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IV, 20. Over de erkenning 
van eigen zwakheid en 
over de erbarmelijkheden 
van dit leven 

                 Innerlijke antwoorden 
                               ph 

  
1. Erkennen zal ik tegenover 
mijzelf mijn 
ongerechtigheid.1  
Erkennen zal ik, U, Heer, 
mijn zwakheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vaak is het kleinigheid 
die mij terneergeslagen en 
bedroefd maakt. 
 
 
 
 
 
 
 

Wie erkent nu wat tegen wie?  Ik beken aan mezelf, daar 
begint het inderdaad mee! Het zijn twee binnen-ikken. Een 
innerlijk gesprek. Dit erkennen is geen gemakkelijk 
‘binnen’ proces. Hoewel niemand, behalve natuurlijk de 
Heilige, hier weet van heeft, is er in mij verzet, 
vergoeilijking, kan en wil ik bepaalde ongerechtigheden 
nog niet zien en inzien. Wat is het moeilijk om helemaal 
eerlijk tegenover mezelf te zijn! Eigenlijk  wordt het beeld 
dat ik van mezelf hebt, dat ik misschien heb opgebouwd 
tegen beter weten in of door ‘onnozelheid’ en dat me hoe 
dan ook houvast lijkt te bieden, afgebroken. Bij stukjes en 
beetjes. En als dit proces doorlopen wordt, word ik hopelijk 
niet wanhopig, maar deemoediger, ‘kleiner’, minder zeker 
van mijn voortreffelijkheden. Moge deze valse beelden 
vervangen worden door groeiend inzicht in mijn zwakheid 
en in een ware erkenning ervan. Dan kan ik misschien 
vanuit hoofd en mijn hart in een berouwvolle 
geesteshouding het aan de Heilige erkennen, aan Hem die 
juist oneindig sterk en machtig is. Ik aan Gij. Het is een 
proces van zelfkennis die maar doorgaat, misschien totdat 
elk spoor van mijn autonome waan en toeëigening is 
uitgewist. 
 Ik volg Thomas in zijn bereidheid om deze erkenning te   
láten gebeuren. Een beweging van nog niet erkennen naar 
steeds dieper  buigen.   
De zwakheid die ik mij zal erkennen, ontkent niet de 
mogelijkheden en ‘mijn’ talenten die ik van de Heilige 
ontvangen heb. Maar ook die zijn niet van mij of door mij 
verworven, de mogelijkheden daartoe zijn mij geschonken. 
Het berouwt mij dat ik er niet alles aan gedaan heb deze 
potenties ten volle te laten ontwikkelen en te hebben 
gebruikt ten behoeve van U. 
 

2 Wat een ontluisterende ervaring voor mijn eigenwaan. 
Durf ik dat echt helemaal tot mij te laten doordringen? Durf 
ik de gevolgen van dit inzicht onder ogen te zien? Zelfs wat 
klein en gering is, dat is mij al te sterk, brengt me al uit mijn  
evenwicht, maakt me opstandig, geïrriteerd en boos. Dat is 
inderdaad mijn werkelijkheid. Mijn gevoelsstoestand 
reageert willoos. Is nog lang niet (altijd) lovend en dankend 
gericht op mijn Schepper, maar is zo subjectief en zo gauw 
gekwetst of sentimenteel geladen. Niks stabiliteit in mij!  
 

                                               
1 Ps 31,5. 



3. Ik neem mij voor krachtig 
te handelen, maar er hoeft 
maar een kleine beproeving 
te komen, of grote 
benauwenis overvalt mij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Soms is het iets heel 
onbenulligs, waar een zware 
bekoring uit voortkomt. 
 
 
 
 
5. Terwijl ik mij een beetje 
veilig waan, omdat ik niets 
voel, ontdek ik soms dat ik 
het bijna heb afgelegd tegen 
een lichte bries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Zie daarom, Heer, mijn 
deemoed en kwetsbaarheid, 
U alom bekend. Erbarm U 
en trek mij uit de drek om er 
niet in vast te raken en altijd 
terneergeslagen te blijven.2 

3 Ook als ik mijn hele wil met al mijn kracht verzamel om 
op de Heilige gericht te zijn, is de kleinste aanval op die 
gerichtheid al voldoende om mij uit mijn op God gericht 
evenwicht te brengen. Heb ik wel een wil?  Of is er veeleer 
sprake van een stroom van willen die door de loop van de 
gebeurtenissen in mijn leven wordt opgewekt. Nee, ik 
handel niet uit één wil, maar laat me door van alles en nog 
wat in en buiten mij bepalen en dat stuurt mijn handelen. 
Laat me zeker niet leiden door Gods Wil. Deze onvrijheid 
van wil duidt op mijn gevangen zijn, op een beangstigende 
engheid. Kom ik hier ooit ècht uit. O, Gij Heilige, help mij 
daarbij!   
 
