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Gewoon een zeer persoonlijke verzamling van de mij meest in-
spirerende verhalen, spreuken en kernachtige uitspraken.

Dit is echt een verzameling van zo’n 35 jaar.

Ze komen bij mij boven op de meest vreemde moment maar ze 
hebben altijd iets positief te maken met datgene wat er op dat 
moment gebeurd.

Zo is er ook een verhaal van een Rabbi die altijd iets uitlegde 
door een verhaal te vertellen. Toen de leerlingen hem er naar 
vroegen waarom hij dat zo deed zei hij ‘Laat me je dit verhaal 
vertellen....’.

Toelichting
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Woestijnvaders en Monniken
 
Hier mijn kleine verzameling van 
lievelingsverhalen van de woestijn-
vaders. Ooit de Vaderspreuken 
deel 1 t&m 4 + aanvullende spreu-
ken verworven in de serie Monas-
tiek Cahiers; uitg. Bonheiden . Vol-
gens mij zijn ze goud waard. De 
laatste jaren zijn er natuurlijk 

prachtige uitgaven bijgekomen.

Bij de voeten grijpen…

Zekere oude mannen zeiden: “Als je een jonge man ziet, die 
door zijn eigen wil opstijgt naar de hemel, grijp hem dan beet bij 
zijn voeten en gooi hem neer op de aarde, want het is niet ge-
schikt voor hem.

Men vertelt van abt Johannes de Dwerg, dat hij eens zei tot zijn 
oudere broeder: ‘Ik zou graag zorgeloos zijn, zoals de engelen 
zorgeloos zijn. Zij zwoegen niet, maar dienen God zonder op-
houden’ En hij ontdeed zich van zijn kleren (mantel) en ging de 
woestijn in. Toen hij daar een week had doorgebracht, keerde 
hij terug naar zijn broeder. En toen hij op de deur klopte, ant-
woordde zijn broeder, voordat hij open deed: wie ben je? En hij 
zei: ik ben Johannes. En zijn broeder antwoordde en zei tot 
hem: Johannes is een engel geworden en verkeert niet meer 
onder de mensen. . Maar hij ging door met kloppen en zei: “ik 
ben hem”. Maar hij wilde niet open doen en zond hem weg in 
benardheid. Daarna opende hij de deur en zei tegen hem: ‘Als 
je een mens bent, moet je werken, om te leven. Als je echter 
een engel bent, waarom vraag je dan om in de cel te komen? 
En hij deed boete, zeggend: vergeef me broeder, want ik heb 
gezondigd.

Woestijnvaders 

Woestijnvaders en 
Monniken

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/wijsheiduitdewoestijn.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/wijsheiduitdewoestijn.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijnvaders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijnvaders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijnvaders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijnvaders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijnvaders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijnvaders
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Deugden…
 
Eens hoorde een provincierechter over de abt Mozes en ging 
naar Scete om hem te ze zien. Maar de oude man hoorde over 
zijn komst en stond op om in het moeras te vluchten. En de 
rechter met zijn gevolg kwam hem tegen en vroeg hem: ‘Vertel 
me, oude man, waar is de cel van de abt Mozes?’ En hij zei: 
‘Waarom wilt u hem opzoeken? De man is een dwaas en een 
ketter’ Dus toen de rechter bij de kerk kwam, zei hij tegen de 
geestelijken: ‘Ik had gehoord over de abt Mozes en kwam om 
hem te ontmoeten, maar zie, we kwamen een oude man tegen 
op reis naar Egypte en vroegen hem waar de cel van de abt Mo-
zes kon zijn, en hij zei: Waarom zoekt u hem op, hij is een 
dwaas en een ketter. De geestelijken waren verbijsterd toen ze 
dit hoorden en zeiden: Hoe zag die oude man er uit, die zo tot 
jullie gesproken heeft over de heilige man?’.  En zij zeiden: ‘Hij 
was een oude man en hij droeg een erg oud kleed, hij was lang 
en zwart. En zij zeiden: ‘Het is de abt zelf: en omdat hij wenste 
niet door jullie gezien te worden, vertelde hij deze zaken over 
zichzelf. En zeer gesticht (opgebouwd) ging de rechter weg.
 
De heilige Syncletica zei “Een schat die bekend is, is snel uitge-
geven: en evenzo is elke deugd die geprezen is en waar een 
openlijke show van gemaakt is, vernietigd. Net zoals was smelt 
bij het vuur, zo wordt de ziel verzwakt door lof en verliest zij de 
stevigheid van haar deugden.
 

Dood

De abt Daniël vertelde over de abt Arsenius dat eens een magi-
straat naar hem kwam die hem het testament van een zekere 
senator bracht, een verwant, die hem een grote erfenis had na-
gelaten. Hij nam het testament en verscheurde het doormidden. 
Maar de magistraat viel neer aan zijn voeten en zie: ‘Ik bid u, 
verscheur het niet, want de schuld zal op mijn hoofd vallen. En 
de abt Arsenius zei tegen hem: ‘Ik stierf lang voordat hij stierf. 
En nu is hij dood, hoe kan hij mij tot zijn erfgenaam maken? En 
hij stuurde het testament terug en accepteerde niets.

God heeft weinig vrienden…

Teresia van Avila was een uitgesproken aardige vrouw, vrolijk, 
vriendelijk, open en betrouwbaar. Een verhaal vertelt hoe zij 
eens per kar op weg was naar een nieuwe kloosterstichting. 
Het weer was slecht en het pad dat langs een riviertje liep, was 
een modderpoel geworden. Moeizaam kwam de kar vooruit. 
Tenslotte bleef ze steken en kantelde. Teresa kwam met baga-
ge en al in het water en de modder terecht. Zij zou toen een 
stem uit de hemel hebben gehoord: “Zo doet God met al zijn 
vrienden” (om hun geloof en hart op de proef te stellen?). Tere-
sa had haar antwoord onmiddellijk klaar: “Daarom hebt u er ook 
zo weinig!”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theresia_van_%C3%81vila
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theresia_van_%C3%81vila
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Het begin van wijsheid

“Ik zal je iets leren”, zei een meester tot een zelfvoldane geleer-
de.
“Wat ik je bij zal brengen, is belangrijker
dan wat in al de heilige schriften is genoteerd.”
De geleerde, een en al oor, een en al ongeduld,
smeekte de meester om er onmiddellijk mee te starten.
Zei toen de meester: “Ga meteen buiten in de regen staan,
leg je hoofd in je nek en spreid je handen ten hemel.
Je eerste openbaring zal niet lang op zich laten wachten.”
Een uur later drentelde de geleerde als een verzopen kat bin-
nen en zei: “Ik heb gedaan wat u me opdroeg.
Dat koude regenwater stroomde in beken langs mijn lichaam.
Ik voelde en voel me een volslagen idioot.”
“Wel,” monkelde de meester,
“is dat besef als start geen fantastische openbaring?”

Plezier

“God,” zo bad een heilige,
“ik dank u voor alle vreugde die u de wereld zendt.”
Danig ontdaan hoorde daarop die heilige:
“Je dank doet me deugd,
maar het zou me nog meer plezieren
mocht jij wat minder vreugde uit de wereld doen verdwijnen.”

Karakterfouten..

Een humeurige oude monnik barstte vaak in woede uit.
Hij schaamde zich diep over zijn gedrag.
Op een dag besloot hij: “Het is beter voor iedereen
dat ik de gemeenschap verlaat om me in de woestijn terug te 
trekken, daar zal ik niemand tot last zijn.”
Hij begaf zich op weg en leefde van toen af alleen in een spe-
lonk.
Op een dag ging hij een kruik water halen aan de bron.
Hij zette de kruik op de grond en ze viel om.
Hij vulde ze opnieuw en weer viel ze om.
Ziedend van woede smeet hij de kruik kapot op de grond.
De arme kluizenaar, beschaamd over zijn reactie had zijn les 
geleerd.
Om een karakterfout te verbeteren moet je er niet van weglo-
pen maar ze overwinnen.

Telos; het ‘einddoel’

 “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”.

de woestijvaders / Thomas Merton

https://riniealtena.com/boeken/7b-geestelijke-begeleiding/
https://riniealtena.com/boeken/7b-geestelijke-begeleiding/
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/
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Vuur worden

Abt Lot bracht een bezoek aan abt Jozef en zei: ‘Vader, zo 
goed als ik kan, hou ik mij aan mijn kleine regel, mijn gebed, 
mijn meditatie en mijn contemplatieve stilte; en zo goed als ik 
kan, probeer ik mijn hart van gedachten rein te houden. Wat 
kan ik nu nog meer doen?’ Toen stond de grijsaard op, strekte 
zijn handen ten hemel en zijn vingers werden als tien fakkels 
van vuur. En hij zei: ‘Waarom niet helemaal vuur worden?’

zonden.. op de rug

Eens was een broeder in Scete schuldig bevonden, en de oude-
re broeders kwamen in vergadering bijeen en zonden (iemand) 
naar de abt Mozes en vroegen hem te komen: maar hij wilde 
niet. Toen zonden de priesters iemand naar hem, met de woor-
den: ‘Kom, want de vergadering van broeders verwacht u”. En 
hij stond op en kwam. Hij nam een lekkende kruik, vulde deze 
met water en droeg deze achter met zich mee. De anderen kwa-
men naar buiten om hem te ontmoeten en zeiden tegen hem: 
‘Wat is dit vader?” De oude man zei tegen hen: “Mijn zonden lo-
pen eruit achter me, en ik zie hen niet en vandaag ben ik geko-
men om de zonden van iemand anders te beoordelen; Toen zij 
dat hoorden zeiden ze niets meer tegen de broeder, maar ze 
vergaven hem.

