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Over de (on)zin van christelijke meditatie 
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Inleiding. 

Behoefte aan gemeenschap. 

‘Als mensen in deze tijd behoefte hebben aan gemeenschap, dan is dat níet om 
‘ergens bij te horen’, maar om hun honger naar spiritualiteit te stillen’, schreef 
columnist Jan Greven in Trouw van 2 januari 2007. Nu is ‘spiritualiteit’ een zeer 
brede term en je kunt er jaren in (ver)dwalen (zie ‘Veel te laat’, Huub 

Oosterhuis), maar het geeft wel aan dat het zonder deze ‘drank & spijze’ (zie 

‘Nooit meer zonder reisgenoot’, Huub Oosterhuis) niet gaat. Kick Bras 
omschrijft ‘spiritualiteit’ overigens als ‘geleefd geloof’. Kijk: dat haalt het 
containerbegrip spiritualiteit een beetje uit de zweverige sfeer. Het gaat over het 
dagelijkse geleefde leven – maar dan wel het vólle geleefde leven – een leven 
vanuit je ware identiteit.  

De langste weg is de weg naar binnen. 

 

Meditatie: niet wat je denkt. 

In dit essay probeer ik aan te geven welke rol (christelijke) meditatie kan spelen 
in ‘het stillen van de honger naar spiritualiteit’. Deze rol zal blijken te zijn: ‘niet 

wat je denkt’. Daarmee worden twee aspecten benoemd. Ten eerste: de eigen 
beeldvorming omtrent meditatie kan wel eens niet kloppen, is bijvoorbeeld 
gebaseerd op (voor)oordelen aangewakkerd door gebrek aan ervaringskennis. 
Ten tweede: hoewel het verstand, de ratio, het denken als een stadium bij 
meditatie betrokken is, valt het er niet mee samen. Voor Rumi, een Perzisch 
dichter uit de 13e eeuw, is meditatie het gaan van een weg voorbij de grenzen 
van gedachten en moraal: 

Daar, voorbij de grenzen 

van gedachten, 

van goed en kwaad doen, 

is een Veld. 

daar zal Ik op je wachten ….. 

Veel te laat. 

Veel te laat heb ik jou liefgekregen 

schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw 

veel te laat heb ik jou liefgekregen. 

Binnen in mij was je, ik was buiten 

en ik zocht jou als een ziende blinde 

buiten mij, en uitgestort als water 

liep ik van jou weg en liep verloren 

tussen zoveel schoonheid die niet jij is. 

 

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, 

door mijn doofheid ben jij heengebroken. 

Oogverblindend ben jij opgedaagd 

om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 

Geuren deed jij en ik haalde adem,  

nog snak ik naar adem en naar jou. 

Proeven deed ik jou en sindsdien  

dorst ik, honger ik naar jou.  

Mij, lichtgeraakte, heb jij doen ontbranden. 

En nu brand ik 

lichterlaaie naar jou toe, 

om vrede. 

Huub Oosterhuis’ vrije bewerking van een 

tekst van Augustinus 

 
Nooit meer zonder reisgenoot 

Spoorloos trok voorbij de twijfel, waar ik lag.  

De liefde keerde, zag mij,  

bracht mij drank en spijze,  

deed mij opstaan uit de dood. 

Nog een leven kan ik reizen.  

Nooit meer zonder reisgenoot 

Huub Oosterhuis 
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Verstilling zoeken......ont-moeting vinden. 

De ‘vergeten plek’. 

De gemeente Waddinxveen heeft in de Zuidplas een monument getiteld: ‘De vergeten plek’. Deze plaats verwijst naar het laagste 
polderpeil in Nederland, dat echter destijds aan de aandacht ontsnapt is. Dit monument is wat mij betreft een mooie metafoor voor ‘de 

vergeten ervaring’ in het bestaan van (met name) westerse mensen. Hieronder wordt dit toegelicht.1  

De menselijke ervaring. 

