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Leven met Aandacht is het jaarthema van Meditatief Leven in 
2019. Dit eerste bulletin heeft als titel Leven met aan-
dacht – veertigdagentijd. De veertigdagentijd is voor 
mij al ruim dertig jaar bij uitstek dé periode om de 
alledaagse routines en drukte van het dagelijks be-
staan te doorbreken. Om ‘back to basics’ te gaan. Op 
Aswoensdag ontvang ik in de plaatselijke katholieke 
kerk het askruisje. Het is steeds weer een ontroerend 
moment als start voor een concrete vastenperiode als voorbereiding op Pasen. 
Ik ervaar het mij onthouden van alcohol, snacks en vast voedsel in de paasweek, 
de actualiteit van het nieuws in de media en tijdrovende vergaderingen en derge-
lijke niet als dat ik iets ‘opgeef’, maar als een tijd van vernieuwing. Er ontstaat 
meer tijd en ruimte voor meditatie en bezinning. Tijd om aandachtiger te leven en 
verwaarloosde contacten te herstellen. In dit bulletin neemt Kick Bras ons in het 
theologische artikel stap voor stap mee in hoe wij in deze veertigdagentijd de weg 
van aandachtig leven door meditatie kunnen gaan. Jos de Heer stelt dat het in 
ons overvolle bestaan niet gaat over geen tijd hebben voor maar over het prioriteit 
geven aan. Prioriteit geven aan hangt samen met wie je bent, je identiteit. Hij laat 
ons bezinnen op vragen zoals: wat zijn je waarden, en waar wil je voor leven? Voor 
meditatief leven een kernvraag. Joke van de Velde kijkt, in het interview met Kitty 
Mul, naar haar leven en associeert ‘leven met aandacht’ met kennis vergaren: waar 
ben jij mee bezig of waar is de wereld mee bezig? Actie en contemplatie zijn voor 
Joke twee kanten van dezelfde medaille. Evelien Vrolijk tenslotte bevestigt mij hoe 
vasten in de veertigdagentijd behulpzaam kan zijn bij de invulling van mijn leven en 
geloof, en hoe we een nieuw startpunt kunnen kiezen.
Namens het bestuur van Vacare wens ik u een inspirerende veertigdagentijd 
toe.
 Rob Boersma
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ons veel moeizaam en zwaar werk uit handen namen, nu 
zitten we met zijn allen op de digitale snelweg in de file. 
Het is net als met autowegen: hoe meer asfalt je neerlegt, 
des te meer auto’s gaan daar gebruik van maken. Hoe snel-
ler de digitale processen verlopen, des te meer moeten 
we ze razendsnel verwerken. Wanneer straks de robots en 
de kunstmatige intelligentie ons nog meer werk uit handen 
gaan nemen, zullen we waarschijnlijk dezelfde paradoxale 
ontwikkeling krijgen, dat we ook dan voor onze beleving 
steeds minder tijd hebben.

Tijd, prioriteit, identiteit
Ondanks alle automatiseringsprocessen maken we ons 
zelf on-wijs te menen geen tijd te hebben en raken gestrest 
als we onze tijd toch niet goed kunnen beheersen. We er-
varen tijd als een wedstrijd of een racebaan waarin de con-
currenten ons op de hielen zitten en we bang zijn tekort 
te schieten. Druk zijn is ook een vorm van belangrijk zijn, 
denken niet gemist kunnen worden. Geen tijd ‘hebben’ is 
onzin en jezelf voor de gek houden en niet verder kijken 
dan je scherm breed is. Iedereen ‘heeft’ altijd evenveel tijd, 
zoals iedereen leven ‘heeft’, leeft. Maar welke prioriteiten 
stel je? Dat hangt af van wie je bent, je identiteit. De volg-
orde van de vragen is terugwerkend van: hoeveel tijd geef 
je aan datgene wat je van waarde acht, tot de vraag welke 
prioriteit je dan stelt, tot die van je identiteit: wie ben je 
eigenlijk, wat zijn je waarden? Waar wil je voor leven? Voor 
meditatief leven een kernvraag. 

Aandachtig zijn in het hier en nu
Andries Baart heeft in zijn pareltje over de aandacht de vol-
gende omschrijving gegeven: ‘Aandacht is innerlijke toewij-
ding aan wat er absoluut toe doet, verbonden met gedurige 
oefening, met receptieve, zich openende spiritualiteit, met 
het zelfgevecht tegen de afleidingen’1. Hij vat zijn studie 

1  Aandacht. Etudes in presentie, Utrecht 2005, p. 144.

LLeven met aandacht
We richten voor de nummers van dit jaar de focus op de 
aandacht. Dat ligt geheel in de lijn van het vorig jaarthema, 
over Guigo’s lectio divina, de geestelijke lezing, die vol aan-
dacht verricht wordt. In het tweede nummer van de vorige 
jaargang is de tweede trede van de lectio divina, de medita-
tie, beschreven. Met name daarin gaat het om het volledige 
aandacht geven aan de tekst. Mediteren is aandachtig zijn. 
Dat willen we dit jaar verbreden en verdiepen.

Bomvol
Ik was laatst echt even helemaal uit het veld geslagen. 
Bij het afscheid van een huisbezoek aan een uiterst vrien-
delijke oudere dame wenste ze me veel sterkte. Ik zei 
niets, maar blijkbaar raadde ze mijn verbazing aan mijn 
omhoogtrekkende wenkbrauwen. ‘Ja, het is straks weer 
december dominee, een bomvolle maand’. Een trefzekere, 
maar hele schokkende metafoor! Een bom is geweld. Zelfs 
het leven van mensen die niet meer actief werkend zijn 
in de maatschappij ervaren het leven als vol, bomvol, tot 
het explosieve toe dus. Onze cultuur wordt door volheid 
én tekort gedomineerd. De arme paradox van onze rijke 
wereld. Culturele obesitas is hier een groter probleem dan 
de schaarste en het tekort. Eerst waren het machines die 
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samen in een krachtige oneliner waar Guigo het helemaal 
mee eens zou zijn: 

‘Aandacht biedt de kiem van een relatie, en daaruit zal een 
mens opstaan’ (Aandacht, p.7). 

‘De erkenning van een mens die hulp zoekt is een schep-
pingsdaad die door aandacht geschapen wordt: ik kom 
tevoorschijn’ (Aandacht, p.64). Guigo beschrijft dat er er-
gens tussen de trede van de meditatie en het gebed ‘iets 
gebeurt’ met de mens in zijn relatie tot God. Met een hele 
serie metaforen omspeelt Guigo dit geheim, dat Andries 
Baart in één woord ‘opstaan’ noemt. De mens die met aan-
dacht bezien wordt, kruipt tevoorschijn uit zijn schulp, zij 
voelt dat ze ertoe doet en bijzonder is, omdat een ander 
zich naar haar toewendt en uitkiest. Aandacht schept le-
ven. Volgens Baart staat daarin steeds de relatie voorop. In 
zijn beschrijving van wat de aandacht doet (Aandacht, p.40-
103) geeft hij voorbeelden van het ‘opstaan’ van een mens 
door de aandacht. ‘Aandacht stemt mijn doen en laten af 
op het andere tegenover mij en ze manoeuvreert mij in de 
geweldloze positie van een “hier en nu” ‘ (Aandacht, p.50). 
Aandacht maakt persoonlijk. Ik ben zelf geraakt en zo ga ik 
in op de ander vanuit de houding: wat of wie kan ik voor jou 
zijn en wat kan ik voor jou doen? Aandacht zoekt de ander 
op en komt naderbij. Doordat er naar mij uitgereikt wordt, 
kan ik me laten zien en er zijn en door liefde tot een eigen 
articulatie van verlangen komen. Tot zover Andries Baart 
over aandacht. 