4. Uiterlijke oppervlakkigheden strelen mijn zintuigen en 
trekken hen aan. Dit wekt - niet soms maar dikwijls- voordat 
ik het weet een lichamelijke begeerte in mij die ik maar niet 
kan weerstaan. De zo dikwijls bejubelende hartstochten zijn 
in werkelijkheid dikwijls een plaag, die je vastgrijpen en niet 
gemakkelijk loslaten. 
 
5. Ik denk wel mijn zaakjes goed geregeld te hebben ook op 
geestelijk vlak (dat laatste is de grootste waan), voel me dan 
zo veilig, ingenomen met mijn ogenschijnlijke sterke 
persoonlijkheid en zo gericht op U, Heilige, maar, hardleers 
als ik ben, besef ik, moet ik tegenover mezelf en tegenover 
U erkennen tóch een speelbal te zijn van zelfs kleine 
beproevingen. Mijn ‘sterke’ wil, mijn kalme 
gemoedstoestand, de controle over lichamelijke én verheven 
neigingen zijn in waarheid schijn. Mijn natuurlijke staat, de 
staat waarin ik ‘van nature’ zo dikwijls verkeer, is passief, 
automatisch reagerend en zonder echte wil. Reagerend op 
wat ik mee maak, wat ik tegen kom, en bijna altijd raak ik 
hierdoor afgekeerd van U.  
Uw kind kan uit zichzelf zonder uw hulp bijna niets, 
misschien wel helemaal niets. Ontferm U over mij, over ons. 
 
6. Hoewel u dit alles in uw almachtig weten weet, wil ik dit 
met gebogen hoofd aan u erkennen en smeken mij te hulp te 
komen, ook dan als ik weer speelbal ben en mijn natuurlijke 
staat weer ben vergeten en handel alsof ik in slaap ben. 
Onnadenkend, zonder aandacht, niet bewust van U.  
Zonder uw hulp kan en zal ik deze staat niet overwinnen en 
me niet omhoog kunnen richten naar U.  
Erbarm u over mij, niet alleen over mij maar over ons, over 
allen en alles.  

 
7. Dit is wat mij vaak 
terugwerpt en tegenover Jou 
beschaamt: dat ik zo wankel 
ben en zwak om te 
weerstaan aan hartstochten. 
 

 
7. Ik ben beschaamd, ik erken het U. 
Vooral beschaamd omdat ik dit alles, mijn zwakheid en 
onmacht door uw goedheid ben gaan inzien en tóch steeds 
weer vertrouw op mijn eigen vermeende kracht en U zo 
vergeet. Me toch weer vooral laat leiden door mijn denken, 
mijn voelen en mijn willen. 

                                               
2 Ps 68,15. 



 
8. En al stem ik er helemaal 
niet mee in, er steeds door 
achtervolgd te worden vind 
ik lastig en moeilijk. Het 
wekt diepe afkeer zo 
dagelijks in strijd te leven. 
 
 
 
9. Gevolg is dat ik mij van 
mijn zwakheid bewust 
word. Want veel 
gemakkelijker komen 
verfoeilijke fantasieën 
opzetten dan dat ze 
verdwijnen. 

 
8. De strijd die ik elke dag, elk uur, eigenlijk elke aardse 
minuut voer (zou moeten uitvechten) om na het vallen toch 
weer op te staan en me op U te richten, houdt maar niet op.  
Ik zou het zo graag anders willen, in rust en vrede zijn, 
vooral innerlijk, om u zo te dienen. Het is zo moeilijk geen 
hekel te krijgen aan mezelf, de strijd niet op te geven, om te 
blijven geloven in ‘mijn’ waarde in uw ogen, dat U mij 
wenst, mij wilt gebruiken. Wat wilt U toch van mij? 
 
9. Maar deze strijd van ‘mijn’ leven is niet tevergeefs, kan 
mijn ‘hemels’ bewustzijn voeden, als U mijn inspanningen 
ziet. Het is voor mij een zegen want alleen zo word ik meer 
deemoedig, krijg ik inzicht in mijn onmachtige staat, voel ik 
in mijn diepste hartkern dat ik moet kiezen, dat u in mij wil 
kiezen, u mij zuivert- al is het maar heel, heel geleidelijk, 
voor mij onzichtbaar- van mijn ijdelheden en eigenwaan.  
 

  
10. Ach, allersterkste God 
van Israël, ijveraar voor 
gelovige zielen, zie neer op 
het smartelijk getob van Uw 
knecht en sta hem in alles 
bij waar hij ook heengaat. 
 