De menselijke ervaring kent drie niveaus die alle drie onderling met elkaar in verband staan en op elkaar inwerken: 

© lichamelijk-zintuiglijk 

Het gaat hierbij om beeld- en geluidsindrukken of om gevoelservaringen van louter lichamelijke aard zoals warmte en kou. 

© psychisch-sociaal 

Het gaat hier om alles dat zich in de psyche van de mens afspeelt. Je kunt daarbij denken aan het intellect, het hebben van 
bepaalde (geloofs-) overtuigingen, maar ook emoties en gevoelens. Dit alles heeft ook te maken met onze relaties tot andere 
mensen. 

© religieus-spiritueel 

Bij deze ervaring gaat het om gebieden die dieper liggen dan waar het redenerend verstand en het gevoel bij kan komen. De 
dimensie laat zich moeilijk omschrijven, maar wordt benaderd in begrippen als stilte, leegte, openheid, overgave. Deze ervaring is 
van een andere orde dan de eerder genoemde. Zij speelt zich af in de kern van ons wezen, in ons hart, in onze ziel. Het gaat hier 
om een totaalervaring, een ervaring niet van iets bepaalds, maar van het bestaan als zodanig, christelijk gezien van God en zijn 
liefde. Dit houdt een intieme verbondenheid en geborgenheid in, evenals een overgave en toewijding aan het mysterie van het 

leven. 
 
Deze laatste dimensie is in onze westerse cultuur als een ‘vergeten plek’, als een ‘vergeten ervaring’, als een ‘terra incognita’. We lopen 
het gevaar aan deze ervaring weinig toe te komen, omdat we door het moderne leven ‘naar buiten’ worden getrokken en blijven dan 

                                                             
1 Als bron heb ik het boekje ‘De smaak van God’ door Ruud Sonnen benut. 

 

Figuur 1: De vergeten plek. 



Mediteren is niet wat je denkt.....3 

makkelijk aan de buitenkant hangen. Het hoge levenstempo in een consumptieve maatschappij, de haast en de overdaad aan geluiden 
vormen in het algemeen een ongunstig klimaat voor zelfbezinning en toewending naar de ander cq. de Ander. 2 
 

Hectische wereld? 

Dat ‘ongunstige klimaat’, hoe is dat nou zover gekomen? 
We leven in een hectische wereld, we weten dat allemaal. Maar eigenlijk is dat altijd al zo geweest. Ook de tijden van Jezus waren 
roerig en onrustig. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Of: misschien toch wel? Het voert te ver om een uitvoerige 
beschrijving van onze postmoderne cultuur te geven; dat kunnen anderen veel beter dan ik. Maar ik wil een stuk lezen uit hoofdstuk 1 
van het ‘Handboek Christelijke Meditatie’ van Lex Boot: 

‘Onze leefwereld is zo gefragmentariseerd dat we zelf in stukjes en rollen uiteen lijken te vallen. Mensen zoeken een ankerpunt 

om hun eenheid niet te verliezen. De achtergrond van deze fragmentarisering ligt in het proces (van modernisering) dat al zo’n 

zes eeuwen gaande is in Europa. Dit door de rede aangestuurde proces raakte, (met name door de industrialisering en de 

ontwikkeling in wetenschap en techniek), in de achttiende en negentiende eeuw in een stroomversnelling. Fundamenteel voor dit 

proces is dat de samenleving zich opsplitste in sectoren, waarbij elke sector een eigen levenssfeer ontwierp met elk eigen 

specialismen, logica en vakjargon. Dit bracht ons een veelkleurige wereld, met meer vrijheid, welvaart en democratie. Maar de 

samenleving verloor ook haar innerlijk cement dat alles bijeenhield. Er ontstond een ‘nieuwe onoverzichtelijkheid’ (Habermas). In 

een cultuur van duizenden stemmen, prikkels, keuzemogelijkheden en eisen kunnen mensen verdwalen en de verbinding met 

zichzelf (met hun hart, hun ziel, MvB) verliezen.  