Deze visie op de scheppende kracht van de aandacht ver-
heldert Guigo’s visie op het lezen van de Schrift als het 
Woord Gods, waarin het niet zo zeer om inhoud gaat, maar 
om een relatie. De mens die zich aangesproken weet door 
God, Gods aandacht krijgt, om zo te zeggen, komt tot leven 
en tot een levende relatie met God. Daarvoor is ruimte en 
tijd nodig. We moeten die zelf heel bewust scheppen vanuit 
een besef van identiteit, dat wil dus zeggen: wie ben ik en 
wie en wat wil ik zijn? Van daaruit stellen we prioriteiten en 
geven we tijd aan wat we van waarde vinden. Maar eerst 
moet er grondig opgeruimd worden.
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‘Digitale detox’2

De filosoof Hans Schnitzler heeft recent een onderzoek 
gedaan onder zijn studenten die opgegroeid zijn in de di-
gitale wereld. Hij heeft onderzocht hoe we ons verhouden 
tot de ‘schermwereld’ en wat het betekent om te leven in 
het ‘digitale zijn’. Wat is de aard van de digitale revolutie? 
Wat gebeurt daar met ons, wat is daar waar en werkelijk, 
hoe heeft dit effecten op ons mens zijn? Wat doet het met 
menselijke waarden als zelfbeschikking en handelingsbe-
kwaamheid? Uit zijn onderzoek waarin hij zijn studenten 
vroeg een tijd lang geheel offline te gaan, kwam tot hun op-
luchting en vreugde naar voren dat zij in die periode beter in 
het hier en nu konden leven, meer de ervaring van het echt 
aanwezig zijn hadden. In de ‘online wereld’ van het scherm 
is onze ervaring steeds technologisch bemiddeld. In zijn 
boek trekt Schnitzler een treffende overeenkomst van deze 
indirecte werkelijkheidsbeleving van de digitale wereld met 
Plato’ allegorie van de grot in zijn Politeia. De daar beschre-
ven door het vuur geprojecteerde schaduwbeelden van wer-
kelijk bestaande mensen of voorwerpen hebben nu plaats 
gemaakt voor digitale schimmen. Het door bits en bytes 
geconstrueerde venster fungeert als ons nieuwe perspec-
tief op de werkelijkheid. Schnitzler stelt daarom de cruciale 
vraag: hoe kijk ik dan naar de werkelijkheid, vanuit welk 
perspectief? Het vervreemdende gevoel dat dit oplevert, 
verwoordt hij in de oneliner van Günther Anders: ‘De mens 
is een antiek meubelstuk in een hypermodern ingerichte 
kamer’.

De volheid van de leegte
Het is eigenlijk heel verdrietig: we hebben zoveel dat dat 
vele ons benauwt in ons zijn. We snakken naar ademruim-
te, leegte, dagen zonder ‘agenda’, u weet wel ‘de dingen 
die gedaan moeten worden’ die op je kunnen drukken. Be-
noit Standaert zegt het weer zo treffend: ‘leegte cultiveren 
is arm worden’. Arm worden laat toe zuiver het geheel te 
zien in onderlinge verbondenheid. De zuiverheid opent het 

2   Hans Schnitzler, Kleine filosofie van de digitale onthouding, Amsterdam 
2017.

oog en laat God zien. Helderheid, transparantie en leegte 
werken elkaar in de hand en vallen uiteindelijk samen met 
het grootste geheim: ‘niets hebben om God te zien die 
niets bezit maar alles is’. Hoe bezien en beleven wij vanuit 
dit mysterie de tijd? Hoe anders dan vanuit het besef dat 
de tijd ons met het leven gegeven is?

‘Gods tijd is de allerbeste tijd’
Zo luidt een van de meest ontroerende cantates van J.S. 
Bach, ook wel bekend als de ‘Actus tragicus’, een begrafe-
niscantate die hij op 22-jarige leeftijd schreef. Na de sublie-
me sonatine zet het koor in met: ‘Gods tijd is de allerbeste 
tijd. In Hem leven, bewegen wij (ons) en zijn wij, zolang Hij 
wil. In Hem sterven wij te rechter tijd, wanneer Hij wil’.
‘God heeft tijd voor ons’ betekent volgens Karl Barth (Kir-
chliche Dogmatik I/2 p. 50. Een prachtig hoofdstuk om 
over te mediteren!) hetzelfde als ‘God openbaart zich’. 
Vanuit het wonder van onze schepping, dat God tijd voor 
ons heeft en dat wij daarom tijd hebben, mogen we die 
tijd zien als vol van Gods aanwezigheid en vol van ver-
wachting van zijn komen. 

Ont-moeten in eenvoud
Monnik Kallistos Ware vertelt het volgende verhaal:

‘Er was eens een oude man die de gewoonte had uren in 
de kerk door te brengen. Op een gegeven moment vroegen 
zijn vrienden hem wat hij daar al die tijd aan het doen was. 
“Ik ben aan het bidden”, antwoordde hij. “O”, zeiden zijn 
vrienden, “dan heb je vast heel veel aan God te vragen!” 
Enigszins verbaasd zei de oude man: “Ik vraag God hele-
maal niets”. “Maar, wat doe je daar dan al die tijd?”, vroe-
gen zij. Hij antwoordde: 

“Ik zit en kijk naar God en God zit en kijkt naar mij.”

 Jos de Heer
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Afscheid Jos de Heer,  
bestuursvoorzitter van Vacare  
In het afgelopen najaar gaf Jos aan, dat hij wilde stoppen 
als voorzitter van het bestuur van Vacare. We hadden alle 
begrip voor zijn beweegredenen, maar vinden het wel erg 
jammer. We zullen hem missen als voorzitter. In de be-
stuursvergadering van november jongstleden hebben we 
afscheid genomen. Jos was een rustige en bekwame voor-
zitter. Hij heeft veel betekend voor de inhoudelijke koers 
van Vacare, met zijn expertise op het gebied van lectio di-
vina. Getuige daarvan alleen al de afgelopen jaargang van 
Meditatief Leven, waarin hij een serie artikelen met dat 
onderwerp verzorgde. Daarnaast heeft hij duidelijke lijnen 
uitgezet voor samenwerking met de WCCM en later met 
de Binnenkamer. Gelukkig blijft hij betrokken bij Vacare en 
hopen we hem weer te kunnen binnenhalen als een work-
shopleider op een van onze landelijke Vacaredagen. Jos, 
ook vanaf deze plek: hartelijk dank voor het vele werk dat 
je verzet hebt voor Vacare.

Het bestuur van Vacare,  
toekomstige bestuursmutaties
Naast de al enige tijd vacante functie van secretaris is nu 
ook de functie van bestuursvoorzitter vacant. Bij het sluiten 
voor de inleverdatum van de informatie voor deze rubriek 
heeft het bestuur twee kandidaten bereid gevonden te over-
wegen om het bestuur te komen versterken. Eén van de 
kandidaten beraadt zich om de functie van secretaris op 
zich te nemen. In het volgende nummer van Meditatief Le-
ven kunnen we hierover meer duidelijkheid geven.

Classicale inspiratiemiddag over werken met 
spiritualiteit in de gemeente
Het doel van Vacare is om zoveel mogelijk mensen ertoe te 
brengen om christelijke meditatie in hun leven te integreren. 
Daartoe is altijd een tweesporenbeleid gevoerd: enerzijds 
het trainen van mensen om meditatiegroepen te begeleiden. 
Anderzijds het verstrekken van informatie via website, het 

NNieuws uit Vacare
Vacaredag 6 oktober 2018
De landelijke Vacaredag in Amersfoort op 6 oktober, met 
als thema ‘Hoe ben je onderweg in je leven; over richting 
zoeken en geluk vinden’, was een succes. Mariska van 
Beusichem verkende in de centrale lezing op inspirerende 
wijze de christelijke kijk op het leven als geestelijke weg. 
Veel deelnemers vroegen na afloop om de tekst van haar 
lezing. Het bestuur besloot ter plaatse, na overleg met en 
gulle toestemming van Mariska, om in november een extra 
Vacare Nieuwsbrief uit te geven met haar integrale lezing 
en een impressie van de dag door Pieter Jan Mellegers. 
De in de middag in twee parallelle ronden gegeven work-
shops verrasten vooral de deelnemers die voor het eerst 
een Vacaredag bijwoonden. Verrast over de grote diversi-
teit aan vormen van christelijke meditatie. Het bestuur ont-
ving daarover een aantal mails met positieve reacties van 
mensen die op basis van hun ervaringen in de workshops 
besloten om in de eigen woonomgeving zich te willen aan-
melden bij een meditatiegroep. 