“Houd uw geest in de hel en wanhoop niet”

Heilige Siluoan de Athoniet

De heilige Silouan was een Russische monnik 
die een groot deel van zijn leven op de berg 
Athos in Griekenland doorbracht. Hij stierf in 
1938 en werd door de orthodoxe Kerk in 1988 
heilig verklaard en is daarmee een heilige van 
deze tijd. Deze vurige Russische asceet, van 
boerenafkomst, ontving niet allen de genade 
om Christus te ‘zien’, maar kreeg tevens een 
boodschap van Hem:”Houd uw geest in de hel 
en wanhoop niet”.]

Deze boodschap die tegelijkertijd rijk, paradoxaal en voor som-
mige onbegrijpelijk of zelfs problematisch is, houdt heel de syn-
these in van het geestelijk onderricht van de heilige Silouan. 
Aanvankelijk werd deze formule door Christus enkel aan de hei-
lige Silouan gegeven, in een heel specifieke situatie, in de intie-
me beslotenheid van een nachtelijk gevecht met de demon, in 
zijn klooster op de berg Athos, als een ascetische methode, 

een wapen in de strijd tegen de hoogmoed en 
tegen de passies. Vandaag echter is deze formu-
le bijna gemeengoed, tot openbaar bezit gewor-
den, zonder dat men zich soms rekenschap 
geeft van het werkelijke gewicht of de inhoud er-
van. Toch is zij een boodschap voor de mens 
van de eenentwintigste eeuw en voor het heil 
van deze wereld.

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/silouan32.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/silouan32.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/de-heilige-silouan-de-athoniet_1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/de-heilige-silouan-de-athoniet_1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/de-heilige-silouan-de-athoniet_1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/de-heilige-silouan-de-athoniet_1.jpg
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De cel … Je plaats

Een zekere broeder kwam naar de abt Mozes in Scete en 
vroeg een woord van hem. En de oude man zei tegen hem: ‘Ga 
en zit in je cel, en je cel zal je alles leren.
Een oude man zei: De cel van een monnik is de vurige oven 
van Babylon, waar de drie jonge mannen de zoon van God von-
den. Het is ook de wolkkolom waarvandaan God sprak met Mo-
zes.

Een oude man zei: Net zoals een boom geen fruit kan voort-
brengen als hij vaak wordt verplaatst, evenzeer kan een monnik 
dat, die vaak verhuist van de ene plaats naar een andere.
De abt Antonius zei: ‘Wie in de eenzaamheid (van een kluis) zit 
en stil is, is ontkomen aan drie oorlogen: horen, spreken en 
zien. Toch zal hij tegen één ding voortdurend vechten: dat is 
zijn eigen hart.

De vaders waren gewoon te zeggen: als verzoeking over je 
komt op de plaats waar je woont, verlaat dan niet je plaats in de 
tijd van verzoeking. Want als je dat doet, waar je ook gaat, je 
zult vinden waarvoor je vlucht.
Een van de vaders zei: “Als de boom niet door winden heen en 
weer wordt geschud, groeit hij niet en schiet geen wortel. Zo is 
het ook met de monnik: als hij niet wordt bekoord en de beko-
ring niet verdraagt, wordt hij geen man.”

Abt Poimen en het praten over ‘hemelse’ zaken

Eens reisde een broeder uit het gebied van abt Poimên naar de 
vreemde en ontmoette daar een kluizenaar. Hij was een liefde-
vol man en daarom kwamen er velen naar hem toe. De broeder 
deelde hem alles mee aangaande abt Poimên. En toen hij van 
zijn deugd hoorde, begeerde hij vurig hem te bezoeken.

Nadat de broeder nu naar Egypte teruggekeerd was, stond de 
kluizenaar na een poosje op en reisde uit de vreemde naar 
Egypte naar de broeder, die hem eertijds bezocht had, want die 
had hem gezegd waar hij woonde. Toen die hem zag, was hij 
vol bewondering en het verheugde hem zeer. De kluizenaar zei 
dan: ‘Doet u me een genoegen, breng me bij abt Poimên’. Hij 
ging met hem naar de grijsaard, deelde hem alles over hem 
mee, en zei: ‘Hij is een groot man, zeer liefdevol, en geniet gro-
te eer in zijn land. Ik vertelde hem ook van u, en verlangend om 
u te spreken kwam hij hierheen’. Hij ontving hem derhalve met 
vreugde. En nadat zij elkaar begroet hadden, zetten zij zich 
neer.

Toen begon de vreemdeling te spreken uit de Schrift en over 
geestelijke en hemelse zaken. Maar abt Poimên wendde het ge-
laat af en gaf hem geen antwoord. Bemerkend dat hij niet met 
hem sprak, ging hij terneergeslagen heen en zei tegen de broe-
der, die hem gebracht had: ‘Voor niets heb ik heel die reis ge-
maakt. Want ik ben bij de grijsaard geweest, maar zie, hij wil 
niet met me spreken’. De broeder ging daarom naar abt 
Poimên en zei hem: ‘Abba, ter wille van u is deze grote man ge-
komen, die zo een faam in zijn land geniet. Waarom hebt u dan 
niet met hem gesproken?’ De grijsaard antwoordde hem: ‘Hij 
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komt van boven en spreekt hemelse taal. Ik echter ben van hier 
beneden en spreek aards. Had hij mij gesproken over de harts-
tochten van de ziel, dan zou ik hem wel geantwoord hebben. 
Maar als het over geestelijke dingen gaat, ja, daar weet ik niets 
van’. De broeder ging dus naar buiten en zei tot hem: ‘De grijs-
aard spreekt niet licht over de Schrift. Maar als men spreekt 
over de hartstochten van de ziel, antwoordt hij’.

Toen kwam hij tot inkeer, ging naar de grijsaard en zei tegen 
hem: ‘Wat moet ik doen, abba, want de hartstochten van de ziel 
zijn me de baas?’ Blij keek de grijsaard hem aan en zie: ‘Nu 
bent u van harte welkom. Open uw mond daarover en ik zal 
hem met goede zaken vullen’. En zeer voldaan sprak hij: ‘Waar-
lijk, dat is de juiste weg’. En hij keerde naar zijn land terug vol 
dankbaarheid jegens God, omdat het hem vergund was ge-
weest zich met zo een heilige te onderhouden.

Wanneer hij een of andere handeling zag en er in zijn gedachte 
een oordeel over wenste te vellen, sprak hij tot zichzelf: “Aga-
thoon, zorg maar eerst, dat jij dat zelf niet doet!” En aldus 
bracht hij zijn gedachte tot rust.

Agathoon18
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Zen

Zen. Deze kwam ik toevallig tegen. Het 
zijn er niet zo veel. Elders zijn er prachti-
ge verzamelingen te vinden. De tekenin-
gen komen van Thomas Merton.

Aandachtig leven / Hier en Nu

Een Zen- monnik werd eens gevraagd hoe hij, ondanks zijn ve-
le werkzaamheden, zo ingekeerd
bezig kon zijn. Hij antwoordde:
Als ik sta, dan sta ik.
Als ik ga, dan ga ik.
Als ik zit, dan zit ik.
Als ik eet, dan eet ik.
Teleurgesteld zei de man: ‘Wat is daar zo bijzonder aan? Dat 
doe ik toch ook!’
Maar de monnik glimlachte en zei:
Als je zit, sta je al.
Als je staat, ga je al.
Als je gaat, wil je al eten.
Als je eet, wil je al slapen.
Als je doet, denk je aan wat nog moet.’

met dank aan Peter Korver

De dood in elk huis
Kisagotami was afkomstig van een arme familie. Ze werd ‘kisa’ 
genoemd, wat dun betekent. Waarschijnlijk was ze dun door de 
armoede waarin ze was opgegroeid. Kisagotami trouwde met 
de zoon van een bankier en raakte zo in betere doen. Als jonge 
vrouw werd ze door haar schoonfamilie, waar ze zoals gebruike-
lijk inwoonde, slecht behandeld. Maar nadat haar eerste zoon 
was geboren, werd ze beter behandeld. Voordat het kind een 
jaar was, stierf het en Kisagotami werd gek van verdriet. Ze 
nam het dode kind op en zwierf van huis naar huis bedelend 
om medicijnen. Een oude man kreeg medelijden met haar en 
stuurde haar naar de boeddha. De boeddha zei: ‘ga en breng 
een mosterdzaadje van een huis waar niemand is doodge-
gaan.’ Toen ze deze woorden hoorde, haastte ze weg in het ar-
geloze geloof dat als ze dit zaadje naar de boeddha zou bren-
gen, dit het medicijn zou zijn dat op een wonderlijke manier 
haar kind weer tot leven zou brengen.
Kisagotami ging van huis naar huis, bij elk huis vragend en bij 
elk huis horend dat ook hier iemand was doodgegaan.
Ze zag ze de waarheid in en haar gezondheid van geest keerde 
weer terug. ‘Mijn kleine jongen’, zei ze, ‘ik dacht dat de dood al-
leen jou overkomen was, maar jij bent het niet alleen. De dood 
is van alle mensen.’ Toen bracht ze, het lichaam van het kind 
nog steeds in haar armen, hem naar het bos en liet hem daar 
achter.
Terugkomend bij de boeddha vroeg ze om tot non gewijd te wor-
den en kwam niet veel later tot verlichting.

