
 Ervaring en aanraking 
 
1 Transcendente ervaring 
Iedereen kan transcendente ervaringen ontvangen.  
Soms mag je een buiten-gewone ervaring ‘gewoon’ meemaken. Het is alleen heel moeilijk om 
dit soort ervaringen op eigen houtje een plaats te geven (is het wel een transcendente 
ervaring?; wat betekent het?). Voor duiding van een mogelijke transcendente ervaring is 
toetsing vanuit een authentieke religieuze traditie belangrijk. Ook een geestelijk begeleider 
kan daarmee helpen. Overigens gaat het bij spiritualiteit niet om het hebben van ervaringen, 
deze kunnen misschien wel helpen maar kunnen evenzeer een belemmering zijn omdat de 
neiging om je ermee te identificeren heel groot kan zijn. 
 
2. Mystieke momenten 
Het is bekend dat de ‘mystieke’ momenten ook buiten contemplatie en meditatie optreden, 
zonder dat je daardoor levensvreemd wordt. Door oefeningen in het zogenaamde gewone 
leven, door aandachtiger te leven, dus minder als ‘automaat’ en minder ‘slapend’. Hierdoor 
ontstaat misschien geleidelijk aan in het leven van alle dag een grondgerichtheid op de 
Heilige, op ‘de grotere en diepere Persoon’ dan mezelf. Dan kunnen die momenten van 
samenvallen en samenvloeien, van correspondenties meer voorkomen, overigens niet door 
mijn toedoen, ik kan ze niet oproepen. Die momenten hoeven ook niet altijd ‘spectaculair’ te 
zijn, en daar gaat het ook niet om. Ze zijn wel totaal, alles aanrakend en ombuigend. Het zijn 
die stille, kloppende, warme en ruime eeuwigheidsmomenten die in het hart doorbreken en 
mij door hun omvattende intensiteit doen sterven én leven  
´Mijn’ ziel kan zich door deze genadige momenten meer in het hier en het nu gaan 
uitdrukken, in mijn denken, voelen en handelen, en het lijkt mij daarom wel te gaan (*). Ik 
denk dat visualisatieoefeningen en liturgische vieringen hieraan bijdragen, omdat deze een 
‘symbolische’ werkelijkheid openen waarvan onze ‘gewone’ reële werkelijkheid een 
afspiegeling is of kan zijn. Dat besef is bijvoorbeeld ook nadrukkelijk aanwezig in de 
byzantijnse liturgische traditie.  
In de ‘genadevolle’ momenten ervaar ik meer het grotere, diepere en omvattender in plaats 
van vooral de bijzondere kenmerken van ‘objectieve’ verschijnselen. Misschien mag je 
zeggen, dat ik dan de ‘ziel’ van de fenomenen en van gebeurtenissen mag ‘aanvoelen’. Dat is 
geen reductie of een mankement in de hersenen, maar een verruimende ervaring.  
(*) invloed van Netsach op de persoonlijkheid. 
 
3. Rituele ritmiek en ontvankelijkheid 
Ik geloof dat in de ritmiek van het steeds terugkerend gebed het goddelijke tegenwoordig kan 
zijn, en dat het zich in mij afdrukt als een innerlijke structuur die mijn dagelijks leven mede 
vorm geeft, namelijk als grondgerichtheid op en ontvankelijkheid voor de Heilige. Uit mezelf 
kan ik niets, maar door waakzame ontvankelijkheid wakker gehouden door de 
getijdengebeden, de meditaties, de misvieringen en de comparities hoop ik wel de genade van 
de Heilige te mogen en vooral te kunnen ontvangen, natuurlijk op Zijn moment en op Zijn 
wijze. De religie is er om mij te helpen om op een dergelijke wijze ontvankelijk te worden en 
is er niet alleen om mijn leven draaglijk te maken door een soort godsdienstige ‘dope’. Toch 
kan ik het gebed missen als het door omstandigheden wordt ‘overgeslagen’. 
 
4. Richten 
Eigenlijk wordt elk moment weer van me gevraagd me te richten op de Heilige, om Zijn Roep 
te horen en te verstaan en om die Roep trachten te beantwoorden, me er door te laten leiden. 
Dat is niet zo fijn, want daartoe moet mijn persoonlijkheid zich minderen, zich terzijde 



stellen, zich in de marge weten. Heel wat krachten in mijn persoonlijkheid willen dat niet, 
willen juist centraal staan. Mijn 'zielenruimte' is hierdoor bijna altijd dicht geslipt door 
egocentrische neigingen en activiteiten van mijn persoonlijkheid.  
In het middelpunt van de ruimte 'die-ik-ben' is die stille, zachte, warme plek die wel het 
mystieke hart wordt genoemd. En als dan op genadige momenten dat mystieke hart ervaren 
mag worden, mag je iets ervaren van de heilige 'bron' van je leven, misschien wel het Hart 
van alle leven. 
Als ik me terzijde laat stellen, aan de marge, kan in het middelpunt van het mystieke hart deze 
heilige Aanwezigheid zijn die mij raakt en ook aanspreekt. Maar deze Aanwezigheid ben ik 
niet, het is de Ander in mij, waarnaar ik kan luisteren, die mij stuurt, die ik kan gehoorzamen 
(of niet).  
Ik als minderende persoonlijkheid, kan in mijn doen en laten instrument worden van en 
dienstbaar worden aan Hem/Haar. Van buitenaf gezien lijkt dan mijn handelen vanuit mezelf 
te komen, maar het heeft zijn geheime bron elders. Door deze Ander kan ik komen tot 
gemeenschap met de ander.  
Leven vanuit dit middelpunt en zelf 'aan de kant' zijn in het volle besef dat ik dat middelpunt 
niet ben, daarvoor wil ik wel bidden. 
 