Inspiratiefestival op Terschelling  
van 26 tot 28 oktober 2018
Vacare heeft aan het driedaagse inspiratiefestival op Ter-
schelling met als thema ‘Geloven in beweging’, naast or-
ganisatorische taken, vooral inhoudelijk een grote bijdrage 
kunnen leveren. Met als basis de Rooms-Katholieke kerk 
op Midsland werden door de bestuursleden, zowel in de 
kerk als daarbuiten, ruim twintig heel verschillende vormen 
van christelijke meditatie-workshops gegeven zoals laby-
rintworkshops op het strand in de vroege ochtenden, ken-
nismaken met vier vormen van christelijke meditatie, latifa-
gebed, vredesmeditatie, stiltewandeling met thema ‘Oogst’ 
en een meditatieve Taizé avondviering. Ook nu bleken veel 
deelnemers enthousiast over de rijkdom aan werkvormen 
binnen de christelijke meditatie. Twee predikanten gaven 
aan, op basis van hun ervaringen in verschillende work-
shops de training Begeleiding van meditatie te willen gaan 
volgen om daarna zelf een meditatiegroep te starten.
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bulletin Meditatief Leven, de digitale Nieuwsbrief, brochures 
en natuurlijk de landelijke Vacaredag. Daarnaast willen we 
een netwerkorganisatie zijn: via regiogroepen en Vacaregroe-
pen delen we onze kennis en ervaring. Komend jaar willen we 
deze laatste twee groepen een nieuwe impuls geven. Hierin 
willen we samenwerken met de nieuwgevormde classes. 
Deze classes willen namelijk niet alleen bestuursorganen 
zijn, maar ook aan inspiratie bij de plaatselijke gemeenten 
bijdragen. Kick Bras heeft daartoe een plan ontwikkeld om 
via de classes plaatselijke gemeenten en/of ringen op het 
spoor te komen waar een inspiratiemiddag georganiseerd 
kan worden. Doel is om plaatselijke gemeenten te inspireren 
en te stimuleren om met meditatie en meditatieve werkvor-
men de spiritualiteit in de gemeente te bevorderen. In een 
nieuwe brochure van Vacare wordt een model gepresenteerd 
dat een gemeente kan helpen om meditatie aan te bieden. 
Deze brochure is gratis verkrijgbaar. We willen bij dit traject 
ondersteuning vragen van onze regiogroepen of, als die er in 
een classis niet is, van twee mensen uit ons netwerk die in 
de classis wonen. In de eerste plaats om het classisbestuur 
te helpen positief op ons voorstel te reageren. In de tweede 
plaats om te helpen de inspiratiemiddag inhoudelijk vorm 
te geven. En in de derde plaats, als dat mogelijk is, om de 
regiogroep als contactpunt tussen gemeente in de classis 
en Vacare te laten functioneren. Het zou mooi zijn, wanneer 
een plaatselijke gemeente met meditatie wil gaan werken 
en daarbij advies of inspiratie nodig heeft, er op de regio-
groep een beroep kan worden gedaan. Uiteraard hangt dit 

af van de mogelijkheden en wensen van de regiogroep. Op  
12 december heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden 
in het Dienstencentrum van de PKN met mensen uit de re-
giogroepen uit vier classes. Gezocht is naar hoe concreet 
vorm en inhoud gegeven kan worden aan een inspirerend 
programma voor de middag binnen de classis of in bestaan-
de ‘ringen’, waarbij ook mensen in de plaatselijke kerken 
uitgenodigd en geïnspireerd worden om ter plaatse met 
meditatie bezig te gaan. De inhoud van het programma zal, 
naast enkele vaste onderdelen en binnen de doelstellingen 
van het project, een invulling krijgen die aan de wensen van 
mensen die de middagen ter plekke organiseren voldoet.
Op dit moment hebben we voor vier van de elf classes twee 
mensen uit de regiogroepen of uit het netwerk van Vacare 
bereid gevonden om het project te helpen ondersteunen. 
Van vier classes is er één vertegenwoordiger. Het betreft 
de classes Veluwe, Zuid-Holland-Zuid, Utrecht en Noord-
Brabant &Limburg. We zoeken voor elk van deze classes 
nog één iemand! Voor de classes Overijssel-Flevoland, 
Zuid-Holland Noord en Zeeland &Zuid-Hollandse Eilanden 
zijn nog twee mensen nodig die willen helpen het project te 
ondersteunen. Het bestuur doet dan ook een oproep aan 
u om het project, het organiseren van een inspiratiemiddag 
over het werken met spiritualiteit in de gemeente, in uw 
classis te helpen realiseren. Als u zich geroepen voelt om 
deel te nemen aan het project kunt u voor verdere informa-
tie mij bellen (020-4904417) of 
E-mailen: r.h.m.boersma@planet.nl Rob Boersma
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men overhoop lag en toen had ik mijn thema. We kun-
nen en willen misschien graag overal hoop zien maar er 
zijn zoveel dingen in ons leven die dat overhoop gooien. 
Vrienden in Engeland hebben de foto op de voorkant van 
deze kalender gemaakt, met al die kleren. Het zijn kleren 
die aangespoeld zijn of op het strand achtergelaten op 
de Griekse eilanden. De vluchtelingenproblematiek is de 
‘overhoop’-kant. De kleren hingen in de kathedraal van 
Canterbury. Dat het kunstwerk daar terecht kwam is voor 
mij een teken van hoop, dat een kerk daar aandacht aan 
besteedt en dat sommige vluchtelingen gered zijn. Zo’n 
foto spreekt voor zichzelf. Daar kan iedereen veertig da-
gen over nadenken! Dankzij de kalender ga je dag na dag 
richting Pasen. De kanteling op palmzondag spreekt mij 
altijd zeer aan. Dat is het begin van de week waarop het 
thema ‘hoop- overhoop’ bij uitstek tot uitdrukking komt. 
Op palmzondag is het nog ‘Hosanna’ en op Goede Vrijdag 
‘kruisigt hem’.

Mooiste beroep van de wereld
Het maken van de kalender betekent nog steeds veel voor 
mij. Ik ben afgekeurd toen ik 58 was. Ik heb een agres-
sieve vorm van reuma en heb in de afgelopen acht jaar 
zes nieuwe gewrichten gekregen. Ik heb nog een operatie 
op de lijst staan. Elke keer hoop ik dat er even een adem-
pauze tussen zit. Maar dat is ijdele hoop. Ik heb goede 
momenten als de pijn maar in één gewricht zit in plaats 
van in allemaal. Het was voor mij heel ingrijpend dat ik 
afgekeurd werd. Ik bleef er last van houden tot het moment 
waarop ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Toen 
was ik opeens weer net als iedereen: emeritus predikant. 
De stress van de afkeuring was toen pas over. Ik heb het 
mooiste beroep van de wereld en als je dat niet meer kan 
uitoefenen, is dat moeilijk. De kalender is in zekere zin mijn 
redding geweest. Ik vind het heerlijk om zo toch nog met 
mijn vak bezig zijn. 

GGeloven kan ik niet in mijn eentje      

Geloven kan ik niet in m’n eentje
Begin jaren tachtig, toen Joke van der Velden (nu 67) 
predikant was in Metslawier in het noordoosten van 
Friesland, kwam ze op het idee een veertigdagenkalen-
der te maken voor haar gemeenteleden, met speciale 
aandacht voor de kinderen. In de loop der jaren kwamen 
er steeds meer lezers en andere gemeentes bij en vanaf 
2010 werd de kalender uitgegeven door uitgeverij Nar-
ratio. Nu Narratio stopt, betekent dit ook het einde van 
deze veertigdagenkalender. Het laatste thema voor de 
kalender van 2019 is ‘overæhoop’. Joke van der Velden 
blikt terug. 

