt allemaal niets voor.

Wij religieuzen vallen onder dezelfde categorie. Ook wij zijn 
goed voor een bepaalde hoeveelheid nieuws items. Het Vati-
caans Concilie zorg voor meerdere columns en nonnen zorgen 

voor enkele veranderingen. En daarna is al-
les weer voorbij. We worden meegenomen 
in een levensstijl waarin alles gereduceerd 
wordt tot een bepaalde onverschilligheid; 
het maakt allemaal niets uit. Op pagina 1 
staat een non met een nieuw habijt en op 
pagina twee staat een striptease danseres 
-de nieuwswaarde voor beiden is even 
groot. Er is geen enkele aanwijzing dat het 
een belangrijker zou zijn dan het andere. Er 
is alleen verschil in hoeveelheid. Een be-

richt is zo-en-zo veel ruimte en tijd waard op televisie. De men-
sen die ik ken en die betrokken zijn bij het maken van televisie 
zeggen dat ze onder de indruk zijn van de technische expertise 
die erachter schuil gaat. Wat er voor de camera verschijnt is on-
belangrijk. Het belangrijkste wat is er allemaal mogelijk is met al 
deze technieken en niet wat er door gecommuniceerd wordt. 
Dit is het ‘systeem’ wat ons uitdaagt tot een profetisch ant-
woord.

Wat gaan we doen? Wat moet de profetische persoon doen? 
Het oude conservatie antwoord van afscheiding – mensen een-
voudigweg achter tralies zetten – heeft hierop natuurlijk geen 
enkel effect. Kijk naar de geschiedenis van profetie in het Eer-
ste testament. Een van de kernpunten van wat er tegen de pro-
feet Abraham werd gezegd was: “Verlaat de mensen om je 
heen”. De profeet moest een bepaald soort samenleving en 
maatschappelijke structuur achter zich laten. 
Om profeet te zijn moet je jezelf in de hand van 
God leggen en vandaar verder trekken. Mozes 
en het uitverkoren volk moesten het syteem 
van Egypte verlaten. Er wordt niets gezegd 
over de mogelijke immoraliteit van Egypte. Het 
was noodzakelijkerwijs niet echt slechter dan 
welk ander land. Maar de mensen moetsen er-
uit wegtrekken omdat ze niet vrij waren; omdat 
iemand anders hen vertelde wat ze moesten 
doen. Iemand anders bepaalde hun hele leven voor hen.

Het woord hiervoor is vervreemding, een woord dat 
door Marx en Freud veel gebruikt wordt. Ik ga nu even niet in 
op hun gebruik van dit woord door hen, maar de mensen van 
vandaag zijn vervreemd; bewust of onbewust. Hoe dan ook ver-
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telt iemand anders hen wat ze moeten doen; iemand anders be-
paalt hoe het leven geleefd moet 
worden. Als mensen slaven zijn is 
het overduidelijk dat iemand an-
ders over hun leven beslist zon-
der dat hij bang hoeft te zijn voor 
straf. Maar ook in ons geval, bij 
het werken voor geld, wordt onze 

arbeid bepaald door de belangen van iemand anders; ons werk 
moet passen in hun systeem. Hoe meer mensen betrokken zijn 
bij iets wat door iemand anders is opgezet hoe minder zij ver-
moedelijk in staat zijn hun eigen leven in te richten en vorm te 
geven.

Onze samenleving is zo ingericht dat mensen daar gelukkig 
mee zijn. In een politie- of een totalitaire staat zou je willen ont-
snappen. Onze maatschappij zorgt voor genoeg beloningen zo-
dat je daar volledig mee kunt instemmen; op voorwaarde dat je 
je eigen auto, tv, huis, eten en drinken krijgt. En voldoende an-
dere soorten van comfort/troost.

Nu lopen tegen we tegen een pro-
bleem aan als we hierover willen pra-
ten. We begeven ons namelijk op het 
gevaarlijke terrein van de oude conser-
vatieve Katholieken die de wereld be-
naderen als zijnde boosaardig. En dat 
ons verlangen naar stoffelijke dingen 
slecht zou zijn. Het is alsof je aan een 
slinger draait: de wereld is slecht, zie 
af van plezierige dingen, geef je geld 
weg, verloochen je eigen wil, enz. Het 

probleem van het innemen van een kritische positie is dat de 
gemiddelde progressieve Katholiek onmiddellijk zal zeggen: 
“Daar heb je oude liedje weer…”.

Hoe kunnen wij kritisch staan t.o.v. de we-
reld? De wereld is goed. En dan krijgen we 
de nogal naieve benadering die zegt: “Begin 
alsjeblieft niet over die zogenaamde ver-
vreemding, wij zijn gelukkig. Dit is het echte 
leven. Het is mooi, het is geweldig”. Aan de 
andere kant zijn er mensen zoals Le-
wis Mumford, Jacques Ellul en Herbert Mar-
cuse die zeggen dat dit vervreemde leven 
niet goed is. Dat het uiteindelijk een slechte 

zaak is omdat de uitkomsten hiervan niet echt zijn. Ze zijn van 
kwantitatieve aard en niet kwalitatief.

