
Geestelijke meditaties 
 
1. Lectio Divina 
Ik zie lectio divia als een heilige 'methode' naast andere methoden die (kunnen) helpen om me 
actief -ontvankelijk  te richten, steeds weer en weer, op de Heilige. Dat proces van gericht 
worden op de Heilige wordt wel transformatie of omvorming genoemd.  
Lectio Divina is dus skopos en het geestelijke transformatieproces (innerlijk en uiterlijk) is 
dan telos. Waar deze weg me naar toebrengt, weet ik niet, ik heb daarover alleen voorlopige 
vermoedens. Voor mij is telos dus eigenlijk oningevuld. Verlangen naar vereniging is er bij 
mij (nog?) niet. 
De geestelijke weg (tot nu toe), de eerste stappen erop, ervaar ik als een dubbele beweging, 
die wederkerigheid kent. Het is een cyclisch gebeuren van innerlijk (in het hart, in 'mijn' ziel) 
aangeraakt worden door liefde, door 'iets' wat groter, dieper en warmer is dan ikzelf ben, en 
van uiterlijk daarop reageren, willen reageren (dikwijls tevergeefs) in mijn concreet handelen. 
Omgekeerd lijkt dit verantwoordelijk (willen) zijn weer van invloed op mijn innerlijke 
ontvankelijkheid. 
Door 'hulp van boven', dus door genade, kan deze cyclische beweging misschien 
spiraalvormig worden, waardoor de liefde 'mij' dieper kan aanraken en waardoor ook mijn 
handelen meer en meer om niet wordt, of juister gezegd kan worden. In mijn huidige beleving 
gaat het vooral om die praxis, dienaar worden, en wonderlijk genoeg blijkt deze praxis ook 
een niet bedachte 'methode' te zijn om een verdiepende stap op de weg te (mogen) zetten. 
Waar alles toe leidt: de Heilige weet het, ik niet.  
 
2. Dimensies van heilige teksten 
Bij meditatieve lezing van een heilige of mystieke tekst is een luisterend houding van het 
verstand vereist. Deze houding van actieve ontvankelijkheid is betekenisvol en kan een poort 
zijn om de tekst in het hart te gaan beleven. Dan kan ik geraakt worden door de goddelijke 
werkelijkheid die in de tekst doorblinkt en de dialogisch aangesproken weten. In de 
dialogische dimensie word ik inderdaad direct aangesproken, er is geen abstraheren meer 
mogelijk, ik ben zelf in het geding. Deze confrontatie ontmaskert al onmiddellijk mijn 
zekerheden, schijn en egogerichtheid ondanks al mijn goede bedoelingen; en er is zeker 
neiging om gauw daarvan de blik weg te trekken en toch vooral naar buiten te kijken. De 
dimensie van de Goddelijke werkelijkheid roept huiver en ontzag op en ook een verlangen 
eraan te mogen participeren. De menselijke woorden die in de teksten klinken raken slechts de 
buitenkant van de waarheid, de schoonheid en de goedheid van de Heilige. De afstand lijkt zo 
groot, evenals het verlangen naar nabijheid. Als ik deze tastende woorden zo opschrijf dan is 
het de goddelijke werkelijkheid die mij diep raakt, en waarvan ik hoop, geloof, weet dat die 
werkelijkheid mij draagt, dat deze werkelijkheid om mij is, en dat deze werkelijkheid ook 
mijn unieke essentie in mij is.  
 
3. Intieme aanraking 
Ziel en lichaam zijn zo innig verweven, dat wordt aangrijpend gedicht in de psalm. Het beeld 
van Maria en haar Kind drukt deze innigheid ook uit. 
Als de vreugde van Godswege ervaren mag worden is deze totaal, dat kan meen ik niet 
anders. De bewegende intieme aanraking in het mystieke hart, is ook lichamelijk voelbaar in 
het 'uiterlijk' hart en via het stromend bloed wordt de vreugde als het ware verspreid door het 
gehele lichaam(*)  
Dat is echter niet zo als ik in een lichamelijke roes (hetgeen soms ook vreugde wordt 
genoemd) verkeer veroorzaakt bijvoorbeeld door uiterlijke prikkels (alcohol, drugs), dan val 
ik als het ware 'uiteen'. 'Mijn' ziel is dan onbeschermd, alleen en kwetsbaar.  