Dit proces werd lange tijd wel opgemerkt, maar nog niet in uiterste consequentie aangevoeld. Door het verval van de Grote 

Verhalen is ook hun samenbindende vermogen weggevallen, waardoor wij vandaag leven in een wereld van fragmenten. 

Messen hoppen meerdere keren per dag tussen verschillende leefwerelden, waarin zij ook telkens weer van rol moeten 

verspringen. Waar vind ik in dit klimaat richtingaanwijzers voor waardenoriëntatie? En als dat kompas alleen in mijzelf ligt......wie 

ben ik dan? Is er nog een ankerpunt voor de beleving als mens één geheel te zijn? Men zoekt ‘zichzelf’, mocht er zo’n zelf 

bestaan. In meditatieve kringen spreekt men over een innerlijke kern of een centrum van waaruit we onszelf als eenheid 

beleven.’ 3 

 

Zwanger van God. 

Er wordt weleens gezegd dat elke gelovige (of misschien wel elk mens) een Maria is: zwanger van God. De bijbel zegt het zo: we zijn 
naar Gods beeld gemaakt en bestemd om op God te lijken, dat wil zeggen: één met Hem te zijn. Wat je je daarbij moet voorstellen, kun 
je aflezen aan zijn Jezus. Tijdens Kerst zongen we: ‘Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in ‘t 

                                                             
2 ‘Het is mogelijk om de beweging van het christendom te traceren vanaf de vroegste dagen tot nu. In Israël boden Jezus en de vroege 
‘kerk’mensen een ervaring; het verhuisde naar Griekenland en het werd een filosofie. Toen het naar Rome en Constantinopel verhuisde, 
werd het een georganiseerde religie. Toen verspreidde het zich naar Europa, en het werd een cultuur. Uiteindelijk verhuisde het naar 
Noord-Amerika en werd het een bedrijf. Dit is niet overdreven, als het al overdreven is. Het oorspronkelijke verlangen of de behoefte aan 
een ‘Jezus’-ervaring was verloren gegaan, en voor de meeste mensen zelfs niet mogelijk. Ervaring, filosofie, georganiseerde religie, 
cultuur, zaken - in elk van die permutaties en iteraties werd het christendom als boven alle kritiek verheven. Het was gewoon dé religie, 
dé filosofie, dé cultuur.’  
Bron: Richard Rohr, with Brie Stoner and Paul Swanson, “Jesus and the Empire,” Another Name for Every Thing, season 3, episode 4, 

March 7, 2020 (Center for Action and Contemplation: 2020), audio podcast.  
3 Lex Boot e.a.: Handboek christelijke meditatie, Hdst.1, p.13,14. 

Tekening: Wim Nuninga 
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vlees’.4 Onze ware identiteit is dus niets iets dat we zelf fabriceren (via ons ego bijvoorbeeld) maar dat gaandeweg aan het licht wil 
komen (Epifanie). En aankondigingen, zoal bij Maria – zij werd begroet met ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’ –, zijn 
gebeurtenissen die ons daaraan herinneren5.  
 

Meditatie.......een weg waarlangs.... 

Meditatie is een beproefde weg waarlangs dat ‘aan het licht komen’ kan plaatsvinden. Meditatie heeft, ook binnen het christendom, oude 
papieren. Ze is echter ergens in de westerse geschiedenis opgesloten geraakt in de kloosters en sindsdien niet langer onderwezen en 
gepraktiseerd door ‘het volk’. Alleen binnen de orthodox christelijke oosterse kerk is ze behouden gebleven en dat is te merken als je in 
Talinn (Estland), bijvoorbeeld, een kerk binnenloopt: geen preekstoel, wél een grote open ruimte en véél, heel véél iconen.....als spiegel 

van de ziel. 
 
