
 Geluk 
 
1. Geluk in de woestijn 
Geluk hoeft niet – gelukkig !- in ‘grote’ termen omschreven te worden en ook niet ‘klein’. 
Geluk is dat ik me dankbaar weet opgenomen in een geestelijke gemeenschap, de ecclesia met 
haar vérreikende dimensies in ruimten en tijden.  Het is het stiltegevende gevoel dat ik met 
anderen mag leven in ‘onze’ oase in die grote houvastloze, richtingloze en dikwijls 
godvergeten woestijn om me en in me. In deze oase trek ik me met regelmaat gelovig terug en 
dat voedt me met de twijfelachtige zekerheid (vertrouwen) dat ik daar steeds weer naar terug 
kan gaan, dat die oase daar altijd is en dat ik daar gericht wordt op de Heilige. Natuurlijk is 
daar het gevaar van een soort geestelijke dope, indien het een vlucht is uit de woestijn, alleen 
het behaaglijke wordt gezocht en het zoekend en ‘ervarend’ vragen  en bidden naar het Wat 
en vooral naar het Wie, verdwijnt. Deze vragen lijken helaas vanwege de ‘vijandige’ 
omgeving soms niet meer gesteld te worden of komen niet meer op. Het is ‘men’ zijn, geen 
‘ik’ worden. De dope is dan opgaan in (uiterlijke) gemeenschap en de eigen 
verantwoordelijkheid zo te ontlopen.  
 
2. Het hoogste geluk  
Het hoogste geluk is het innerlijk ervaren dat je persoonlijke relatie met God wordt 
verwerkelijkt. Dat houdt voor mij in dat mijn leven meer en meer een concreet antwoord 
wordt op Gods roepen naar mij.  
Het geluk is dan Gods roep gaan verstaan, Gods roep gaan beantwoorden, Gods instrument 
gaan en mogen worden, de ervaring van de (zeker niet per se vloeiende) beweging naar God 
, de ervaringsmomenten van Gods nabij komen naar jou.  
Samenvattend is het geluk gelegen in het gaan participeren als instrument in Gods werking 
in en aan de wereld, hoe 'stokkend en stotend' ook, hoe verborgen ook, hoe pijnlijk ook, maar 
tóch.. Dit gaan houdt niet op. Het gaat niet om in God te zijn maar naar God te (mogen) gaan. 
Niet om Hem te aanschouwen, maar om hem verlangend zonder eigenwilligheid nabij te 
komen, niet om mij maar om Hem. Niet om volkomen instrument te zijn, maar om instrument 
te worden. 
De ervaring van (in)werking van het goddelijke in mij, al zijn het maar flitsen in mijn 
bewustzijn, is het ‘hoogste’ geluk. En dit is precies wat door verinnerlijking van de 
verstandigheid in het handelend leven mogelijk wordt, de ervaring zelf is genade. 
Verstandigheid vraagt van mij ‘hard werken’ en ‘geduldig wachten’, zeker geen passieve 
werkeloosheid. 
Bij elke stap in het ‘gaan’ hoe klein ook (maar wat is klein?) kan dit geluk iemand deelachtig 
worden. Even misschien, maar door herinnering blijvend.  
Ik bid dat dit voor iedereen mogelijk is. Laten Kerken ons daarbij in 'Gods Naam' helpen, laat 
ze dienstbaar hieraan worden in plaats van te verworden tot autoritaire leerstellige 
machtsinstituten. 
 
3. Vreugde van instrument mogen zijn 
Zelf heb je maar weinig aan ‘spiritualiteit’, het is ‘lastig’ en je schiet er weinig mee op niets 
mee op.  
Dat is ook goed want anders zou spiritualiteit ‘alleen maar’ verheven egocentrisme zijn, en bij 
‘mislukking’ misschien een veredelde vorm van masochisme. Het gaat echter niet om mij 
maar om ‘mijn’ wordende ziel en om de ziel van de ander en het andere. Het prachtige beeld 
van Maria met haar Kind drukt dat zo aangrijpend uit.  
Deze offerende dienstbaarheid zal zeker gepaard gaan met moeilijkheden, vertwijfeling, 



wanhoop, innerlijke kwellingen, kortom: met duisternis, maar óók met diepe vreugde van en 
door het kloppend zielenkind in het diepste van je hart. We kunnen en moeten bidden om het 
verdriet te mogen dragen juist om te voorkómen dat het geduid wordt als negatieve ervaringen 
waardoor mijn dienstbaar verlangen juist wordt ondergraven. Maar laten we ook ten volle 
genieten van de vreugde die daar toch ook - soms of dikwijls - is. Dat is echter geen genieten 
ten behoeve van mezelf, maar een ‘onbedoeld’ geschenk dat je in je dienstbaar verlangen ‘als 
je geluk hebt’ gegeven wordt. Deze uitstralende vreugde in het hart is geen beloning, maar 
een geschenk om niet. Eigenlijk ligt de vreugde in de uitstraling zelf waarmee het gepaard 
lijkt te gaan, dus niet in het hebben van vreugde. Het is de vreugde van instrument mogen zijn 
van de Heilige en in dat volmaakt eeuwig moment te mogen staan in Zijn Licht. 
 