 
 
11. Sterk mij met hemelse 
kracht, zodat niet de oude 
mens, het erbarmelijke 
vlees, dat nog niet helemaal 
aan de geest is 
onderworpen, de kans krijgt 
om te overheersen. Tegen 
dat vlees moet gestreden 
worden, zolang men in dit 
erbarmelijkste leven 
ademhaalt. 
 
12. Ach, wat voor een leven 
is dit, waar narigheden en 
erbarmelijkheden niet 
ontbreken, waar alles vol zit 
met vijandige strikken?  
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ach, dit woord Ach, O Heilige drukt al het zuchten van 
mijn ziel uit. Mijn innerlijk volk Israel, al die verstrooide 
ikken, wil zich verzamelen en de woestijntocht naar U gaan, 
naar het beloofde land waar Uw Wetten en Uw Liefde 
heersen, ook diep in mijn hart. Maak in mij de naar U 
leidende krachten sterk zonder ze overmoedig te doen zijn, 
geef hen overredingskracht, laat uw zegen op hen, op mij en 
mijn ziel rusten. 
 
11. Sterk mij, leidt mij, richt uw volk op U en bescherm mij 
tegen al die vreemde ‘volkeren’, die vijandige krachten in en 
om mij, die mij van deze tocht willen weghouden, die mij 
verleiden, die mij misleiden, die mij, uw wordend volk 
Israël, dwingen, die mij haten, die U ‘haten’. Geef ook hen 
toch inzicht, laat hen zich omkeren en meegaan, zich bij uw 
volk, dat wil groeien en opbloeien, aansluiten, maar laat ze  
niet overheersend zijn. Ik vecht niet tegen hen, ik ben niet 
hun redder en rechter, ik vraag om erbarmen voor alles en 
allen die van u weggaan in uw gestrengheid en uw liefde, en 
ja zeker, ook in en voor mijzelf. 
 
12. Zie toch mijn verzuchtingen als een gebed om hulp om 
al die valstrikken die mij steeds weer kluisteren aan mijn 
natuurlijke staat, me terugvoeren naar Egypte, te ontwarren, 
te doorzien en te ontlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Want terwijl de ene 
narigheid of beproeving 
wijkt, nadert de andere; zo 
is het eerste gevecht nog 
aan de gang, of meerdere 
andere komen eroverheen, 
en wel onverwacht. 
 
 
 
 
 
14. Hoe kun je houden van 
een leven zoveel bitterheden 
omvat, aan zoveel rampen 
en erbarmelijkheden 
onderhevig is? 
 
 
 
 
 
 
15. Hoe kan nog ‘leven’ 
heten wat zoveel dood en 
verderf baart? 
 
 
 
 
16. En toch is het geliefd en 
zoeken veel mensen er hun 
plezier in. 

13. Mijn strijd in de buitenwereld en vooral in de 
binnenwereld houdt maar niet op. Dankbaar beluister ik al 
die berichten van hen die ook naar u verlangden en 
verlangen. Zij, in mijn ogen al zo zuiver op u gericht, 
werden door u beproefd op plotselinge momenten en op 
onverwachte wijze, soms zo langdurig. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee. Ik bid u dat ik waakzaam mag zijn en 
blijven óók, of misschien juist, als dat verlangen naar stille 
vrede, rust en innige geborgenheid in U zo duidelijk in mijn 
hart aanwezig is! 
Laat me niet in slaap sussen. 
 
14. In Uw schepping is uw hand, de hand van de Schepper 
bespeurbaar. Daarvoor wil ik u danken. Danken dat ik door 
mijn leven door u gegeven de schoonhied van uw schepping 
mag genieten, dat u mij daartoe zintuigen heeft gegeven, 
mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn handen en voeten, 
mijn lichaam, ook mijn denken waardoor ik uw 
manifestaties hier in zekere zin kan ‘vatten’. Diep in mijn 
hart, in mijn ziel, kan ik echter niet houden van dit leven, 
zolang dit leven mij niet leidt naar U. Maar mij blind en 
doof maakt, en ik mezelf centrum van Uw Schepping waan. 
 
15. Mijn leven is mij niet door U, levengevende Schepper 
van allen en alles, geschonken om mij, uw schepsel, te laten 
wentelen in eigen waan en eigengerichtheid. Dáár, dus in 
mijn egocentrisme en egoïsme heeft de uitzichtloos lijkende 
metanoiastrijd en ook mijn innerlijke onrust en wanhoop 
hun bron, niet in U.  
 