Dubbelheid 
“Ik bedacht de thema’s zelf. Meestal had ik rond Pinkste-
ren een nieuw thema en daarmee was ik dan een heel jaar 
bezig. Ik ging vanwege het thema naar exposities en mu-
sea. Ik maakte foto’s bij de teksten waar het thema in voor-
kwam, zocht naar bijpassende illustraties en een enkele 
keer liet ik een illustratie door een ander tekenen, maar ik 
verzon hoe het eruit moest zien. De eerste jaren schreef ik 
ook zelf de kinderverhalen; nu niet meer omdat ik nog maar 
weinig contact met kinderen heb; ik heb zelf geen kinderen. 
Alle thema’s die ik in de loop der jaren verzonnen heb, 
worden gekenmerkt door een zekere dubbelheid: ‘Uitzicht, 
uit zicht’, ‘vogelvrij’ en ‘een boom opzetten’. Deze dub-
belheid weerspiegelt het leven en ook de bijbelse wer-
kelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat mensen gelukkiger 
worden als ze nadenken over de wereld, over wie ze zijn en 
wat ze doen en waarom? Daarom bied ik ze in de kalender 
verhalen aan. Verhalen laten ruimte aan eigen interpre-
tatie.

Overæhoop 
Het thema van 2019 is ‘overæhoop’. Ik luisterde naar 
de radio en hoorde iemand zeggen dat zijn leven in Je-

i n t e r v i e w
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‘Zij zoekt zich zelve niet’
Ik zou medicijnen gaan studeren maar op een achternamid-
dag heb ik dat opeens omgegooid. Ik wist niet eens waar-
om. Ik had een aardige dominee en mijn ouders, die mij 
vrij lieten, waren gelovig en praktiserend. Mijn moeder was 
Luthers en mijn vader Hervormd. Mijn ouders zijn op late 
leeftijd getrouwd en ik ben dus een buitengewoon gewenst 
kind. Ik ben niet voor hen dominee geworden maar hoe zij 
met hun christen zijn omgingen, heeft me wel beïnvloed 
in positieve zin. Mijn vader was zijn hele leven diaken. Ik 
bracht foldertjes rond met teksten als: ‘zij zoekt zich zelve 
niet’.

Vrolijk geloof
Ik studeerde in Utrecht bij de ‘Bonders’, de strenge variant 
van de protestantse kerken, terwijl ik zelf vrijzinnig was. 
Ik was het enige meisje op 80 mannen. Ik heb daar niet 
echt last van gehad: vijf oudkatholieke studiegenoten wa-
ren mijn vrienden. In 1974, toen ik zou afstuderen, bestond 
nog de regeling dat een vrouw haar ambt moest neerleggen 
als ze trouwde. Vrouwen gingen dan werken in ziekenhuizen 
of in het bejaardenwerk maar dat wilde ik niet. Ik wilde een 
gemeente. Prof. JM van der Linde, hoogleraar missiologie, 
heeft voor mij een stage in Suriname geregeld. Ik denk dat 
Van der Linde gedacht heeft dat ik eerst maar eens moest 
ervaren wat het is om gemeentepredikant te zijn. Ik liep er 
stage maar werd al spoedig ingezet als dominee. Ik ben 
daar anderhalf jaar geweest. In Suriname heb ik een vrolijk 
en praktisch geloof leren kennen. Dat past bij mij! Gelovi-
gen van diverse wereldreligies en christelijke denominaties 
trokken daar met vreugde met elkaar op. Daardoor – en 
door mijn opvoeding en het gemengde huwelijk van mijn 
ouders – ben ik wars van hokjes-denken. Het gaat mij om 
de heelheid van ieder mens.

Rode draad
Ik heb altijd mensen willen verbinden met elkaar; ook men-
sen buiten de kerk. Dat is de rode draad in mijn werk en 
leven. Ik wil laten zien hoe leuk het is in de kerk. Het is 
voor mij belangrijker dat ik mensen meekrijg in een viering 
dan me houden aan de traditionele liturgie; we moeten met 

elkaar iets beleven en geraakt worden. Het Avondmaal bij-
voorbeeld moet de mensen dienen; ze moeten er blij van 
worden, niet bang. Deze gedachte zit ook achter de veer-
tigdagenkalender: samen ga je op weg naar Pasen. Dat is 
voor mij kerk; ik zou niet weten wat ik moest doen als ik 
niet naar de kerk zou gaan. Dat zou ik heel akelig vinden. 
Geloven kan ik niet in m’n eentje. 
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Ongemak 
Dat is ook mijn ongemak met meditatie. Mijn eerste ge-
dachte toen ik voor dit interview in Meditatief Leven ge-
vraagd werd, was: ‘ik heb helemaal niks met meditatie’. 
Ik ben graag actief bezig en doe bijna niets in mijn een-
tje. Toen herinnerde ik me dat de theologe Dorothee Sölle 
spreekt over actie en contemplatie als de twee kanten van 

de ene medaille en ik realiseerde me opeens dat ik door 
het maken van de veertigdagenkalender een heel jaar met 
een thema bezig ben. Alles wat ik zie en doe en lees, bekijk 
ik me de ogen van dit thema. Dat kun je ook als meditatie 
zien. Dus misschien valt het toch nog mee. Maar ik ben 
veel meer van de actie. 
  
Aandacht
Ik heb nagedacht over wat voor mij ‘Leven met Aandacht’ 
betekent. Mijn eerste associatie is dat ik zelf heel graag 
aandacht krijg. Ik ben allergisch voor de vraag ‘hoe is het 
me je?’ maar een vraag als: ‘wat houdt jou op dit mo-
ment bezig?’, nodigt mij uit. Leven met aandacht begint 
voor mij met kennis vergaren: ‘waar ben jij mee bezig?’ 
of ‘waar is de wereld mee bezig?’ Dat zijn belangrijke 
vragen. Ik ben soms verbaasd hoe weinig aandacht er in 
de kerk is voor inclusief taalgebruik en hoe weinig kennis 
mensen hebben van de wereldproblemen. Maar ik heb 
geen flauw idee of dat leven met aandacht is? Ik denk het 
eigenlijk niet. Gelukkig zie ik dat veel mensen aandacht 
hebben voor het klimaat. Ik raak ontroerd als ik mensen 
tijd zie steken in ‘bijenbermen’. Dat is aandacht hebben 
voor wat je zelf kan doen om de wereld beter en mooier 
te maken. Misschien is de wereld met al haar problemen 
wel te groot voor ons en zoeken we het daarom in het 
kleine. 

Leren niks doen
Vijf jaar geleden zijn we van Amsterdam naar Baard ver-
huisd, een dorpje met 36 huizen in de buurt van Bolsward. 
Iedereen die mij kende zei: ‘je bent gek; je bent er binnen 
een jaar weg’ maar we wonen er nog! Toen we net verhuisd 
waren, moest ik weer een operatie ondergaan. De dorps-
bewoners vroegen belangstellend aan mijn man hoe het 
me ging maar verder lieten ze me met rust. Dat had ik no-
dig: even helemaal niets. We wonen daar in een verbouwde 
doopsgezinde kerk en dat maakt alles goed. Ik kwam mijn 
bed uit en dacht ‘o wat heerlijk om in een kerk te zijn’ en 
verder hoefde ik niets te doen. Ik heb daar leren niks doen 
en van alles te genieten, behalve van mijn pijnlijke fysio-
therapie. 
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Verveling is geen meditatie
Ik ben gewend om alleen te zijn. Mijn man is de helft van 
het jaar voor zijn werk in het buitenland. Maar toen ik in 
Amsterdam woonde en was afgekeurd verveelde ik me. In 
Amsterdam leefde ik vanuit een ‘tekort’. In die stad is van 
alles mogelijk en ik kon daar niet meer aan mee doen. Wat 
dan overblijft is verveling en verveling is geen meditatie, 
dat weet ik zeker! In Baard kan ik ook heel veel niet maar 

daar geniet ik. In Baard hoef ik er niet over na te denken 
want het is er gewoonweg niet. We hebben geen winkels, 
geen musea, er is geen vertier. Er is alleen een dorpscafé 
met een ontzettend aardig echtpaar en met elkaar houden 
we dit café in stand. Daar eet ik als te moe ben om te ko-
ken. Daar en in de kerk vind ik gemeenschap en verbinding. 
En verder ‘mediteer’ ik de hele dag!
 Kitty Mul



In de stilte hoorde ik de stem van God

beeldmeditatie

Schilderij – Jantje Thijm Bosma – acryl op papier  |  Tekst – Sören Kierkegaard
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wWaar kun je naar toe?