Uit: Therigatha  
Eigen vertaling van Christa Anbeek

Zen

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/zen-stone1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/zen-stone1.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zen
https://riniealtena.com/boeken/7a-zen-e-d-1998-2011/
https://riniealtena.com/boeken/7a-zen-e-d-1998-2011/
http://sites.google.com/site/weteloosheid/zen
http://sites.google.com/site/weteloosheid/zen
http://www.vrijzinnigenhilversum.nl/preek.asp?action=preek&oId=4
http://www.vrijzinnigenhilversum.nl/preek.asp?action=preek&oId=4
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Hemel en Hel

Een grote, geduchte samoerai ging op bezoek bij een kleine 
monnik.
“Monnik”, zei hij op een toon die geen tegenspraak duldde,
“onderricht mij over de hemel en de hel!”
De monnik keek op naar de vervaarlijke krijger
en antwoordde met de grootst mogelijke minachting:
“Jou onderrichten over de hemel en de hel?Ik zou jou nergens 
over kunnen onderrichten. Je bent smerig.
Je stinkt, je zwaard is verroest, je bent 
een schandvlek die de klasse van de 
samoerai in verlegenheid brengt.
Uit mijn ogen. Ik kan je aanwezigheid 
niet verdragen.”
De samoerai was razend.
Hij trilde, werd donkerrood in zijn ge-
zicht en was sprakeloos van woede.
Hij trok zijn zwaard, hief het in de hoog-
te en wilde de monnik ervan langs ge-
ven.
“Dat is de hel”, zei de monnik zacht.
De samoerai was overdonderd.
Het mededogen en de overgave van de-
ze kleine man die zijn leven op het spel had gezet om hem de 
hel te laten zien!
Langzaam liet hij zijn zwaard zakken,
was vervuld van dankbaarheid, en plots vreedzaam.
“Dat is de hemel”, zei de monnik.

Is er leven na de dood?

Op een dag vroeg een monnik aan 
Boeddha:
“Overleeft de ziel van een rechtvaar-
dige de dood?”
Zoals zo vaak gaf Boeddha geen ant-
woord.
De monnik bleef aandringen.
Elke dag herhaalde hij zijn vraag.
Elke dag kreeg hij slechts stilte als 
antwoord.

Toen hij het niet langer uithouden kon
en ermee dreigde het klooster te verlaten
als hij geen antwoord kreeg op zijn vitale vraag,
zei Boeddha uit pure barmhartigheid:
“Jij bent zoals de man
die door een giftige pijl getroffen de dood nabij was.
Zijn familie haalde er haastig een dokter bij,
maar de man weigerde de pijl te laten verwijderen
en de wonde te laten verzorgen,
zolang hij geen antwoord kreeg op drie vitale vragen.
Ten eerste, was de man die hem getroffen had blank of zwart?
Ten tweede, was hij groot of klein?
Ten derde, was hij een brahmaan of een paria?
Zolang hij op die vragen geen antwoord kreeg,
weigerde hij zich te laten verzorgen.”
En de monnik …
die bleef in het klooster.



17

Leeg.. Ruimte in je hoofd…

Een filosofiemeester zocht Japanse Zenmeester Nan-In (1868-
1912) op en stelde hem vragen over Zen, over nirvana, over 
meditatie en wat niet al. De meester luisterde zwijgend naar die 
vragen, vragen en nog eens vragen en zei toen: ‘U ziet er moe 
uit. U hebt een hele klim moeten maken om bij mij te komen en 
u bent van heel ver gekomen. Laat me u eerst eens een kopje 
thee aanbieden’. En de zenmeester ging thee zetten.

De professor wachtte. De vragen bleven komen. En terwijl de 
zenmeester thee zette en de waterketel zong en de geur van 
de thee zich begon te verspreiden, zei hij tegen de professor: 
‘Wacht! Niet zo haastig! Wie weet? Misschien krijgt u door het 
drinken van thee al een antwoord op uw vragen….. Of zelfs al 
eerder.

De professor wist niet meer hoe hij het had. Hij begon zich af te 
vragen of zijn hele reis niet zonde van tijd en moeite was ge-
weest. ‘Deze`man lijkt niet goed snik. Hoe kan mijn vraag over 
Zen nu door het drinken van thee beantwoord worden?’. Maar 
hij voelde zich ook wel moe en een kopje thee kon hij wel ge-
bruiken voordat hij aan de afdaling van de berg begon.

De meester kwam met de ketel, schonk thee in de kop en hield 
niet meer op. De kop was vol en de thee stroomde over op het 
schoteltje maar hij ging door met inschenken. Toen was ook het 
schoteltje vol. Een druppel meer en de thee zou over de vloer 
stromen! De professor riep: ‘Stop!`Wat doet u nou? Bent u niet 
goed snik? Ziet u niet dat de kop vol is en dat het schoteltje vol 
is?’.

En de zenmeester zei: ‘Dat is nou precies de situatie waarin u 
verkeert. Uw hoofd is zo vol vragen dat, zelfs als ik u een ant-
woord geef, u toch niet de ruimte hebt om het in u op te nemen. 
Maar zo te zien bent u een intelligent mens. U hebt tenminste 
opgemerkt dat kop en schotel geen druppel thee meer konden 
bevatten dan ze nu doen. En weet u, sinds u in dit huis bent, 
zetten uw vragen hier de vloer en het hele huis blank. Dit kleine 
huisje stroomt helemaal vol met uw vragen! Ga terug, leeg uw 
kop en kom dan terug. Zorg eerst voor wat ruimte in uzelf!’.
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Rondjes tekenen

Er was een chinees jongentje dat wees geworden was.
Ten einde raad klopte hij aan bij een klooster waar monniken 
woonden.
Een oude wijze monnik zei tot de knaap: “Ik zal u veel leren.
Het eerst moet je beginnen met cirkels te tekenen.”
Het knaapje begon eraan.
Veel monniken kwamen langs en iedereen gaf zijn raad.
De lijnen zijn te dik, de lijn is de dun,
je moet toch andere kleren aan hebben … het hield niet op.
Het knaapje werd het beu en trok er vanonder.
Ten einde raad moest hij toch, na rondzwerven,
terug aan een of ander klooster aanbellen.
Een zeer oude, zeer wijze monnik 
zei: “Ik zal je alles leren.
Begin maar met cirkels te leren 
tekenen.”“Lap,” zei het ventje, 
“daar heb je ’t weer.”
Met zijn slimme oogjes naar de wij-
ze monnik gericht zei hij:
“Maar zeg me dan of de lijnen dik 
of dun moeten zijn
en welke kledij ik erbij dragen 
moet.”
De oude en zeer wijze monnik ant-
woordde:
“Maar jongen, dat is niet zo belangrijk.
Belangrijk is dat ze rond zijn.”

Spiritualiteit

Iemand vroeg aan een meester:
“Wat is spiritualiteit?”
Hij zei: “Spiritualiteit is dat wat erin slaagt
de mens innerlijk te transformeren.”
“Maar als ik de traditionele middelen toepas
die ons door de meesters zijn overgeleverd,
is dat geen spiritualiteit?”
“Het is geen spiritualiteit als het jou niets doet.
Een deken is niet langer een deken als die jou niet warm 
houdt.”
“Spiritualiteit verandert dus?”
“Mensen veranderen en behoeftes veranderen.
Vandaar dat wat vroeger spiritualiteit genoemd werd,
nu geen spiritualiteit meer is.
Wat men gewoonlijk voor spiritualiteit laat doorgaan,
is slechts het overnemen van oude methodes.”
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Twee monniken en een vrouw.

Twee monniken die op reis waren kwamen bij een rivier aan, 
waar ze een vrouw ontmoetten. Omdat de vrouw bang was 
voor de stroming in de rivier vroeg ze of de monniken haar naar 
de overkant wilden dragen. Een van de monniken aarzelde, 
maar de andere zette haar op zijn schouders, stak het water 
over en zette haar neer op de oever aan de overkant van de ri-
vier. De vrouw bedankte hen en vertrok. Terwijl de monniken 
hun reis vervolgden, was de ene monnik in zichzelf gekeerd en 
aan het broeden. Niet meer in staat om het zwijgen te bewaren 
zei hij wat hem dwars zat. “Broeder, onze spirituele training 
leert ons elk contact met vrouwen te mijden, maar jij pakte haar 
op je schouders en droeg haar!”

“Broeder”, antwoordde de ande-
re monnik, “Ik heb haar neerge-
zet aan de overkant, terwijl jij 
haar nog steeds bij je draagt.”

Voor en na de verlichting..

Before enlightenment, chopping wood and carrying water. After 
enlightenment, chopping wood and carrying water.

Before one studies Zen, mountains are mountains and waters 
are waters;
 
after a first glimpse into the truth of Zen, mountains are no lon-
ger mountains and waters are no longer waters; 

after enlightenment, mountains are once again mountains and 
waters once again waters. 
 
Zen saying Basho
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Wat is geluk…?