Een van de dingen die voor westerlingen het moeilijkst te begrijpen is, is dat meditatie niets te maken heeft met proberen zelf iets te 
laten gebeuren. Maar we staan allemaal zo onder de invloed van de ideeën van techniek en productie dat we onvermijdelijk eerst 
denken dat we zelf een gebeurtenis, een event, gaan organiseren. Naargelang onze verbeelding of aanleg, kunnen we verschillende 
ideeën hebben wat zou moeten gebeuren. Voor sommigen kunnen dat visioenen zijn, stemmen of lichtflitsen. Voor anderen diepe 
inzichten en wijsheid. En voor nog anderen een betere controle over hun dagelijkse leven en problemen. Maar het eerste wat we moeten 
inzien, is dat meditatie niets te maken heeft met iets zelf laten gebeuren. Het eigenlijke doel van de meditatie is precies het tegendeel: 
gewoonweg bewust leren worden van wat er in ons hart is. De grote uitdaging van de meditatie is op een directe manier te leren van de 
werkelijkheid die ons draagt - én ons daarvan niet af te keren. 6 

Wek mijn mildheid weer, 

geef mij terug de ogen van een kind.  

Dat ik zie wat is 

én mij toevertrouw 

en het licht niet haat 

Huub Oosterhuis. 

Kom, ook al heb je je belofte 

al duizendmaal verbroken, 

kom, kom, kom opnieuw.’ 

 Roemi, Perzisch dichter 

Wees stil en weet........ 

Om in te gaan op deze oproep is stilte nodig. Moeder Theresa schreef: ‘We kunnen God én ons ware zelf niet vinden in lawaai en 

geagiteerdheid’.  Maar stilte is schaars geworden. En: we ervaren stilte niet altijd als prettig en zijn geneigd deze zo snel mogelijk weer 
op te heffen of op te vullen. Daarom gebruiken we bij meditatie lichaams- en ademhalingsoefeningen om – ook met ons lijf – in een 
ontspannen aandacht te komen. We zitten stil - roerloos met ons lijf en merken dan hoeveel gedachten er in je leven. Als je die 
gedachten rustig laat wegdrijven, deze leert loslaten, (en daar is oefening voor nodig!), ontdek je de stilte op de bodem van je ziel, in je 

                                                             
4 Lied 477: Komt allen tezamen, couplet 3, LvdK 
5 Zo wordt Maria door de engel Gabriël aangezegd wat haar identiteit is: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze 
schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.’ (Lucas 1: 28,29) 
6 Citaat van John Main uit ‘In The Beginning. Bron: 366 dagen mediteren met John Main, 1 juli, p. 203 



Mediteren is niet wat je denkt.....5 

hart. Het is de ervaring van velen dat je daar tot je verrassing iets vindt dat we met het woord liefde aanduiden, of, indien je dat wil: de 
aanwezigheid van God, de oorsprong van alle leven. 
 

Behoed (daarom) je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de bronnen van het leven. 

Spreuken 4:23 

Even weg van de snelweg. 

De meditatieve weg, en nu spreek ik uit persoonlijke ervaring, is geen snelweg. Het is ook geen weg of methode in de gebruikelijke zin. 
Het is namelijk een weg richting het bewustzijn dat we al op de plaats van bestemming zijn. We hoeven er in feite dus niets voor te 
‘doen’. Het is eerder een kwestie van ‘ont-doen’. Zoals gaandeweg duidelijk zal worden, betekent het ook niet dat je niks meer doet. Je 
doet het alleen niet meer om iets te krijgen of iets te verdienen wat je nu nog niet zou hebben. Je doet het ook niet meer om ergens aan 
te komen, waar je nu nog niet zou zijn. 
De meditatieve weg is vooral een weg van loslaten. Om Léven te vinden moet je leven loslaten. Ik vind dat in de praktijk een lastige 
paradox – mediteren helpt. 
 

Ik trek mijn schoenen uit….. mijn ambities 

doe mijn horloge af….. mijn planning 

zet mijn bril af…… mijn visies 

leg mijn pen weg…… mijn werk 

leg mijn sleutels neer…… mijn zekerheid, 

om alleen te zijn met Jou, 

de enige ware. 