Christus leeft in mij

Van vrijdag 8 februari 15.00 uur tot en met zondag 10 februari 14.00 uur.
Het retraiteweekend staat in het teken van stilte. In en vanuit stilte krijgen woor-
den kracht. Dat geldt zeker voor het ‘Woord’: Christus zelf is het belichaamde 
woord. Zo geeft het Evangelie volgens Johannes dit weer. Wie is Jezus Christus 
voor mij? Wat betekent zijn leven en werk voor mij? Hoe werkt dit door in mijn 
verleden, heden en toekomst? En hoe beïnvloedt dit mijn denken, voelen, gelo-
ven en mijn connectie met anderen? We volgen het ritme van de abdij. Je bent 
met een groep, maar je komt voor jezelf. 

Begeleiding: Kees Pastoor
Plaats abdij van Egmond in Egmond-Binnen 
Kosten: € 275.-
www.abdijvanegmond.nl

Christelijke stille retraite
Kleopasdagen

Van donderdag 7 maart 17.00 uur tot 
en met zondag 10 maart 16.00 uur in 
Leuvenheim. Dezelfde dagen worden 
ook gegeven van 11 tot en met 14 juli 
in Helvoirt en van 3 oktober tot en met 
6 oktober in leuvenheim.
Een retraite in volledige stilte waarin 
het gaat om geestelijke groei. In deze 
dagen mogen we ervaren dat het 
woord aan de Hebreeën werkelijkheid 
mag worden: ‘Want levend en krach-
tig is het woord van God en het is in 
staat de opvattingen en gedachten 
van het hart te ontleden.’ (Hebr 4:12) 
Het Woord van God geeft niet alleen 
inzicht; het troost, bevrijdt en geneest 
bovendien. Er is ruimte voor gebed, 
onderricht en avondmaal. Dagelijks is 
er een persoonlijk gesprek. De retraite 
staat open voor deelnemers van alle 
denominaties.

Begeleiding: Gemma en Wiebe de Groot 
Tel. 0341 - 414 086
Kosten: € 175,-
www.kleopasdagen.nl

Weekend Engelse Choral Evensong

Van vrijdag 22 februari 19.30 uur tot en met zondag 24 februari 18.30 uur.
In veel Engelse kathedralen wordt al bijna vijf eeuwen lang de Evensong 
gezongen. Een avonddienst die op enkele gesproken bijdragen na, vrijwel 
in zijn geheel wordt gezongen. Vaste elementen zijn onder andere het Mag-
nificat & Nunc Dimittis en de Preces en Responses. Bent u een ervaren 
koorzanger en kunt u zelfstandig de vroeg aan u verstuurde muziek instude-
ren, dan nodigen wij u uit voor deelname aan het studieweekend Evensong.
In dit weekend zal onder leiding van de engelse dirigent Peter leech een 
volledige Evensong worden ingestudeerd om die dan op zondag 24 februari 
om uit te voeren.

Begeleiding: Peter Leech en Beatrix Smit
Plaats: Dominicanenklooster in Huissen
Kosten:  € 280,- (inclusief overnachting) en  

€ 155,- (inclusief warme maaltijden)
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Een dag oefenen 
in de keuken van compassie

Zaterdag 9 maart 
10.00 uur tot 17.00 uur.
Wil je proeven welke uitwerking com-
passie kan hebben? Verlang je naar 
een steuntje in de rug om vriendelijker 
met jezelf en anderen om te gaan? 
Om meer te leven vanuit je hart en 
aandacht te geven aan gevoelens en 
behoeften? En weet je niet goed hoe? 
Op deze dag maak je kennis met je 
‘Compassionele Metgezel’ die je met 
aandacht, mildheid en liefde steunt. 
Dit zijn alle ingrediënten voor zelfcom-
passie. Al proevend verwijl je bij jezelf 
en je relaties. En je bent samen stil 
om met al je zintuigen te genieten van 
het moment. Een dag om dieper te 
beseffen waar het in jouw en ieders 
leven wezenlijk om zou kunnen gaan.

Begeleiding: Elisabeth Ouborg,
Vera Hols
Plaats Amsterdam, La Verna
Kosten: € 45,- 
www.laverna.nl

Begijnhofgesprek: De Johannes Passie van Bach 

Zondag 17 maart van 10.30 tot 12.30
De uitspraak ‘Geen dag zonder Bach’ geldt zeker voor de spreker van deze 
ochtend. Twee jaargeleden lichtte hij naar aanleiding van zijn boek Bachs 
grote Passie bij ons zijn spiritueel liturgi-
sche benadering van deze in Nederland 
omarmde passie toe. Dit jaar kwam zijn 
op dezelfde leest geschoeide boek over 
de Johannes Passie uit. Aan de hand van 
muziekfragmenten overweegt Ad de Keyzer 
met ons zijn visie op deze passie.

Begeleiding: Ad de Keyzer 
Plaats: De Herberg, terrein Eckartdal, Nu-
enenseweg 1, Eindhoven. 
Kosten: gratis (bijdragen in de kosten, die 
zijn rond € 5,- per persoon) 
www.begijnhofgesprekken.nl

Droomweekend 
Van vrijdag 22 maart 19.30 uur tot en met zondag 24 maart 16.00 uur.
In het weekend leer je verschillende ingangen om je eigen dromen te onderzoe-
ken en is er ruim gelegenheid om eigen dromen in te brengen. Via dromen ko-
men we op een diepere laag van onszelf uit. Het droomonderzoek wordt verbon-
den met energetisch werk (lichaamswerk) en met het uitbeelden van dromen in 
bijvoorbeeld een tekening. Dromen bieden zo meer inzicht en ook een verrijking 
in je leven. 

Begeleiding: Maarten van Rootselaar 
Plaats: Hoeve Wetermans in Olst
Kosten:  € 260,- (inclusief verblijf en (vegetarische) maaltijden.  

€ 225,- bij opgave en betaling vóór 31 december.  
Toeslag van € 60,- voor een eenpersoonskamer.

www.hoevewetermans.nl
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Wat voor aandacht
Kun je leven zonder aandacht? Ik denk dat het in elk geval 
levensgevaarlijk is. Zodra je de deur uitgaat moet je heel 
veel in de gaten houden, want voor je het weet word je 
aangereden. Trouwens, ook binnen loert het gevaar. De 
meeste ongelukken gebeuren binnenshuis. En vaak zal 
daar gebrek aan aandacht debet aan zijn. Het dagelijks 
leven stelt veel eisen aan onze aandacht, maar het is 
wel een bepaald soort aandacht. Het gaat dan om doel-
gerichte aandacht. We moeten ons boodschappenlijstje 
maken, of overhemden strijken. We moeten de kinderen 
naar school brengen of op kantoor de nodige mails weg-
werken. Sommige van onze taken vragen een ingespan-
nen aandacht waarvan we ’s avonds bij thuiskomst echt 
moe zijn. Ons bewustzijn staat bij dit alles in de actieve 
modus. Maar er bestaat ook zoiets als een receptieve 
modus. Daarbij gaat het niet om aandachtig dingen doen 
vanuit een doelgericht handelen. Maar om ontvankelijk en 
aandachtig openstaan voor wat er op je af komt. Tijdens 
de lunchpauze op kantoor vertelt je collega over zorgen 
en verdriet in zijn persoonlijk leven. Kun je op dat moment 
daar ontvankelijk voor zijn en er echte aandacht voor op-
brengen? Deze receptieve aandacht schiet er nogal eens 
bij in. Maar juist deze vorm van aandacht voegt zoveel 
kwaliteit toe aan ons leven, samenleven en samenwer-
ken. Soms overkomt het ons, een moment van zuivere re-
ceptieve aandacht. Dan komt er iets echt bij ons binnen. 
Dat kan iets vreugdevols zijn, maar ook iets verdrietigs. 
Het is een moment van klaarheid, van helder bewustzijn. 
Je wordt geraakt, en je laat je raken. Het kan een mooi 
stuk muziek zijn, of een klaterende lach, of een prachtig 
schilderij, of een machtige boom. Het kan ook een film 
zijn vol menselijke tragiek of het verhaal van een mede-
mens. Maar vaak hebben we geen tijd, geen geduld en 
geen zin om werkelijk aandacht te geven aan wat zich bij 
ons aandient. Dan hebben we achteraf spijt van deze ge-
miste kansen. 