Wat gebeurde er in het Eerste Testament met Elia de profeet? 
Hij moest in zij eentje opboksen tegen het complete systeem. 
Op een gegeven moment heeft hij het hele leger van Jezebel 
achter zich aan en moet hij vluchten. Hij 
vlucht de woestijn in, in de richting van 
berg Sinaï en moet zich in een grot ver-
bergen. Hij dreigt te sterven van de hon-
ger en de raven komen hem voedsel 
brengen. Hier bevinden wij ons in het 
hart van de profetische Carmel traditie. 
Iets vergelijkbaar gebeurd er met Sint 
Franciscus. Ook voor hem is er sprake 
van een radicale breuk met de wereld 
naar een profetisch en bevrijd leven waar 
hij zijn eigen keuzes kan maken. Hier gaat het om! Johannes 
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de Doper is een ander voorbeeld.  Iedere keer weer als jij keu-
zes maakt vanuit je diepste innerlijk wordt jij niet voorgepro-
grammeerd door iemand anders.

Een van de kernvragen van het profetische leven is dat de per-
soon die mensen probeert wakker te schudden dat niet door te-
gen de mensen die slaaf zijn te zeggen dat ze zich moeten be-
vrijden maar mensen die de illusie hebben dat ze vrij zijn te ver-

tellen dat ze slaaf zijn. Dat is geen aangena-
me boodschap…. Het is geen echt nieuws 
als je tegen zwarten zegt dat ze een moei-
lijk leven hebben. Het profetische is als je 
tegen blanken mensen gaat zeggen dat ze 
de zwarten nodig hebben om bevrijd te wor-
den zodat ze zelf bevrijd kunnen worden. Er 
zijn maar weinig mensen die dat zeggen. 
James Baldwin doet dat. Veel mensen den-
ken dat er enkele blanken zijn die de zwar-
ten iets willen geven en dat de zwarten de 

blanken een gunst bewijzen door dat in dank in ontvangst te ne-
men. En dat op die manier iedereen gelukkig zal worden. Wij 
moeten ons realiseren dat dit “progressie-
ve” standpunt evengoed een valkuil kan 
zijn; net als al die andere.

Als wij willen voldoen aan onze profeti-
sche roeping, moeten we ons realiseren, 
of we nu revolutionair zijn of niet, dat we 
radicaal genoeg moeten zijn om ons los te 
kunnen maken uit dat wat ten diepste een 
totalitaire maatschappij is. En wij maken 
daar deel van uit. Het is niet een maat-

schappij die er aankomt, zij is er nu. Wij moet dus echt alert zijn 
op sommige van de mensen die ik net noemde. Hoewel ze 
soms als pessimist worden gezien. We moeten ook onze aan-
dacht vestigen op de profeten in de Bijbel die uit hun volk wer-
den weggeroepen om zich opnieuw ergens te vestigen waar zij 
vrij voor het aangezicht van God keuzes kunnen maken zonder 
dat zij voorgeprogrammeerd worden door de maatschappij 
waarin zij leven.

We moeten onder ogen 
zien dat ons contemplatie-
ve leven zoals wij dat nu 
vormgeven niet alleen 
niet-profetisch is maar 
het is zelfs anti-profe-
tisch. Het is ontworpen 
om zelfs maar kleinste vorm van profetische reactie te blokke-
ren. Als iemand van ons hier iets profetisch zou doen zou het 
de hele gemeenschap shockeren. We kunnen er niet mee om-
gaan. We proberen de zaak zelfs systematisch aan te passen 
door iets te realiseren waarin iedereen veel vrij tijd heeft, een 
minimum aan werk en met niemand op zijn nek. Dat is een pret-
tig leven maar het heeft niets te maken met een contemplatief 
leven.
Ik denk dat we het beter kunnen doen dat dat. Niet alleen indivi-
duen maar de hele gemeenschap zelf zou profetisch moeten 
zijn. Dat is een ideaal natuurlijk. Maar dat is onze taak: niet om 
profetische individuen voort te brengen die ons alleen maar 
hoofdpijn zullen bezorgen, maar wij willen een profetische ge-
meenschap zijn.
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Wij moeten ons dus niet identificeren met de mensen in onze 
tijd?

Ja en nee. Wij moeten voor hen een teken van tegenspraak zijn 
wat hen herinnert aan een vrijheid die ze zelf overboord hebben 
gegooid. Maar dat betekent dat wijzelf die vrijheid verworven 
dienen te hebben of in ieder geval daar naar moeten zoeken 
als we die nog niet hebben.” (TSoC, 129-134)

>>>>

Rinie: Wat mij hierin aanspreekt is het op een alternatieve wijze 
midden in het leven mogen en moeten staan als gelovige/con-
templatlief. Geen antibeweging maar een in de vrijheid en de 
liefde staand iemand. Is Compassie daar een goed voorbeeld 
van? Ik weet wel dat mijn onvoorstelbaar verburgerlijkte kerk 
daar niet sterk in is. En de vrome kerken van de rechterflank al 
helemaal niet. Hier zie ik daar wel iets van.

https://riniealtena.com/2012/06/12/kerk-als-een-tegendraadse-oefenplaats/
https://riniealtena.com/2012/06/12/kerk-als-een-tegendraadse-oefenplaats/