Er was eens een boer die een arm plattelandsdorpje woonde. 
De boer werd als iemand in goeden doen beschouwd, want hij 
had een paard dat hij gebruikte om mee te ploegen en ook om 
er allerlei dingen mee te vervoeren. Op een dag ging zijn paard 
ervandoor. Alle buren vonden dit vreselijk, maar de boer zei al-
leen maar; “Ach wat is pech en wat is geluk”.
Een paar dagen later kwam het paard terug en bracht ook nog 
twee wilde paarden mee. De buren vonden allemaal dat hij ge-
weldig geluk had gehad, maar de boer zei alleen: “Ach, wat is 
geluk en wat is pech”.
De volgende dag probeerde de zoon van de boer op een van 
de wilde paarden te rijden. Het paard wierp hem af en de zoon 
brak een been. De buren boden hun medeleven aan met deze 
tegenspoed, maar de boer zei opnieuw: “Ach, wat is pech en 
wat is geluk”.
Een week later kwamen er militairen naar het dorp om jonge 
mannen te rekruteren voor de verplichte krijgsdienst. De zoon 
van de boer wilden ze niet hebben vanwege zijn gebroken 
been. Toen de buren lieten weten dat hij toch wel geluk had ge-
had, antwoordde de boer: “Ach wat is geluk en wat is pech”.

Zen; de vrucht van meditatie

de dingen zien (alsof?) je ze voor het eerst ziet

T. S. Eliot – Little Gidding, from Four Quartets

What we call the beginning is often the end
And to make and end is to make a beginning.
We shall not cease from exploration
and the end of all our exploring
will be to arrive where we started
and know the place for the first time.

http://nl.wikipedia.org/wiki/T.S._Eliot
http://nl.wikipedia.org/wiki/T.S._Eliot
http://www.tristan.icom43.net/quartets/
http://www.tristan.icom43.net/quartets/
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Quotes & Spreuken
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Joodse verhalen / Chassidische vertellingen

De mooiste bron is voor mij natuurlijk het 
boek van Martin Buber. Ik begrijp dat het bin-
nenkort opnieuw uitkomt bij van Stockum. 
Maar dan moet ik ook de Chassidische Le-
genden van H.N. Werkman hier noemen. Wij 
hebben deze serie in ons bezit. 

Prachtig.

‘En God sprak…..’

Rabbi Sussja van Hanipol heeft in zijn jeugd zelden een hele 
gebedsdienst in de synagoge meegemaakt. Want steeds als in 
de lezingen de woorden voorkwamen ‘En God sprak’, dan raak-
te de kleine Sussja zo buiten zichzelf van enthousiasme dat hij 
verwijderd moest worden en in het kolenhok werd opgesloten, 
waar je hem tegen de wand kon horen slaan, en roepen: ‘En 
God sprak, en God sprak…!’

Martin Buber | Chassidische vertellingen

Boetedoening

Op een keer, toen rabbi Jochanan ben Zak-
kai uit Jeruzalem kwam, volgde rabbi 
Josjoea hem en zag de ruines van de tem-
pel.
“Wee ons!” riep rabbi Josjoea, “want deze 
plaats waar voor de zonden van Israel boete werd gedaan, is 
met de grond gelijk gemaakt!”
“Mijn zoon,” wierp rabbi Jochanan op, “wees niet bedroefd.
Wij hebben een andere boetedoening die net zo goed is.
Welke? Wel, goedertierenheid.
Wij hebben toch gehoord:
Ik verlang barmhartigheid, geen offers.”

AWOT DE-RABBI NATHAN

Chassidische verhalen

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/dewageninhetboschwerkman21.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/dewageninhetboschwerkman21.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chassidisch_jodendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chassidisch_jodendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Werkman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Werkman
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De Messias

Het gebeurde lang geleden in Rusland. Er woonden allemaal 
joden.
Hun leider vertelde vaak uit de oude boeken van hun volk. Hij 
was grijs en had een lange baard. Hij woonde met zijn klein-
zoon David in een huisje aan de rand van het dorp. Soms wa-
ren er vriendjes bij David. Op een lange winteravond vertelde 
grootvader weer uit de oude verhalen. Hij vertelde van de Mes-
sias. De jongens kenden dat woord niet. Ze vroegen: “Wat bete-
kent dat: Messias?”
Grootvader legde uit: “Messias betekent: Helper, Verlosser. De 
oude boeken vertellen dat God vroeger een koning had aange-
steld die de mensen had geholpen toen alles heel verdrietig 
was. Die koning heette ook David. Hij was allang gestorven, 
maar God had beloofd dat er steeds opnieuw iemand Messias 
zou zijn, tot de tijd daar was dat God zelf alles wat verdriet doet 
aan de mensen en de dieren, voorgoed ongedaan zal maken.” 
David begreep het niet. Hij bleef er maar aan denken. Hij kon er 
niet van slapen. En toen grootvader nog even bij hem kwam kij-
ken kroop David tegen hem aan en vroeg: “Kunnen de mensen 
nu ook nog Messias zijn?”“Natuurlijk, jongen, zolang er verdriet 
is kunnen mensen Messias zijn.” Het was weer stil. Toen vroeg 
David: “Wie kunnen er dan Messias zijn?” Grootvader gaf niet 
meteen antwoord. David zag hem nadenken, durfde haast niet 
te ademen, bang dat hij grootvader zou storen. Eindelijk keek 
grootvader op. In zijn ogen zag David vriendelijke lichtjes. Hij 
begon te praten, voorzichtig en zacht om de woorden niet te 
breken. “Wie er allemaal Messias kunnen zijn?” David knikte stil-
letjes. “Dat weet ik niet, jongen. Dat weet niemand van de men-
sen.” Hij keek in het vuur en toen weer naar David. “De mens 

die Messias wil zijn …”, begon hij, maar toen zweeg hij ook 
weer en terwijl hij zijn hand op Davids hoofd legde zei hij zacht: 
“Misschien ben jij het wel …”

Naar J. MICHENER

Een ander verhaal:

Aan de poort van Rome zit een bedelaar, zo vertelt een Chassi-
dische legende. Die wacht daar en wacht en wacht… Die bede-
laar is de Messias. “Op wie wacht Hij dan?”, vraagt een jongen 
aan zijn grootvader. De oude man legt de hand op het hoofd 
van zijn kleinkind en zegt: “Op jou, m’n jongen!”
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De zeventig gelaten van de Thora

Rabbi van Rizin sprak:

‘Dikwijls als mijn voorvader, de heilige maggid, aan tafel had on-
derwezen en de leerlingen naar huis gingen, onderhielden ze 
zich over de woorden van hun leermeester en ieder haalde ze 
anders aan en iedereen meende ze zo en niet anders te heb-
ben gehoord en wat gezegd werd, sprak elkaar lijnrecht tegen. 
Ook was er geen beslissing; want als ze bij de maggid kwamen 
en het hem vroegen, placht deze slechts de overgeleverde 
spreuk te herhalen: “Dit en het andere is het woord van God”. 
Maar wanner de leerlingen erover nadachten, begrepen ze de 
betekenis van de tegenstelling. Want aan haar bron is de Thora 
één; in de verschillende werelden is haar gelaat zeventigvou-
dig. Als iemand echter een van van de gelaten werkelijk aan-
ziet, heeft hij geen woorden en geen onderwijzing meer nodig; 
want de trekken van het eeuwige aangezicht spreken tot hem.’

Chassidische vertellingen; Martin Bu-
ber

Elie Wiesel: Waar is God

Het is echt gebeurd.
In een concentratiekamp.
Ik was er zelf bij.
De drie slachtoffers bestegen samen de 
stoelen.
De drie nekken werden op hetzelfde moment
in de stroppen gehangen.
“Lang leve de vrijheid!” riepen de twee volwassenen.
Maar het kind was stil. “Waar is God? Waar is Hij?”
riep iemand achter mij.
Op het teken van het kamphoofd werden de drie stoelen gekan-
teld.
Volledige stilte in het kamp.
Aan de horizon ging de zon onder.
“Ontbloot jullie hoofden!” schreeuwde het kamphoofd.
Zijn stem was rauw.
Wij huilden.
“Bedek je hoofden!”
Toen begon de mars langs hen heen.
De twee volwassenen waren niet langer in leven.
Maar de derde draad bewoog nog.
Omdat het te licht was, was het kind nog in leven …
Meer dan een half uur bleef het daar,
vechtend tussen leven en dood,
stervend in langzame doodsstrijd voor onze ogen.
En wij moesten het direct in het gezicht kijken.
Het was nog in leven toen ik voor hem langs ging.
Achter me hoorde ik dezelfde man vragen:
“Waar is God nu?”

http://home.wanadoo.nl/tora/1024x768/tora.html
http://home.wanadoo.nl/tora/1024x768/tora.html
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En ik hoorde een stem in mij antwoorden:
“Waar Hij is?
Hier is Hij.
Hij hangt hier aan de galg …”