OOefenen in aandachtig leven

Het verlangen naar aandachtig leven
Het verlangen naar een aandachtiger leven motiveert 
mensen om te gaan mediteren. Want dan leer je toch om 
die knop in je hoofd en je hart om te zetten? Die knop 
van haastig en ongeduldig leven naar ontvankelijk en 
aandachtig leven? Inderdaad kun je zeggen dat meditatie 
vooral een oefening in aandacht is. We maken bij medita-
tie twee bewegingen: van buiten naar binnen en van de op-
pervlakte naar de diepte. En deze bewegingen maken we 
bij onszelf, en bij de wereld om ons heen. Bij onszelf gaan 
we van buiten naar binnen en van de oppervlakte naar de 
diepte. We proberen uit ons hoofd en in ons hart te ko-
men. Daarmee bedoelen we: we leggen de functionele en 
analyserende aandacht van de actieve modus af en stel-
len ons in op een meer intuïtieve, emotionele aandacht 
van de receptieve modus. We proberen contact te maken 
met ons diepste wezen, waar Gods Geest woont. Om daar 
binnen te komen, moeten we veel afleggen. Vooral het 
oordeel over onszelf. Gedachten als zouden we te onbe-
duidend, of te zondig of te onwetend zijn voor de godde-
lijke Geest laten we buiten staan. In al onze naaktheid en 
kwetsbaarheid komen we thuis bij God die op ons wacht. 
Zo maken we als we mediteren telkens weer de weg van 
buiten naar binnen, van de oppervlakte naar onze diepte, 
ons diepste kern: thuis te zijn bij God. En deze beweging 
maken we nu ook ten aanzien van de wereld om ons heen. 
Wanneer wij vanuit die innerlijke openheid die ik hiervoor 
beschreven heb aandachtig mediteren over een tekst, of 
een stuk muziek, of een mooie bloem, of een mailtje van 
iemand, maken wij ook hier een beweging van buiten naar 
binnen, van oppervlakte naar diepte. Wij oefenen ons in 
aandacht voor de diepere betekenis van de tekst, de zeg-
gingskracht van de muziek, de bloem of het mailtje. Ten 
diepste kunnen we zeggen: we oefenen ons in aandacht 
voor God in die tekst, of muziek, of bloem of dat mailtje. 
We oefenen ons om waar te nemen in dat stukje van de 
wereld waar God voor staat: heilzame wijsheid en liefde. 
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Grote Meditatie

Alexej von Jawlensky
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manier onze aandacht vraagt. De weg die hij zelf gegaan 
is en zijn woorden en daden op deze weg zijn één groot 
blijk van liefdevolle aandacht die uitliep op het uiterste 
offer dat iemand brengen kan. Een prachtig beeld daar-
van vond ik in de hierbij afgebeelde Grote Meditatie van 
Alexej von Jawlensky over wie onlangs een expositie in 
Den Haag was. Deze Grote Meditatie heeft de bijnaam: 
‘Goede Vrijdag’. We zien het gelaat van Christus met de 
neus en ogen in kruisvorm. De warme gloed in het gelaat 
is de gloed van liefde tot het einde. Het is deze liefde die 
in de veertigdagentijd centraal staat. Daarin wordt ons 
voortdurend weer gezegd: jij bent van belang, jij mag er 
zijn, ook met je fouten en gebreken, jij bent een parel in 
Gods ogen, jij staat in Gods aandacht. En tegelijkertijd 
daagt hij ons uit: welke mogelijkheden heb jij om aandach-
tig, liefdevol te leven? Waar zitten je blokkades, zie die 
onder ogen en laat dan je krampachtige angsten los. En 
hij leert ons om aandachtig te leven in de wereld waarin 
we geplaatst zijn: hoe ga je om met mensen en met Gods 
schepping? Waar verzet je je tegen onrecht. Hoe open sta 
je voor medemensen met hun kleine en grote geluk, hun 
kleine en grote verdriet? 
De veertigdagentijd is één grote oefening in aandachtig 
leven. Dat vraagt van ons om er ruimte voor te maken. 
Door vaker de stilte te zoeken. Door sober te leven. 
Door dingen los te laten die ons hinderen om open en 
vertrouwensvol in het leven te staan. En daarbij: door te 
mediteren, met onze aandacht de binnenste diepte in te 
gaan, waar ons gelaat oog in oog komt met zijn gelaat. 

Kick Bras

Op de momenten dat we zo kunnen waarnemen, neemt 
God in ons God buiten ons waar. Het is God in ons die ons 
erop wijst: zie en hoor je Mij in die tekst, in die muziek, in 
die bloem, in dat mailtje. Op zulke momenten versmelten 
wij met de wereld om ons heen. We voelen een diepe 
verwantschap, een diepe eenheid. Het zijn mystieke mo-
menten. We kunnen zulke momenten niet vasthouden. En 
vaak zijn onze meditatie-ervaringen niet zo hooggestemd, 
niet zo diepdoorleefd als ik hier schetste. Maar als je 
trouw volhardt in het mediteren, ga je merken dat er iets 
met je gebeurt, dat er iets in je verandert. Dat je, zonder 
dat je zelf weet hoe, vaker stilstaat bij de binnenkant en 
de diepte van jezelf, je medemensen en de medeschepse-
len. Dat je leert om geduldiger te zijn, met meer liefdevolle 
aandacht voor de wereld om je heen. Dat het je vaker lukt 
om de knop in je hoofd om te zetten van de actieve modus 
naar de receptieve modus. Je merkt dat je meer behoefte 
krijgt aan stilte, vooral innerlijke stilte. Dat je hoofd niet 
langer vol zit met oordelen en veroordelen, met najagen 
en verdedigen. Je hoofd wordt leger, stiller, geruster. Je 
wordt nog wel geraakt als iemand je slecht bejegent. En 
het lijden van medemensen en medeschepselen beroert 
je nog wel, in zekere zin zelfs dieper dan tevoren omdat je 
er ontvankelijker voor geworden bent. Maar onder al die 
beroeringen is er stilte, vertrouwen, overgave. 

Veertigdagentijd
Als er een tijd in het jaar is, die ons deze weg kan leren 
en die ons uitdaagt om deze weg van aandachtig leven 
te gaan, dan is het wel de veertigdagentijd. In de eerste 
plaats omdat in deze tijd Jezus Christus op een bijzondere 



Kleine filosofie van de digitale onthouding 
Hans Schnitzler, uitgeverij De bezige bij, amsterdam, 2017 
Als gast in het Filosofisch Kwintet (Human, okt.2017) wek-
te Hans Schnitzler mijn interesse voor zijn Kleine filosofie 
van de digitale onthouding. 
Schnitzler, docent aan de Bildung Academie in Amsterdam, 
vertelde over de digitale detox, waaraan zijn studenten 

deelnamen: een week lang 
offline. In zijn Kleine filoso-
fie doet hij verslag van hun 
bevindingen en reflecties 
daarop, gelardeerd met wijs-
gerige inzichten. De ervarin-
gen van de studenten zijn 
misschien samen te vatten 
in een uitspraak van één van 
hen: ‘Dingen zijn zo mooi als 
je er echt naar kijkt.’ Ont-
moetingen en gesprekken 
blijken ook echter en dieper. 
Kortom: de terugkeer naar 
de analoge gebieden wordt 
als realiteitswinst ervaren. 