5. Gods aanwezigheid 
Intieme, aanrakende, bijna strelende beweging, zo is Gods genadige aanwezigheid in de 
diepte van ‘mijn’ hart.  Amen. 
 
6. Gods ‘spreken’ 
God spreekt rechtstreeks in het hart of indirect via zijn schepselen en engelen. Maar ook als 
God indirect spreekt, is het toch een ervaring die het hart diep raakt. De rechtstreekse 
aanraking passeert als het ware de persoonlijkheid alsof deze niet bestaat. Dat de 
persoonlijkheid daarna in het overdenken van de ervaring, bij de betekenisverlening de 
ervaring van het goddelijke kan profaneren, dat is natuurlijk een ander verhaal. Als je niet 
‘weet’ dat goddelijke ervaring bestaat, zal zo’n ervaring ongetwijfeld psychologisch geduid 
worden, en wordt haar bedoeling waarschijnlijk niet door het verstand ‘begrepen’. 
 
7. Stil criterium  
Wat van de mens komt, hoe ‘goed’ het ook is, is altijd een activiteit van een ‘ik’, dus iets van 
de persoonlijkheid. Wat van God komt heeft niet primair met de persoonlijkheid te maken. 
Dat is meestal een ervaring diep in het (mystieke) hart, daar is geen redeneren en 
argumenteren, maar een stil diep weten. Als je dat eens hebt meegemaakt dan is er volgens 
mij soms weinig twijfel dat een ervaring van God komt en niet van mijn persoonlijkheid. 
Maar zo duidelijk is de ‘aanraking van de Heilige’ niet altijd. Dit ‘stille’ criterium is daarom 
niet altijd zonder twijfel toe te passen. 
 
8. Poëzie 
Poëzie kan met ‘reikende’ woorden ervaringen van ‘mystieke’ momenten uitdrukken. In 
‘genadevolle’ momenten in je eigen leven ervaar je meer het  grotere, diepere en omvattender 
in plaats van vooral de bijzondere kenmerken van de ‘objectieve’ verschijnselen. Dat is een 
verruimende ervaring. Poëzie laat je aan deze ervaringen van anderen participeren 
 

 9. Gevoeligheid voor ervaringen 
 Ik denk dat de veel van mijn ervaringen niet eens in mijn voorgestructureerd bewustzijn 
 doordringt, of heel sterk verwrongen ‘begrepen’ wordt onder invloed van het dominerende 
 wetenschappelijke ‘objectieve’ denken. Ervaringen die niet objectief zijn, bestaan niet ‘echt’, 



 zijn eigen mentale producten of niet serieus te nemen fantasieën. Wij leren af om naar ‘niet 
 objectieve’ ervaringen te luisteren in plaats van dat we leren óók daar gevoeligheid voor te 
 misschien is het wel terugwinnen- dáár is grote behoefte aan. Dat zou nu de primaire taak 
 moeten zijn van religie, van elke religie en in plaats van de overdracht van of oriëntering op 
 geloofsinhouden. Het gaat om ‘proto-religieuze’ praxis. 

 
10. Geloof 
‘Mijn’ geloof kan niet rotsvast zijn, zonder twijfel en met een absolute zekerheid. Dit kan niet 
want ‘ik ben’ een wordend leven, een leven dat veranderlijk is en niet onveranderlijk als een 
rots. Het is mijn fundamentele vrijheid om door de ervaringen van het wordend leven heen 
mijn geloof in de dragende kracht van de Heilige te beamen. In deze vrijwillige beaming 
groeit mijn geloof (geloof ik !) omdat zich een ruime werkelijkheid van dankbaarheid, van 
zachtheid, van gelatenheid, van overgave ontvouwt in de diepte van mijn hart die ‘ik’ ervaar 
als ‘mijn’ ziel, ‘komend’ van de Heilige. Maar altijd is daar ook die terugtrekkende beweging 
van het hart  vandaan, naar de eigenwilligheid die mij tot koninkje wil maken van mijn eigen    
levensrijkje. Mijn geloof is daarom nooit zeker, altijd zoekend, maar het geloof dat ‘wordt’ is  
een kracht zich in mijn hart worstelt en  die mij door duistere en egocentrische perioden heen 
helpt 
 
11. Transcendente ervaring 
Transcendente ervaring is ‘slechts’ een bijverschijnsel dat zich kan voordoen in een proces 
van innerlijke transformatie, maar eveneens daarbuiten. Veel zegt het dus eigenlijk niet. 
 