Elie Wiesel                                Elie Wiesel

Wiesel is in the second row of bunks, seventh from the left

Gebed en Verhalen vertellen

Rabbi Yisroel ben Eliezer, beter bekend als de Baal Shem Tov, 
was gewend om, steeds wanneer er een calamiteit dreigde 
voor zijn volk, naar een geheime plaats in het bos te gaan. 
Daar stak hij vuur aan, en hij richtte een bepaald gebed naar de 
Maker van het Universum. Dan werd de catastrophe afgewend.
Maar toen hij er niet meer was, en weer een ongeluk zijn volk 
bedreigde, ging een van zijn leerlingen naar dezelfde plek in 
het bos, en zei: “Maker van het Universum, ik weet niet hoe ik 
het vuur moet ontsteken. Maar ik kan nog wel de weg vinden, 
en het gebed zeggen. En dat zal genoeg moe-
ten zijn.” En dat was het. De ramp werd 
afgewend.Maar toen nogmaals ongeluk de 
mensen dreigde te overspoelen, ging er een 
andere leerling naar de plek in het bos. En hij 
zei: “Maker van het Universum, ik weet niet 
hoe ik het vuur moet aanmaken. En ik kan 
me het gebed niet herinneren. Maar ik kan 
wel de geheime plek vinden. Dat moet vol-
doende zijn!” En weer was het genoeg, en 
werd de ramp verijdeld.
Vele jaren later, toen er weer een ramp dreig-
de, zat een andere leerling treurig in zijn stoel, en hij zei: “Ma-
ker van het Universum, ik heb geen idee hoe ik het licht moet 
ontsteken. Ik ken het gebed niet. Ik kan me niet eens de gehei-
me plek herinneren. Alles wat ik kan doen is het verhaal vertel-
len. En moge dat genoeg zijn.”
En het was genoeg. De ramp trof het volk niet

Chassidische Vertellingen van Martin Buber

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/elie-wiesel.pdf
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/elie-wiesel.pdf
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Wiesel.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Wiesel.html
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/segment_10370_460x3451.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/segment_10370_460x3451.jpg
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Geluk voor of achter je….?

Een rabbijn vroeg aan een vooraanstaand lid van zijn gemeen-
te: ‘Als ik u ontmoet, hebt u altijd haast. Waar zit u toch voortdu-
rend achteraan?’ De man antwoordde: ‘Ik zit achter succes 
aan, achter een levensvervulling, achter de beloning voor al 
mijn inspanning.’ Daarop zei de rabbijn: ‘dat zou een goed ant-
woord zijn, aangenomen dat al die zegeningen zich ergens 
vóór u bevinden en u proberen te ontglippen, en dat u ze wel 
zult inhalen als u maar hard genoeg loopt. Maar zou het niet 
kunnen zijn dat die zegeningen zich achter u bevinden, dat ze 
naar u op zoek zijn. En dat het moeilijker voor ze wordt om u te 
vinden, naarmate u harder loopt?’

Leed in liefde ontvangen

Eens kwamen twee broers bij een wijze en vroegen:
“In onze heilige boeken staat een tekst die ons niet met rust 
laat, omdat we haar niet begrijpen kunnen.
Er staat dat de mens God voor het kwaad evenzeer moet be-
danken als voor het goede en het met 
dezelfde blijdschap moet 
ontvangen.Kunt u ons niet vertellen hoe 
wij dit moeten opvatten?”
De wijze antwoordde: “Jullie moeten 
eens naar het leerhuis gaan. Daar zul-
len jullie de goede Sussja vinden die 
daar zijn pijpje rookt. Hij zal jullie de uit-
leg geven.”
De twee broers gingen het leerhuis bin-
nen en legden aan de oude Sussja hun 
probleem voor.
Hij lachte: “Daar hebben jullie wel de 
goeie voor uitgezocht!
Je kunt beter naar een ander gaan, en niet naar iemand zoals 
ik, die zijn leven lang geen kwaad overkwam.”
Zij wisten: Sussja’s leven was van de dag van zijn geboorte tot 
aan deze dag toe geweven uit nood en pijn zonder een enkel 
ander draadje.
Toen begrepen ze wat het betekende: leed in liefde te ontvan-
gen.

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/11/cartoon01.gif
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/11/cartoon01.gif
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Schat

De droom van Rabbi Eisik

Rabbi Eisik was na jaren van rampspoed, die zijn godsvertrou-
wen niet hadden geschokt, in de droom bevolen in Praag, on-
der de brug die naar het koninklijk paleis voert, naar een schat 
te zoeken. Toen de droom voor de derde maal terugkeerde, 
maakte rabbi Eisik zich op en trok naar Praag. Maar bij de brug 
stonden dag en nacht wachtposten en hij waagde het niet te 
graven. Toch kwam hij elke morgen naar de brug en zwierf daar 
tot de avond rond. Eindelijk vroeg de hoofdman van de wacht, 
op zijn gedrag opmerkzaam geworden, hem vriendelijk of hij 
hier iets zocht of op iemand wachtte. Rabbi Eisik vertelde daar-
op welke droom hem uit het verre land hierheen had gevoerd. 
De hoofdman lachte: “En zo ben jij, arme drommel, met lompen 
aan je voeten, dus terwille van een droom hierheen getrokken. 
Ja, wie vertrouwt er nu ook op dromen! Dan had ik zeker ook 
op pad moeten gaan toen mij eens in een droom bevolen werd 
naar Krakau te reizen, en in de woning van een Jood, Eisik, 
zoon van Jekel moest hij heten, onder de haard naar een schat 
te zoeken. Eisik, zoon van Jekel! Ik zie mijzelf al daarginds, 
waar de ene helft der Joden 
Eisik en de andere Jekel heet, 
alle huizen openbreken! En 
weer lachte hij. Rabbi Eisik 
boog, keerde naar huis terug, 
groef de schat op en bouwde 
het bedehuis dat de Rabbi Ei-
sik-rabbi Jekelszoon school 
heet.’

Slechts op bezoek

Vorige eeuw bezocht een toerist uit de Verenigde Staten
de befaamde Poolse rabbi Hafez Hayyim.
Hij was verbaasd te zien dat de woning van de rabbi
bestond uit een eenvoudig vertrek vol boeken
en als enig meubilair een tafel en een sofa.
“Rabbi, waar is uw huisraad?” vroeg de toerist.
“Waar is het uwe”, antwoordde Hafez.
“Het mijne? Maar ik ben hier alleen op bezoek.”
“Ik ook”, zei de rabbi

Smitse zonder vuur

Een dwaas wilde smid worden.
Hij bouwde een werkplaats, kocht een blaas-
balg,
een hoop ijzer, een aambeeld en enkele hamers.
Het ijzer wilde niet gloeien.
Wat hij ook probeerde, de vuurplaats bleef koud.
Toen ging hij naar de rabbi en vroeg advies.
De rabbi zei: “Je denkt alles te hebben om smid te zijn, maar 
het wezenlijke mis je: de vonk.”
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Waar is vuur te vinden?

De plaats van het vuur

Rabbi Mosje Leib sprak: ‘Vuur zoek je? Je vindt het in de as.’

Martin Buber Chassidische vertellingen

Wanneer is de nacht ten ein-
de?

Zo vroeg een rabbi eens aan zijn leerlingen: hoe weet je wan-
neer de nacht ten einde is en de dag begint? De één zij: dat is 
wanneer je een hond van een schaap kunt 
onderscheiden. Nee, zei de rabbi. Is het dan wanneer je van 
verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden? 
vroeg een ander. Nee zei de rabbi, het is als je in het gezicht 
van de mens die je tegenkomt het gezicht van je broer of je zus 
kunt zien. Totdat het zover is, is de nacht bij ons.

Martin Buber Chassidische vertellingen.

Wees slim: ‘Last minute’ bekering

Op een dag zei een rabbi tegen zijn leerlingen dat iemand die 
echt wijs is op de dag voor zijn dood zou beginnen met bidden.
Na wat nadenken opperde een van de leerlingen de moeilijk-
heid dat men niet precies kan weten op welke dag men dood-
gaat. “Juist,” antwoordde de rabbi, “daarom moet je vandaag al 
beginnen bidden.”

Wie je moet zijn…

Rabbi Sussja van Hanipol zei vlak 
voor zijn dood: ‘In de komende we-
reld zal men mij niet vragen: Waar-
om ben je Mozes niet geweest? 
Ze zullen mij vragen: Waarom ben 
je Sussja niet geweest?

Chassidische vertellingen van Mar-
tin Buber.
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‘

Spontane vloek’

Eens bad profeet Mohammed zijn ochtendgebed in de moskee 
waar ook een Arabisch aspirant aanwezig was. Mohammed las 
de koran voor en reciteerde het vers waarin de Heerser de uit-
spraak doet: ‘Ik ben jullie ware God.’
De aspirant die dit hoorde schoot in een spontane woede en 
riep midden de doodse stilte: “De opgeblazen hoerenzoon!” Mo-
hammed zweeg, maar na het gebed scholden anderen de Ara-
bier uit: “Onbeschaamde vlegel. Jouw gebed heeft zeker het on-
genoegen van God losgeweekt. Niet alleen doorbrak je de heili-
ge gebedsstilte, je bediende je ook van een heel schunnig taal-
tje in aanwezigheid van de profeet van God.”
De arme aspirant bloosde van schaamte en trilde van angst. 
Toen verscheen Gabriël aan de profeet: “God laat je groeten,” 
zei hij “maar hij verlangt ook dat jij die mensen laat ophouden 
die eenvoudige aspirant op zijn plaats te zetten, want zijn spon-
tane vloek raakte hem dieper dan de heilige gebeden van veel 
anderen.”

Naar JALAD UD-DIN RUMI

De Tuinman en de Dood

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ –

Van middag -lang reeds was hij heengespoed-
Heb ik in ’t cederpark de Dood ontmoet.

‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’

Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen ‘k ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan,
Die ‘k ’s avonds halen moest in Ispahaan.’

—————————————————
uit: Verzameld Werk van P.N. van Eyck (1887-1954)

Sectie 4

Soefi / Islam

http://www.gedichten.nl/nedermap/poezie/poezie/32641.html
http://www.gedichten.nl/nedermap/poezie/poezie/32641.html
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Hoe leven?

Vroeg iemand aan Oewais, de soefi,
“Wat heeft de Genade u gebracht?”
Hij antwoordde:
“Als ik ’s morgens ontwaak,
voel ik mij als een man die er niet zeker van is
dat hij de avond nog haalt.”
Toen de vraagsteller opwierp:
“Maar leeft niet iedereen met die onzekerheid?”
volgde prompt:
“Gelijk heb je, maar niet iedereen heeft het door!”

In slaap vallen

Als kind was ik een vrome jongen,
vurig in gebed en devotie.
Op een keer zat ik met mijn vader in een nachtwake
met de heilige koran op mijn schoot.
In de kamer begon iedereen te knikkebollen
en het duurde niet lang of allen dommelden in.
Daarop fluisterde ik:
“Vader, niemand opent zijn slaapogen
of richt het hoofd op om te bidden.
Ze zijn precies allemaal dood.”
Zijn antwoord, dat ik nooit vergeet, was:
“Zoonlief, ik zou je liever ook in slaap zien vallen zoals zij,
dan dat je over hen roddelt.”

SHAYKH SA’DI van Shiraz

Wat wil jij…?                  Verhaal van Rumi (1207-1273)

Een Pers, een Turk, een Arabier en een Griek waren samen op 
reis naar
een ver land.
Ze kregen ruzie over de vraag waar ze het enige muntstuk
dat ze samen bezaten, moesten uitgeven.
Alle vier wilden ze er eten van kopen,
maar de Pers dacht aan angoer,
de Turk aan oezoem,
de Arabier aan inab
en de Griek aan stafil.

De ruzie liep hoog op, want
niemand begreep wat de anderen wilden.
Toevallig kwam een taalkundige voorbij, die en hoorde ruziën.
‘Geef de munt maar aan mij’, zei hij.
‘Dan zal ik zorgen dat jullie allemaal je
zin krijgen.’

De taalkundige kreeg de munt en liep naar een winkeltje,
waar hij vier trosjes druiven kocht.
Vervolgens gaf hij alle mannen een trosje.
‘Dat is nu een angoer!’ riep de Pers.
‘Ik noem dit oezoem!’ zei de Turk.
‘U hebt inab voor me meegenomen’, zei de Arabier.
‘Niet waar! In mijn taal heet dit stafil’, riep de Griek.

Opeens kwamen de mannen tot het besef
dat ze allemaal hetzelfde hadden gewild,
maar dit niet aan elkaar duidelijk hadden kunnen maken.
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De schoenen van Ghandi

Mahatma Ghandi stapt op een dag op de trein in India. Terwijl 
hij instapt, verliest hij een van zijn schoenen. De schoen be-
landt vlak naast het spoor.

Omdat de trein begint te rijden, kan Ghandi zijn schoen niet 
meer pakken. Kalm doet hij ook zijn andere schoen uit en gooit 
die beheerst naar de andere schoen. Hij landt er vlak naast.
Een medepassagier vraagt Ghandi verbaasd waarom hij dat 
doet.

Ghandi glimlacht. “De arme man die mijn verloren schoen langs 
het spoor vindt, vindt nu een paar dat hij kan gebruiken.”

De twee wolven

Een oude indiaan nam zijn kleinkinderen op de schoot.
Hij zei: “Er woedt een strijd diep in mezelf.
Een strijd tussen twee wolven.
Eén wolf staat voor vreugde, vrede, hoop,
gulheid, nederigheid, vriendelijkheid,
empathie, sereniteit en vriendschap.
De andere wolf representeert afgunst, woede,
verdriet, hebzucht, ego, zelfmedelijden, schuld,
minderwaardigheid, arrogantie en angst.
Die strijd tussen de twee wolven woedt ook bij jullie,
elke dag weer.”
De kinderen lieten dit even bezinken,
tot uiteindelijk een van hen vroeg:
“En wie van de twee wolven haalt het?”
Antwoordde de oude indiaan:
“De wolf die je het meeste voedt.”

Naar: Toctra – november 2006.

Een ratjetoe
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Een picknick met God

Er was eens een kleine jongen die God wil-
de ontmoeten.

Hij wist wel dat het een verre reis zou wor-
den om bij God te komen, dus pakte hij zijn 
kleine koffer en stopte die vol met koekjes 
en pakjes sap. Zo ging hij op weg. Hij was 
nog maar langs drie grote flats gegaan, 
toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een 
bank in het park en staarde zo’n beetje naar 
de duiven.

De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij 
wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, 

merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uit-
zag. Daarom bood hij haar een koekje aan. 
Zij nam het dankbaar van hem aan en glim-
lachte naar hem. Haar glimlach was zo in-
tens mooi, dat hij het nog eens wilde zien 
en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. 
Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De 
jongen was helemaal vertederd en verrukt! 
Zo zaten ze daar de hele middag, aten en 
glimlachten, maar er werd geen woord ge-
sproken. Toen het begon te schemeren voel-

de de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te 
gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende te-
rug naar  de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. En zij 
schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later 

thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op 
zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je 
zo blij bent? ”En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt. 
”Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En 
weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb! ”In-
tussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgeko-
men. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op 
haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag 
beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt? ”Zij antwoordde: “Ik 
heb in het park koekjes gegeten met God. ”En voordat haar 
zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel 
jonger dan ik dacht!”

(met dank aan Diana / Zinnigeverhalen)

Liefde

Een pasgetrouwd stelletje vroeg:
“Wat moeten wij doen om onze liefde te laten duren?”
De Meester zei: “Heb samen andere dingen lief.”

ANTHONY DE MELLO. Wijsheid in één minuut.

https://riniealtena.files.wordpress.com/2013/11/kind_pad-analog-weapon-flickr_com.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2013/11/kind_pad-analog-weapon-flickr_com.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2013/11/scan100171.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2013/11/scan100171.jpg
https://riniealtena.com/2012/04/23/kruimels-van-diana/
https://riniealtena.com/2012/04/23/kruimels-van-diana/
http://zinnigeverhalen.nl/
http://zinnigeverhalen.nl/


34

Intelligentie

Drie mannen waren aan het wandelen toen ze plots een wilde 
rivier op hun pad tegenkwamen. Ze moesten aan de overkant 
zien te geraken, maar ze hadden geen idee hoe ze dit pro-
bleem konden aanpakken.

De eerste man bad tot God:
“God, geef me de kracht om deze rivier over te steken!” God 
gaf hem grote armen en benen en hij slaagde erin om in twee 
uur de rivier over te steken, al verdronk hij bijna een paar keer.

Toen hij dit zag, bad de tweede man tot God: “God, geef me de 
kracht en de middelen om deze rivier over te steken!”
God gaf hem een roeiboot, zo slaagde hij erin de rivier in één 
uur over te steken, al maakte hij een paar keer slagzij.

Toen de derde man zag hoe het de andere twee verging,
bad hij ook tot God: “God, geef me de kracht, de middelen
én de intelligentie om deze rivier over te steken!”
En … God veranderde hem in een vrouw, die keek naar de 
kaart, wandelde 500 meter verder en stak zonder problemen de 
brug over.

Socrates en ‘de drie zeven’

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van 
Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. 
“Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die…”
“Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je verder 
gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de 
drie zeven?”
“De drie zeven? Welke drie zeven”, vraagt de man verbaasd.
“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor.

“De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht 
of het waar is wat je mij vertellen wilt?”
“Nee, ik hoorde het vertellen en…”

“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef ge-
gaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over 
mijn vriend wilt vertellen?”
Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, dat niet. Integen-
deel…”

“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken. 
Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?”
“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordde de man.

“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je ver-
tellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, ver-
geet het dan en belast mij er niet mee.”
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Veertig jaar huwelijk

Een ouder echtpaar vierde na lange huwelijksjaren
hun gouden bruiloft.
Terwijl ze aan het ontbijt zaten, dacht de vrouw:
“Al vijftig jaar houd ik rekening met mijn echtgenoot
en geef ik hem het krokantste deel van de broodjes.
Vandaag wil ik eindelijk zelf wel eens van deze delicatesse ge-
nieten.”
Ze besmeerde de bovenste helft van een broodje voor zichzelf 
met boter en gaf de andere helft aan haar man.
Tegen haar verwachting in was hij zeer verheugd,
hij kuste haar hand en zei:
“Mijn schat, je hebt me zojuist het grootste plezier van de dag 
gedaan.
Al vijftig jaar heb ik niet meer de onderste helft van een broodje 
gegeten, terwijl ik dat het lekkerst vind.
Ik vond altijd dat jij het maar moest nemen,
omdat je er zo van houdt.”

Waarom schreeuwen we als we boos zijn?