16. En toch zijn mensen, óók ik, steeds weer door doofheid 
en blindheid geneigd tot gehechtheid aan een leven 
afgekeerd van U, het heil zoekend in dwaalwegen waarvoor 
u waarschuwt. Zelfs gewaarschuwd, aangeraakt zijnde door 
U, wil ik toch altijd maar weer, soms zo verhuld dat ik het 
zelf niet meteen bemerk, het heil vinden in de vertrooiing, in 
het verdovende Egypte. U vergetend, U verloochenend. In 
zelfvergetenheid en euforische verdoving, als in een 
slavenbestaan. Een automaat in mensengestalte. Geen uniek 
mens door U gewild ben ik dan en aan U dienstbaar, maar 
een men-mens misvormd door de Vorst van de Wereld. 

 
17. De wereld wordt 
voortdurend verweten dat 
zij bedrieglijk en loos is. 
Maar men verlaat haar niet 
gemakkelijk, want de lusten 
van het vlees overheersen te 
sterk. 
 
 
 
18. Sommige dingen 

 
17. Al het vermoeden, het weten van de bedrieglijke schijn 
van de door ons vervormde wereld, helpt mij niet als ik niet 
ten diepste van die schijn doordrongen ben, de schijn 
ervaren heb en daardoor ben opengemaakt voor uw genade. 
Krijg ik macht, verwerf ik rijkdom, vind ik tijdelijke 
bevredigingen dan is voor mij dat bedrieglijke toch ‘goed’, 
waarvan ik geen of alleen met de grootste inspanningen 
afstand doe. Een ‘goed’ dat hécht, mij tot slaaf van het 
‘goede’ maakt. Dat is mijn ondeugdzaam leven. 
 
18 en 19. Deze ‘goede’ wereld is zo tegenstrijdig, vol 



prikkelen tot liefhebben, 
andere tot versmaden. 
 
19. Tot liefde voor de 
wereld trekken het 
verlangen van het vlees, het 
verlangen van de ogen en de 
hovaardij van het leven. 
Maar de straffen en 
erbarmelijkheden die er 
terecht op volgen, baren 
haat jegens de wereld en 
walging. 
 
20. Maar helaas overwint 
het kwade genot de geest 
die zich aan de wereld heeft 
gegeven. Hij geniet ervan 
onder de doornstruiken te 
zitten, want Gods mildheid 
en de innerlijke charme van 
de deugd heeft hij gezien 
noch gesmaakt.3  
 
21. Wie evenwel de wereld 
volkomen smaden en onder 
heilige tucht voor God 
trachten te leven, zijn niet 
onkundig van de goddelijke 
zoetheid die aan 
waarachtige 
wereldverzakers is 
toegezegd. Zij zien ook 
helderder hoe ernstig de 
wereld dwaalt en op allerlei 
manieren misleid wordt. 

tegenstellingen en zonder evenwichten. Koesteren tegenover 
versmaden, begeerten tegenover frustraties, uiterlijke 
rijkdom tegenover innerlijke kaalheid, ‘liefde’ tegenover 
haat. Niets is standvastig, niets is blijvend, niets kalmeert 
mijn innerlijk hart. Niet de ene kant, niet de andere kant.  
Dat roept al te gemakkelijk een negatieve attitude in mij op 
tegenover de wereld, uw wereld. Roep ons, roep mij luider! 
Luider zodat we u juist door dit werelds lawaaierig bestaan  
positief gaan zoeken. Uw wereld is niet slecht, de 
vervormingen van de wereld zijn door ons, door mij, 
ontstaan.  
 
 
 
20. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te erkennen dat ik tóch 
wil en denk te (moeten) genieten van dit ‘spannende’ leven, 
dat mijn ziel verstrikt en daarmee ook u. De intieme 
verwevenheid van mij en mijn ziel dreigt uiteen getrokken te 
worden. Mijn leven is dan niet langer een ‘plaats’ waarin u 
kunt wonen en zijn, als in een tempel. Ik ‘geniet’, maar mijn 
ziel schreidt, samen met U. 
 
 
 
21 Maar als ik verlangend probeer me naar Uw ingevingen 
te richten, als u mijn doofheid en blindheid wegneemt zodat 
ik hoor en zie met innerlijke ogen en oren, wanneer u mijn 
denken verlicht dan ‘zal de Morgenstond vanuit de Hoogte 
in mij doorbreken om mij te beschijnen die in duisternis 
gezeten is en in de schaduw van de dood, om mijn voeten te 
richten op de weg van de vrede’ (Naar: Lofzang van 
Zacharias). 
Dat hoop ik, dat geloof ik, dat bid ik, dat hoor ik u zeggen in 
de diepte van het hart op genadige momenten wanneer ik stil 
en ontvankelijk ben en luister naar U, open ben voor Uw 
Liefde. Mijn verlangen in Uw Verlangen. Amen  

 

                                               
3 Job 30,7. 