Waarnemingen zijn intenser als ze niet telkens en direct 
’moeten’ worden gefotografeerd en gedeeld met anderen. 
Meer ruimte ontstaat daarbij voor reflectie, zelfinzicht en 
kritisch zicht op de werkelijkheid. 
De filosoof past Plato’s grotallegorie toe op zijn ‘real life’-ex-
periment: het tweewerelden- perspectief (online tegenover 
offline) en hij schetst parallellen. De deelnemers aan de 
proef constateren allen een bepaalde verslavingsdynamiek 
en daarmee ook een zekere vervreemding van zichzelf en 
de omgeving. Verschillende deelnemers verklaren dat ze 
offline dichter bij hun gevoel komen, meer rust ervaren voor 
bezinning, soms confronterend, vaak dieper, intiemer, be-
wuster. Naarmate mensen digitaal meer ‘afwezig aanwezig’ 
zijn, zo concludeert Schnitzler, komt een wezenlijk aspect 
van hun relatie met de wereld in het gedrang. Zonder de 
smartphoneafleiding, zo geeft een van de studenten aan, 
heeft zij vaker oogcontact met anderen (die dit ook blijken 
te waarderen!). De schrijver betrekt hierbij het gedachte-

goed van Levinas over ‘de blik van de ander’, en wat wij 
moreel verzaken als we elkaar ‘geen blik waardig’ gunnen. 
Met het hoofdstuk over aandacht leidt de schrijver ons wel 
tot de kern van zijn betoog, met in het verlengde daarvan 
de positieve vrijheid tot: ‘proberen vorm te geven aan je 
bestaan en identiteit vanuit de gedachte dat werkelijke vrij-
heid slechts inhoud kan krijgen in relatie tot anderen en in 
de wijze waarop je je verhoudt tot je omgeving’. De digitale 
detox is volgens Schnitzler een ethische oefening die de 
vraag naar het goede leven centraal staat in de traditie van 
de klassieke ars vitae, de levenskunst. 
Kleine filosofie van de digitale onthouding wil een kritische, 
morele spiegel zijn. Of dit onderzoek met deze studenten 
representatief genoeg is, weet ik niet, maar ik geloof ze-
ker dat meer in het hier en nu leven de aandacht scherpt. 
Regelmatig zag ik bij het lezen van dit boek dan ook raak-
punten met wat wij ‘meditatief leven’ noemen, ofwel leven 
met aandacht.
128 blz. | € 12,99

Nagekomen berichten (opgediept uit de bijbel)
Siebren van der Zee, uitgeverij narratio, gorinchem
Na God onderweg (2015) kwam Siebren van der Zee vorig 
jaar met Nagekomen berichten (opgediept uit de bijbel). De 
vragen op de achterkant van de bundel maken nieuwsgie-
rig: ‘Wat doen mensen die ooit door God zijn aangeraakt? 
Bijvoorbeeld mensen van toen, in de Bijbel. Hoe leefden 
zij? Wat wilden ze nog kwijt, ook aan ons? Over God en 
zichzelf ...
De schrijver kruipt in de huid van bijbelse personages om 
hun boodschap in kernachtige poëzie te laten resoneren 
als ‘nagekomen berichten’. Bijvoorbeeld de profeet Haggaï: 
 God kan wonen
 als wij zijn tempel zijn
 God kan wachten
 als wij stenen aandragen
 God heeft soms maar één
 als zijn begin nodig
Meditatief lezenswaardig!
88 blz. | € 9,00

Recensies     door G
erhard Kruizinga
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ideeën. De gemeenten konden dit allemaal even laten be-
zinken - er moest wat tijd en kou overheen - en vervolgens 
in samenwerking met anderen uitwerken, zodat er in kerk-
diensten in het hele land straks iets moois kan ontluiken. 

 God van het begin
 laat ons dromen van toekomst en leven,
 van uw rijk dat baan breekt, de wereld omgekeerd.
 Maak ons vredestichters en liedjeszangers,
 kunstenaars en grappenmakers,
 mensen op weg naar een hemel op aarde.

 (Strofe uit Ichthusgebed Mensen op Weg, Medemens 5)

Een nieuw begin, ook in je geloof
Bij Kerk in Actie hebben we de veertigdagentijd dit jaar dus 
als thema ‘Een nieuw begin’ meegegeven. Het kan een be-
vrijding zijn: een nieuwe kans, een schone lei. Maar niet 
altijd. Het kan ook met pijn en verdriet gepaard gaan. No-
ach laat alles achter als hij met zijn gezin en de dieren de 
ark binnenstapt. Veertig dagen dobbert hij eenzaam rond. 
Zijn nieuwe start begint met het uitsturen van een vogel. 
Die keert onverrichter zake terug, een teleurstelling. Tot hij 
eindelijk met een takje terugkomt en er hoop is. Ook van-
daag de dag kan een nieuw begin pijnlijk zijn: kerken die sa-
men een nieuwe start moeten maken, niet altijd makkelijk. 
Vluchtelingen die hier een nieuw bestaan willen opbouwen, 
ze wachten eindeloos op goed bericht. Gevangenen die vrij-
komen, maar geen werk vinden. Ook al is het moeilijk, een 
nieuw begin biedt wel perspectief. Het geeft hoop. 

Jezus zelf moest eerst lijden om de zonden van de we-
reld op zich te kunnen nemen, om de wereld een nieuw 
begin te geven. En zo kunnen wij bezinnen, om het leven 
daarna hernieuwd tot bloei te laten komen - gesterkt door 
de kracht van het evangelie. De veertigdagentijd wordt dan 
echt een tijd van inspiratie. Ze biedt kansen om gedurende 

EEen nieuw begin – De veertigdagentijd ten volle beleven

Het voorjaar komt
De winter loopt ten einde. Om ons heen komen langzaam-
aan de bloembollen op. Een nieuwe start voor de natuur, 
maar ook voor onszelf. Al in het najaar is dit teken van 
vernieuwing en hoop heel voorzichtig begonnen, klein in de 
grond gestopt. Het heeft er een winter lang overleefd. We 
zagen het niet, maar de voedingsbodem was juist: er kwam 
wat winterse kou overheen. Vocht en een paar voedings-
bronnen mocht het aan de aarde onttrekken. Zo gebeurde 
er ongemerkt heel veel. En dan opeens, op het moment dat 
we het bijna niet meer verwachten, als de winter te lang lijkt 
te duren, de regen te hard valt, en sommige van ons het 
gevoel krijgen dat het donker overwint, juist dan komt dat 
eerste sneeuwklokje weer boven. Een nieuw begin! 

Mijn naam is Evelien Vrolijk. Als consulent werk ik voor 
Kerk in Actie met diaconieën, zwo- en zendingscommissies 
in Noordoost Nederland aan (wereld)diaconaat. Ik mag met 
hen nadenken over hoe we er in onze kerken omkijken naar 
hen die ons mededogen nodig hebben. En hoe we dat op 
de beste manier kunnen doen. Als groep, maar vooral ook 
als christen. Want we zijn allemaal geroepen om dat te 
doen, elke dag weer. Ik woon op het Friese platteland, en 
die bloembollen zijn voor mij heel belangrijk. Ze geven me 
elk jaar weer kracht, op het moment dat ik het donker te 
lang vind duren. 

Voorbereiding, tijd en ontluikende inspiratie
Het is vergelijkbaar met de veertigdagentijd. Afgelopen ok-
tober was ik in Borger. Terwijl de bladeren nog niet eens 
van de bomen waren gevallen, mocht ik in gesprek met ver-
tegenwoordigers van diverse gemeenten over hoe zij hun 
veertigdagentijd 2019 zouden invullen. Zo startten al in het 
najaar overal in het land de voorbereidingen: begonnen dia-
conieën, zwo-commissies, predikanten, liturgiecommissies, 
bloemschikkers en nog veel meer mensen na te denken. 
De avonden waren vol van inspiratie, verhalen en allerlei 
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zes weken je geloof te verdiepen, je op een andere manier 
te verbinden met anderen, en met God. 