Een hindoe geleerde die de Ganges rivier bezocht om er zich in 
te baden, zag een groep familieleden die tegen elkaar aan het 
schreeuwen waren. Hij wendde zich tot zijn leerlingen glimlach-

te en vroeg : ‘Waarom schreeuwen 
deze mensen tegen elkaar als ze 
boos zijn”? De leerlingen dachten 
een tijdlang na, toen een van hen 
zei: “Omdat we onze kalmte verlie-
zen, daarom schreeuwen wij”. 
“Maar waarom moet je schreeuwen 
als de andere persoon naast jou 
staat? Je kan ook hetgeen je wilt 

zeggen op een zachte manier overbrengen” zei de geleerde. 
De leerlingen gaven allerlei antwoorden, maar geen enkel ant-
woord kon de andere leerlingen overtuigen. Uiteindelijk gaf de 
geleerde de volgende uitleg: “Wanneer twee mensen kwaad 
zijn op elkaar, ontstaat er een grote afstand tussen de harten. 
Om die afstand te verkleinen, moeten ze tegen elkaar schreeu-
wen. Hoe kwader ze zijn, des te meer moeten ze luider schreeu-
wen om elkaar te kunnen horen, zodat de afstand tussen hen 
verkleint. Wat gebeurt er als twee mensen elkaar liefhebben? 
Ze schreeuwen niet tegen elkaar, maar praten heel zachtjes, 
omdat hun harten nauw met elkaar verbonden zijn. De afstand 
tussen de harten is heel klein of bestaat niet.” De geleerde ging 
verder met zijn uitleg: “Wanneer ze elkaar nog meer liefhebben, 
wat gebeurt er dan? Dan spreken ze niet, maar fluisteren ze te-
gen elkaar en daardoor komen ze nog dichter bij elkaar te 
staan. Uiteindelijk hoeven ze zelfs niet te fluisteren, een blik 
werpen naar de ander toe volstaat om elkaar te begrijpen. Dit is 
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hoe twee mensen zijn wanneer ze elkaar 
liefhebben.” Hij keek naar zijn leerlingen en 
zei: “Dus als jullie discussiëren zorg er dan 
voor dat jullie harten geen afstand nemen 
van elkaar. Zeg geen woorden die de af-
stand nog meer vergroten. Anders zal er 
nog een dag komen dat de afstand zo 
groot zal zijn, dat je de weg niet meer zal 
terugvinden om terug te keren.”
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Van ‘Mystici’
Al wat leven is, is Hij  (Hadewijch)

–

‘Reality is the epiphany of God’ (Bonhoeffer)

–

Geloof is een noche oscura. De nacht van het geloof – zo don-
ker dat we daarin niet eens geoloog mogen zoeken. Het is in de 
nacht van Getsemani, wanneer de laatste vrienden slapen, alle 
anderen je ondergang zoeken en God zwijgt, dat de vereniging 
zich voltrekt. (Dag Hammarskjold)

–

“Geloof bewijst niets. Geloof vraagt niet om bewijs en heeft 
geen behoefte aan bewijs. Geloof doet een nieuwe dimensie 
ontstaan aan gene zijde van de dood. Precies daar, waar vol-
gens de rede elke mogelijkheid tot een einde komt, precies 
daar is geloof getuige van compleet nieuwe mogelijkheden. Dit 
is de religieuze ervaring: helemaal nieuw, ongekend, het onbe-
kende, het oorspronkelijke, het afstandelijke. Het ethische daar-

entegen is datgene wat altijd bekend is, het nabije, het gebruike-
lijke, het oude.” (Kierkegaard) 

–
The glory of God is man fully alive (Ireneaus)
 
–

Mijn hoofd is de werkplaats waarin alle dingen van deze wereld 
tot klaarheid gedacht moeten worden. En mijn hart is de gloeien-
de oven, waarin alles doorvoeld en doorleden moet worden. 

(Etty Hillesum)

–

‘First there is the fall and then we recover from the fall. Both are 
the mercy of God’ (Julian of Norwich)

–

To achieve satisfaction in everything
Desire it in noting
To possess everything
Desire to have nothing
To be everything
Desire to be nothing
To know everything
Desire to know nothing

Johannes van het Kruis

Quotes / Korte spreuken

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadewijch_(schrijfster)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadewijch_(schrijfster)
http://en.wikiquote.org/wiki/Bonhoeffer,_Dietrich
http://en.wikiquote.org/wiki/Bonhoeffer,_Dietrich
http://en.wikiquote.org/wiki/Dag_Hammarskj%C3%B6ld
http://en.wikiquote.org/wiki/Dag_Hammarskj%C3%B6ld
http://en.wikiquote.org/wiki/Kierkegaard,_S%C3%B8ren_Aabye
http://en.wikiquote.org/wiki/Kierkegaard,_S%C3%B8ren_Aabye
http://nl.wikipedia.org/wiki/Irene%C3%BCs_van_Lyon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Irene%C3%BCs_van_Lyon
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/etty-hillesum12.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/etty-hillesum12.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/etty-hillesum12.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/etty-hillesum12.jpg
http://www.ettyhillesumcentrum.nl/
http://www.ettyhillesumcentrum.nl/
http://en.wikiquote.org/wiki/Julian_of_Norwich
http://en.wikiquote.org/wiki/Julian_of_Norwich
http://en.wikiquote.org/wiki/John_of_the_Cross
http://en.wikiquote.org/wiki/John_of_the_Cross
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–

“If the only prayer you said in your whole life was, “thank you,” 
that would suffice.”

“God is greater than God.”

“Nobody at any time is cut off from God.”

“I am as sure as I live that nothing is so near to me as God. 
God is nearer to me than I am to myself; my existence depends 
on the nearness and the presence of God.”

“Ik bid God iedere dag dat hij mij verlost van “God”

(Ich bitte Gott, dass er mich Gottes quitt mache)

Nu dan, lieve mens, wat schaadt het je als je God vergunt God 
in je te zijn? Treed volledig uit jezelf omwille van God, dan 
treedt God volledig uit zichzelf om jouwentwil. Wanneer deze 
beide uittreden, dan is wat blijft een enkelvoudig één. In dit ene 
baart de Vader zijn Zoon, in de binnenste welling.
God is de oneindige ruimtelijkheid wiens middelpunt overal is 
en wiens omtrek nergens is.

Meister Eckhart

–

Thomas Merton’s Red Di-
ary

Thomas Merton bleek een verza-
meling te hebben aangelegd met 
citaten uit de jaren 1964-65 in 

een dagboekje uit 1959. Je kan die hier downloaden.

Een mooie:

A man who remembering God respects every man, by a sud-
den move-ment of God’s hand himself receives help from every 
man.
Isaaq of Nineveh

–

Life is simple. 
We are living in a world  
that is absolutely transparent 
and God is shining through it all the time.

“It is the only known picture of God.” (Merton)

This is not a nice story.
It is true.
If we abandon ourselves to God
and forget ourselves,

http://en.wikiquote.org/wiki/Meister_Eckhart#Meister_Eckhart.E2.80.99s_Sermons_.281909.29
http://en.wikiquote.org/wiki/Meister_Eckhart#Meister_Eckhart.E2.80.99s_Sermons_.281909.29
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/meister_eckhart.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/meister_eckhart.html
http://books.google.nl/books?id=Q9Z3IFSVngcC&pg=PA260&lpg=PA260&dq=Meister+Eckhart+Ich+bitte+gott&source=bl&ots=Mc4YB9ZTan&sig=NAp8D6N7LJK_yzbJQulbNVAie2o&hl=nl&ei=oK1nTp_qBs3rOebFkdkL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CEMQ6AEwATgK#v=onepage&q=Meister%20Eckhart%20Ich%20bitte%20gott&f=false
http://books.google.nl/books?id=Q9Z3IFSVngcC&pg=PA260&lpg=PA260&dq=Meister+Eckhart+Ich+bitte+gott&source=bl&ots=Mc4YB9ZTan&sig=NAp8D6N7LJK_yzbJQulbNVAie2o&hl=nl&ei=oK1nTp_qBs3rOebFkdkL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CEMQ6AEwATgK#v=onepage&q=Meister%20Eckhart%20Ich%20bitte%20gott&f=false
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_Eckhart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_Eckhart
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/red-diary-small1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/red-diary-small1.jpg
http://beck.library.emory.edu/merton/view.php?id=preface
http://beck.library.emory.edu/merton/view.php?id=preface
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we see it sometimes
and we see it maybe frequently.
God shows Godself everywhere.
In everything
In people and things
and in nature and in events.
It becomes very obvious that God
is everywhere and in everything
and we cannot be without God.
It is impossible.
The only thing is
that we don’t see it

Thomas Merton

–

Van Theologen
God komt niet van ‘boven’. (Jungel)

#

“Ik wil eigenlijk alleen maar dit ene heel eenvoudige punt duide-
lijk maken: dat een mens, van welke leeftijd ook, altijd en over-
al, of hij zich het nu bewust is of niet, of hij erover nadenkt of 
niet, altijd in relatie staat met het onuitsprekelijke mysterie van 
het menselijke leven dat wij ‘God’ noemen. (1976 Karl Rahner 
in een interview)

#

My being is becoming. I exist in the not-yet. (Sam Keen)

#

Abel Staring:

http://www.goodreads.com/author/quotes/1711.Thomas_Merton
http://www.goodreads.com/author/quotes/1711.Thomas_Merton
http://www.facebook.com/abelstaring
http://www.facebook.com/abelstaring
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/215889_198920563479517_100000847238680_486692_458504_n2.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/215889_198920563479517_100000847238680_486692_458504_n2.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/215889_198920563479517_100000847238680_486692_458504_n2.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/215889_198920563479517_100000847238680_486692_458504_n2.jpg
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#