(*) In de(kaballistische) mystiek wordt deze doorstroming ook wel aangeduid met de 32 
paden van het hart (hart in het Hebreeuws is lamed -beth, heeft getalswaarde 32)en dat 
correspondeert met de 32 paden van de Levensboom die in ons mystieke hart, in de ruachziel 
kan 'groeien'. Deze groei is de groei van Beeld naar Gelijkenis. 
 
 
5. ORATIO: het gebed 
Ik zelf kan God niet bereiken, maar kan slechts bidden en vragen dat Hij naar mij toekomt en 
ik naar Hem mag gaan. Dat gebeurt met en in mij bij oratio. Althans dat kan gebeuren en dan 
is er oratio. Er vindt dan een omslag plaats. De activiteit van de meditatio wordt wonderlijk 
genoeg door de meditatieve tekstontvouwing omgedraaid in een dankbare passiviteit. Gods 
zegging doorheen de tekst raakt mijn hart, en het hart, mijn ziel, kan niet anders dan bidden, 
loven, zingen. Er wordt door mijn hart heen gebeden. Dit kan ik niet zelf bewerkstelligen. 
Lectio en meditatio kunnen voorbereidend zijn. Als dit mij overkomt, dan is dat een genade, 
want als God door de tekst heen in mij zinkt, kan ik alleen maar (over)vol zijn van Hem. 
Daarvan stroom ik dan vanzelf ‘over’. Misschien dat ik in de oratiobeweging aanvankelijk 
nog actief kan vragen om deze genade, maar als de genade gegeven wordt dan is daar dat 
reikende dankverlangen dat bewéégt in de ziel, dat huilt en lacht, en dat niet van mij is. In de 
oratio is het ‘mijn‘ ziel die ontvangt en draagt, en ‘ik’ word daarin meegenomen.  
 
6. Gebedspraktijk: waarom en waartoe? 
Heel belangrijk is dat bidden structuur geeft aan mijn ‘gaande’ leven. Daardoor lijk ik meer 
ontvankelijk te worden en vooral te blijven voor de Heilige en wordt mijn leven op Hem 
gericht. Steeds met vallen en opstaan. Vallen doe ik sowieso, maar opstaan dat kan ik niet 
alleen. Maar ik kan wel bidden om geholpen te worden. Bidden is voor mij geen doel in 
zichzelf. Bidden helpt om hemelse patronen (ik geloof in hemelen) af te drukken in ‘mijn 
‘leven, in mezelf, en daarom is het goed om ogenschijnlijke onnuttige gebedscycli in te weven 
in mijn dagelijks leven. Deze gebedscycli zijn zelf uitdrukking van die patronen. Zo mag ik, 
hoop ik, een ‘vat’ worden of anders gezegd een leven leven waarin het goddelijke zich kan 
uitdrukken als ‘Hij het wil’. 
In ‘mijn’ (ook zingend) bidden, door oratio wordt soms ‘als vanzelf’ de Heilige geloofd als 
mijn Schepper, mijn Grondtoon, mijn diepste Verlangen zo innig aanwezig in mijn mystieke 
hart. Die aanwezigheid mag je soms ervaren. Maar dikwijls ook niet, maar dan blijft de 
levende herinnering als heilige troost. Trouwe herinnering is inderdaad troost, dat leidt tot 
dankend bidden. 
 
7. ‘Mijn’ bidden 
‘Mijn’ bidden begint met innerlijke woorden van vragen (God kom mij te hulp), van twijfel 
en soms van verlatenheid, wat angstig, ook van loven en danken. Het zijn, lijkt het, maar 
schamele woorden, soms wordt het een ‘onnatuurlijke’ innerlijke dialoog, maar ook glijdt het 
gebed wel in een levende stilte waarin diepe zachte, intieme vrede is en  ‘aanwezige ruimte’. 
 