Vele mogelijkheden om aan de slag te gaan
Graag deel ik een aantal mooie mogelijkheden met u, voor 
bezinning, inspiratie, verdieping en verbinding. En natuurlijk 
ook praktisch, zodat u handen en voeten aan uw geloof 
kunt geven. Als een kleine oproep om de veertigdagentijd 
dit jaar bewust te doorleven, op een manier die bij u past.

Bezinnen: vasten
Kan vasten ons helpen om een nieuwe start te maken? Ik 
denk van wel. De veertigdagentijd is een uitgelezen mo-

ment om stil te staan bij de invulling van ons leven en ge-
loof, en hoe we een nieuw startpunt kunnen kiezen. U kunt 
op verschillende manieren vasten: traditioneel, zoals niet 
snoepen of geen alcohol drinken bijvoorbeeld. Of juist an-
ders, iets doen: een oudere kennis bezoeken of biologische 
groenten kopen. Welke vorm u ook kiest, vasten nodigt uit 
na te denken over stappen die u wilt zetten. 
Vasten kun je alleen doen, maar het is verrijkend om dat 
als groep te doen. Iedereen kan meedoen, op zijn of haar 
eigen manier. De meerwaarde van vasten in een groep is 
dat je elkaar kunt aanmoedigen om tijd te investeren in 
het geloof en om het vasten vol te houden. Om samen als 
gemeente te vasten, is er voor gemeenteleden een ‘vas-
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tenkaart’ ontwikkeld. Elke week ligt de focus op een ander 
onderwerp: eten, tijd, kleding of afleidingen. Als je samen-
komt, kun je samen uitwisselen wat je meemaakt en wat 
je lastig vindt, en wat het vasten je leert. Voor iedere week 
in de veertigdagentijd is er een suggestie om te vasten, 
gekoppeld aan het veertigdagenproject van die week. Door 

het bespaarde aan het eind van de actie te doneren steunt 
u de mensen die hopen op een nieuw begin. 

Inspiratie: veertigdagentijdkalender
Al sinds jaar en dag maken we bij Kerk in Actie een veer-
tigdagentijdkalender. De kalender leidt u dag na dag door 
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de veertigdagentijd, met gebeden, gedichten, korte medita-
ties. Dit jaar staat dit vers er ook in:

 Ga op de kruispunten staan, denk na
 kijk naar de oude wegen.
 Welke weg leidt naar het goede?
 Sla die in, en vind rust.
 
 (Jeremia 6:16-17)

Mij helpt de kalender om de dag positief te beginnen, even 
te reflecteren en zo inspiratie te vinden voor mogelijke 
antwoorden op de vragen die op me af komen. Doordat ik 
meer tijd maak voor het bezinnen en rust zoek in de veer-
tigdagentijd, komen er meer vragen naar boven, over wat 
ik belangrijk vind, waar ik me op wil richten, enzovoort. De 
kalender helpt me die vragen echt ruimte te geven, zodat 
de veertigdagentijd echt transformatief kan zijn. Dat lukt 
helaas niet altijd, soms ben ik te druk met alle dagelijkse 
dingen - kinderen, school, werk, etc. Gedichten spreken mij 
eigenlijk altijd aan, waarschijnlijk door mijn achtergrond. 
Mijn moeder was lerares Nederlands, en er stonden bij ons 
thuis vroeger twee boekenplanken vol met gedichtenbun-
dels. Voor elke gelegenheid vond mijn moeder er wel weer 
een. Een klein bijbelvers zoals hierboven zet mij dan aan 
het denken: waar wil ik naartoe?

Verdiepen: kunst 
Houdt u van kunst? En heeft u ook al vaak ervaren hoeveel 
verrassende inzichten kunst kan geven? Bezoek dan sa-
men met vrienden of familie een tentoonstelling en deel uw 
ervaringen. Of organiseer samen met andere gemeentele-
den in deze tijd een aantal avonden waarin u een bepaalde 
kunstenaar uitlicht: bijvoorbeeld Rembrand of Chagall. 
Ook liturgisch bloemschikken kan de verwachting in deze 
tijd mooi in beeld brengen. 
Waar u ook voor kiest, als u er aandacht aan besteedt op 
diverse momenten, bijvoorbeeld in het kerkblad en tijdens 
de preek, zorgt u voor inspiratie, zes weken lang. Zo kan 
het nieuwe begin niet alleen bij u, maar ook bij de mensen 
om u heen echt tot leven komen.

Verbinding: Je geloof handen en voeten geven 
met de Paasgroetenactie
De veertigdagentijd is ook een tijd om je in te zetten voor 
anderen. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een 
Paasgroet te sturen naar mensenrechtenactivisten en ge-
detineerden. In Nederland, en ook in het buitenland. Het 
zijn niet zomaar groeten, maar kaarten die gemaakt zijn 
door gevangenen zelf. Onder leiding van een predikant 
zijn gedetineerden in gesprek gegaan over het thema ‘Een 
nieuw begin’. Vervolgens is het thema verbeeld.
Een Paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat 
er aan hen wordt gedacht. Cobien van Koeverden - Brouwer 
was jarenlang vrijwilliger voor deze actie en zag wat voor 
een impact zo’n kaart heeft. “Je hebt geen idee wat een 
kaartje met mensen doet als ze in de gevangenis zitten. 
Het betekent een erkenning van wie ze zijn, aandacht.”
Als afzenders mogen wij de boodschap van Pasen doorge-
ven: dankzij Gods liefde is een nieuw begin voor iedereen 
mogelijk. Mevrouw Van Koeverden - Brouwer vertelt verder: 
“Omzien naar gevangenen, dat is op mijn weg gekomen 
en dat heb ik opgepakt. Ik geloof dat dit geen toeval is. Ik 
deed het vanuit mijn geloof, omdat elk mens het waard is 
om gezien te worden. De waarde van een mens wordt niet 
bepaald door het ergste wat hij gedaan heeft.” 

Van Aswoensdag naar Pasen - 
op weg met een nieuw begin
6 maart is het Aswoensdag. Sommigen van u zullen die 
dag een askruisje halen in een oecumenische viering, an-
deren zijn die avond bij een vesper of een maaltijd, of doen 
iets heel anders. Hoe het ook zij, ik hoop dat u die dag een 
start maakt, om de veertigdagentijd te beleven op een ma-
nier die bij u past. Juist dan kan deze bezinnende tijd nieuw 
inzicht, dankbaarheid en kracht geven. Dat wens ik u van 
harte toe, als we op weg gaan naar Pasen, en de overwin-
ning van het Licht.

Evelien Vrolijk, Kerk in Actie-consulent Noordoost Nederland
(Alle materialen en informatie kunt u vinden op 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd)



Humoristisch en polemisch verduidelijkt de 
spraakmakende Britse theoloog Theo Hobson de 

rol van geloof in de huidige samenleving. ‘Authentiek 
christendom kan geloof en rituele vormen niet 

straffeloos afschaffen. Als het zichzelf zo lossnijdt 
van de basale, maar rationeel onverklaarbare rituele 

praktijk, pleegt het feitelijk zelfmoord.’

‘Ik beveel dit werk 
van John Caputo bij 
u aan als een van de 

meest inspirerende en 
inzichtgevende teksten 
over de betekenis van 
geloven die ik ooit heb 

gelezen.’ 
Peter Rollins

‘Een prachtig boek.’ 
Jean-Jacques Suurmond

‘Om de christelijke mystiek 
te doorgronden heb je 
een kenner als Kick Bras 
nodig. Niet alleen leert hij 
ons de teksten te lezen, 
maar – en dat is een 
bewonderenswaardige 
vondst – hij weet via kunst 
en teksten de kern zo over 
te brengen dat mystieke 
ervaring voelbaar wordt.’ 
Trouw *****

• Full colour 
• 224 blz.
• 27,50

lezen en... leven!

• Paperback
• 160 blz.

• 17,50

•    Paperback 
met flappen

•  240 blz.  
•  22,95

godsdienst  en samenlev ing

Verkrijgbaar bij de boekhandel of www.skandalon.nl

(advertentie)

✶✶✶✶✶
Trouw

hoogste 
waardering

Utrecht 
15 maart 
Vrijzinnige 

Lezing
door Theo

Hobson

k i c k  b r a s