Het is “het verbonden zijn met het meer” dat de indifferentia mo-
gelijk en realistisch maakt: alleen wie weet dat er meer is dan 
de feiten, kan de feiten  zien als niet-bepalend. De geestelijk be-
geleider heeft weet van dit ‘meer’. (Wouter Deruwe)

#

‘The present moment, just as it is, is already, in its deepest actu-
ality, the fullness of our union with God we 
seek’ 25

‘We are ignorant of the divinity of what just is/
We must learn to live in a abiding daily contem-
plative awareness of the divinity of the live we 
are living’ 19/20

‘We come to union with God not by distancing 
ourselves from out daily obligation but rather 
rather by coming to a contemplative realization 
of the inherent holiness of our daily obligations’. 32 

(James Finley)

#

‘Spiritual apartheid is a great evil, for it separates God from 
God’s creation and from his people’. 29

‘Being in the presence of God therefore,, is in no sense a pro-
blem we have to deal with in our spiritual life. It isn’t something 
we have to achieve. For it is already and always there’. 31

‘The goal of any spirituality is to make us 
aware – aware not only of God but of oursel-
ves and of the great wide world of people 
and things. Becoming aware is really an awa-
kening; we are roused from the sleep of spiri-
tual apartheid and we become truly alive’. 37

‘God is the Source of my being and the 
Ground of my existence’. 30

‘At any moment we can be aware of God(’s 
presence), for God is there. Every moment hides “the pearl of 
great price”. Every moment the “treasure” is there in the field for 
us to unearth’. 82 

(William Shannon)

#

Een heilige is een zondaar die God God laat zijn. (Jean-
Jacques Suurmond, 134)

#

God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven,
maar wij houden op te leven als we niet meer verlicht
worden door die dagelijkse, wonderlijke ervaring van de
levensbron, die alle begrip te boven gaat.

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/contemplative-heart-james-finley-paperback-cover-art1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/contemplative-heart-james-finley-paperback-cover-art1.jpg
http://www.amazon.com/Contemplative-Heart-James-Finley/dp/189373210X
http://www.amazon.com/Contemplative-Heart-James-Finley/dp/189373210X
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/silence-on-fire-shannon-william-h-9780824512118.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/silence-on-fire-shannon-william-h-9780824512118.jpg
http://www.betterworldbooks.com/silence-on-fire-the-prayer-of-awareness-id-9780824512118.aspx
http://www.betterworldbooks.com/silence-on-fire-the-prayer-of-awareness-id-9780824512118.aspx
http://www.uitgeverijmeinema.nl/boeken/Dr.-Jean-Jacques-Suurmond/Een-gevaarlijk-geluk/23287
http://www.uitgeverijmeinema.nl/boeken/Dr.-Jean-Jacques-Suurmond/Een-gevaarlijk-geluk/23287
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/merkstenen.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/merkstenen.jpg
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#

Kohlbrugge in een preek over Romeinen 7:14

“Lang heb ik volgehouden, om met de 
Wet in eigen hand tot de volkomenheid 
te geraken, en ten bloede toe te strij-
den; maar ik zonk daarbij steeds dieper, 
en waar ik niet dieper kon, maar ver be-
neden den duivel verzonken lag, daar, 
in mijne radeloosheid en verlorenheid, 
is mij de Heere ontmoet en heeft mij ge-
zegd: ‘Zoo als gij zijt, zijt gij Mij Heilig, – 
niets daarvan af, niets daartoe!’ Dat 
was mij onverwacht! Dat was in mijne gedachten niet opgeko-
men! Ik zag een Lam ter Rechterhand der heerlijkheid. Daar 
heb ik afstand gedaan van Wet, van Heiligheid, van mijn weten 
van goed en kwaad, van mijn Wedergeboren-, Bekeerd-, 
Vroom-zijn, van mijn God-kennen, God-beschouwen, van alle 
Godsvrucht, van alles wat vlees heeft, geeft en werkt, – en nu 
is mijn enig heil in de hoogte en de diepte: ‘Met ons God’.”

#

K.H. Miskotte

En toen, zo plotseling als de bliksem in een 
zwoelen nacht voor den slapeloze verborgen 
velden open en bloot legt – heeft het als een 
groot licht in mij gestaan, en het zal mij nim-
mermeer verlaten: je hebt je vroomheid nog 
niet geofferd, jij wilt de verborgen omgang be-

ginnen, in jouw bewustzijn moet de oplossing zijn en 
in jouw ziel de vrede en de genieting – en in dien eigen oogen-
blik is er in mij iets gebroken en de de verborgen Omgang be-
gon? – nee natuurlijk niet – maar een weten dan van dat Aller-
beste? neen, dat juist niet – maar dit is er gebeurd , dat God mij 
tot in de diepten van mijn hart heeft geprent Zijn wonder: de 
Omgang is, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, weet nu, 
eens vooral, dat je ’t niet hoeft te weten, voel nu, eens en voor-
goed, dat jet ’t niet hoeft niet te voelen en dat het er toch is, de 
goddelijke Tegenwoordigheid en dat Zijn trouw en Zijn erbar-
men zo eeuwig is als Zijn Wezen. 1946/100

#

Als je het begrijpt is het niet God (Augustinus; preek 117 3.5)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Friedrich_Kohlbrugge
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Friedrich_Kohlbrugge
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/kl-licht-dacosta-8x8.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/kl-licht-dacosta-8x8.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kornelis_Heiko_Miskotte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kornelis_Heiko_Miskotte
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/boek-8276-large.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/05/boek-8276-large.jpg
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van mezelf

Wij ‘zijn’ niet; ‘we are becoming’ / Genesis

~

We hebben geen enkele zeggenschap / macht / invloed op/over 
hetgeen ons overkomt en wie of wat wij zijn. We kunnen alleen 
loslaten en toevertrouwen. Dat is de plaats van vrijheid om ‘in 
te gaan op’. 2001

~

Het dagelijkse leven in z’n ontreddering is mijn loutering. In dat 
alles is ‘God dwelling; loving, saving and creating’. In alle shit. 
2002

~

De dagelijkse gebrokenheid is onze kruisiging; ons sterven en 
opstaan in Christus..

~

We moeten niet leren standhouden maar loslaten.

~

Geloven is.. Leren kijken, ademhalen en spreken temidden van 
hetgeen ons in verbijstering brengt. Met God.. in oprechte ver-
bijstering. En niets lost op..
Hoe zit het met de ‘roeping’ van dit uur / deze plek / dit mo-
ment? Is het ‘Vader verlos mijn uit deze ure..’ of is het ‘Hiertoe 
ben ik hier gekomen..’?

~

We can walk away or walk in… (Always move toward your de-
mons; they take their power from your retreat / they live from 
your retreat.. Thom Rutledge)
‘Mijn demonen bestaan bij de gratie van mijn ‘ontwijken’

~

God is de verborgen bron/basis van/in het hier en nu; zoals het 
is. De ‘diepste’ dimensie van de realiteit? 2003

~

God heeft als een kunstenaar zijn ziel in ons gelegd (gejat; 
maar ik weet niet meer van wie / Het was een Navigator) 

~

Spirituality is not in striving being away from but in being there / 
here / now / this

~

https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
http://www.thomrutledge.com/
http://www.thomrutledge.com/
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Twee valkuilen: Spirituele apartheid en spiritueel kapitalisme 
(van William Shannon)

~

Het beeldverbod geld niet alleen voor God; maar ook voor de 
mens die ‘naar’ zijn/haar beeld zijn geschapen. Het zou het ein-
de zijn van de dynamiek in alles. Niets vastleggen in ‘oordelen’, 
typeringen, namen en titels.

~

Noch psychologie, theologie, spiritualiteit of de filosofie zijn een 
(volledige) weergave van de werkelijkheid!

~

God is hier
of Hij/Zij is nergens.
God is nu
of Hij/Zij is nooit.

Zen
When one rests in what has been arranged & puts away all 
thoughts of transformation, he is in unity with the mysterious 
heaven. (Chuang Tzu; Red Dairy van Thomas Merton)

+

Verlossing is enkel mogelijk op die plek waarvan de rede zegt 
dat elke mogelijkheid geëindigd is. Ton Lathouwers 

+

“Not always so” (S. Suzuki)

+

Don’t-Know-Mind

+

What is Zen?
Psychologically: to become conscious of the un-
conscious
Ethically: to become detached while attached
Metaphysically: to see the infinite in the finite

“I just cannot find a place where I can stand?…”. 
“Stand right there at that place where there is no-
where to stand”. 7

http://www.amazon.com/Silence-Fire-Awareness-William-Shannon/dp/0824518489
http://www.amazon.com/Silence-Fire-Awareness-William-Shannon/dp/0824518489
http://beck.library.emory.edu/merton/
http://beck.library.emory.edu/merton/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/masao-abe-a-zen-life-of-dialogue-book_swbmdgwndgzmtizoa.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/masao-abe-a-zen-life-of-dialogue-book_swbmdgwndgzmtizoa.jpg
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‘Wherever you aren, total Reality reveals itself’. 8

‘Whether walking, standing, sitting or lying; whatever you do will 
not do. Then, what do you do?’ 11 (Masao Abe)

http://en.wikipedia.org/wiki/Masao_Abe
http://en.wikipedia.org/wiki/Masao_Abe