 

© Stilte 

 

Nadat ik met Jou,  

ben samengeweest, 

trek ik mijn schoenen aan 

.....om te gaan in Jouw spoor, 

doe ik mijn horloge om 

.....om te leven in Jouw tijd, 

zet ik mijn bril op 

.....om te kijken naar Jouw wereld, 

steek ik mijn pen bij me 

.....om Jouw gedachten op te schrijven, 

pak ik mijn sleutels op 

.....om Jouw deuren te openen. 

 
Graham King 

 

Vacare – vrij van, vrij voor, jezelf en de ander/Ander 

Kick Bras spreekt in dit verband daarom graag over ‘Vacare’. In het woord ‘vacare’ herkennen we ons woord ‘vakantie’. ‘Vacare’ 
betekent echter vooral: vrij komen van jezelf, vrij komen voor jezelf en voor de ander/Ander7. Ook hier speelt loslaten een grote rol. In 
meditatieve kringen wordt voor de beweging die Kick Bras beschrijft het woord ‘transformatie’ gebruikt. 
 

Tenslotte 

Het belangrijkste dat je over meditatie moet weten is hoe je kunt mediteren.8 Ik neem aan dat het ook van belang is dat je weet waarom 
je gaat mediteren - daarover gaat dit essay9 - maar in de eerste plaats moet je weten wat je doet.  

                                                             
7 Kick Bras, Vacare – een bevrijdende levenskunst, p. 9 - 25 
8 Eigenlijk is het belangrijkste dát je mediteert; weten hoe en waarom is daaraan ondergeschikt. 
9 Met andere woorden, genade heelt de verdeeldheid van de menselijke ziel - alleen genade, liefde, geschenk, vrijheid, vrijgevigheid - 
geen straf. Rom.5:20 
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Figuur 2: Photo by Emre Kuzu from Pexels 

Zoek een plek die zo stil is als je maar kunt vinden. Wat je lichaamshouding betreft: de grondregel luidt dat je best zit met een rechte 
ruggegraat en de voeten naast elkaar op de grond. Zit op de vloer of op een rechte stoel, en houd je ruggegraat zo recht mogelijk. Sluit 
je ogen zacht.  
Om te mediteren heb je een ankerpunt nodig. Vooralsnog gebruiken we daarvoor de adem. Via de adem breng je steeds je aandacht 
steeds terug naar het ‘nu’. Eventuele teksten of beelden die we gebruiken zijn nuttig om met mildheid aanwezig te zijn bij datgene dat nu 
is. Als alternatief voor de adem kun je ook een gebedswoord, een mantra gebruiken10. Herhaal dat woord zacht in de stilte van je hart, in 
de diepten van je zijn, en blijf het herhalen, heel eenvoudig. Luister ernaar als naar een geluid. Zeg het, spreek het uit in stilte, duidelijk, 
maar luister ernaar als naar een geluid. Als het kan, moet je elke morgen en avond mediteren, want wat beweging is voor het lichaam is 
meditatie voor de geest. 
 

Afsluiting. 

‘Ik wil geen techniek meegeven om je tijd beter in te delen, ook geen meditatie die je rustiger maakt om daarna 

weer verder te kunnen met je drukke leven. Het gaat om een werkelijke levensvorm die eenvoudig is maar 

allesbehalve gemakkelijk of simpel is; geen kant-en-klaar wellnessproduct maar een aanzet tot continue 

transformatie.’ 

 

Thomas Quartier, Anders leven 

 
 

                                                             
10 Bijvoorbeeld: Abba, Jezus, Ruach, stilte, liefde, wijsheid, barmhartigheid, Erbarmer. Of een korte zin: de Heer is mijn herder, Ja Vader, 
hier ben ik, Heer, enzovoorts. Denk er niet lang over na, ga af op je intuïtie. 


