
Beschouwingen  over de geestelijke ‘weg’ 
 
1. Transformatie 
Transformatie, zuivering en heiliging,  gebeurt aan ons, het is een genade. Maar - zo wordt 
ons door mystici uit alle tradities medegedeeld - we moeten of kunnen wel meewerken om 
ontvankelijk te worden voor die genadige inwerking. Daar ligt de kern van de ons gegeven 
vrijheid. We kunnen als het ware voorwaarden in ons leven scheppen, maar zonder enige 
zekerheid. Dat wordt metaforisch genoemd de weg gaan en steeds weer gaan zonder 
zekerheid dat we (waar?) komen. Actief ontvankelijk proberen te 'zijn' voor die hemelse 
omvormende invloeden, waardoor we, ieder op zijn unieke wijze, misschien meer mogen 
worden zoals door de Heilige bedoeld. Daarom bidden wij, daarom danken wij, daarom 
zingen wij, daarom doen we aan zelfonderzoek, daarom lezen we heilige geschriften (lectio 
divina), daarom mediteren we, daarom participeren we aan religieuze rituelen, daarom doen 
we gebrekkige oefeningen van onthechting en visualisatie. Daarom proberen we vreugde en 
lijden te dragen, het ons niet te toe-eigenen. En daarom proberen we een aandachtig en 
waakzaam leven te leven waarin we ons zoveel mogelijk onttrekken aan dingen die onze 
aandacht wegtrekken van de Heilige. En meer positief: daarom proberen we te leven vanuit de 
intentie om betrokken, zorgzaam en liefdevol te worden en te mogen zijn voor anderen, voor 
onze medeschepselen, voor moeder Aarde, ook voor ons zelf. En dat alles met vallen en 
opstaan. 
Maar er is geen een op een oorzakelijkheid, geen: omdat ik naar de mis ga en omdat ik zo bid 
of nu dat doe, of wat dan ook, daarom en daardoor word ik dan en daar en zo door Hem/Haar 
getransformeerd.  
Er is in mij dankbaarheid dat het niet aan mij ligt maar uitsluitend aan de Heilige of, hoe, 
wanneer en in welke mate ‘ik’ of 'mijn' ziel word omgevormd. Als het aan mij zou liggen zou 
het er ècht hopeloos voor mij uitzien! 
 
2. Toe-vormen 
Bij mij komt het woord toe-vormen op: hier op de aarden en in de hemelen worden zoals de 
Heilige ‘mij’ bedoeld heeft en zoals ik in Zijn eeuwige scheppingsgedachte al ben. 
Toevormen drukt uit dat ‘mijn’ richting er al was, is en zal zijn. Symbolisch is dat een 
gerichtheid ‘naar boven’. Ik word langs een ‘gebaand’ pad toegetrokken naar Zijn bedoeling 
met mij. Dat is genade. Ik word wat ik ben. Ik ben wat ik word. Maar ik moet wel willen, en 
meehelpen!  
Hij, de Heilige, maakt mijn worden en zijn bij elke ademhaling mogelijk, door Zijn 
ademhaling die ik ontvang. Elk moment word en ben ik geschapen: verzameld en beademd. 
Gemaakt tot een levende ziel. Hierdoor wordt diep in het hart geweten dat ik (ook hier) mag 
worden en (er) mag zijn, hoe mijn wordende vorm ook is of lijkt te zijn (in mijn en andermans 
ogen). Zijn bedoeling is in mij afgedrukt (in mijn lichaam, mijn psyche, ‘mijn’ ziel), 
onuitwisbaar, maar voor mij zo verborgen, wel soms vermoedbaar. En ik mag proberen me te 
laten toevormen naar die bedoeling, naar Zijn Idee, meehelpen en meewerken. In vertrouwen, 
in duisternis, tastend, met verzet en boos, met verdriet, ook in blijdschap, lovend en dankend, 
met al mijn tekortkomingen, maar ook met de mij gegeven mogelijkheden. Het is naar mijn 
‘smaak’ gezuiverd en gezegend worden. In deze meegevende worsteling ontstaat misschien 
‘in mij’ een unieke ‘plaats’ waarin Hij zich in ‘mijn’ wereld op Zijn wijze kan manifesteren, 
zelfs of juist zonder dat ik het wil, het besef of doorheb. 
 
3.  Helpen beelden? 



Beelden kunnen verstarren, maar ook helpen inzicht te krijgen in 'mezelf'. Beelden helpen me 
wel. In het besef dat ze onvolmaakt zijn en gebrekkig kunnen ze toch helpen openen, me 
voeren naar het volmaakte wat liefde is. 
Zo blijkt mijn liefde en alles wat ik daar onder voel, begrijp, denk, ervaar, wens  liefde uit 
tekort. Mij ontbreekt van alles, en dat wil zich vullen. De liefde van de Heilige is echter 
overstromend, is liefde uit overvloed, onbegrijpelijk onbaatzuchtig, kan niet anders dan 
geven, laten delen. Daarom is er - vermoed ik - schepping. Dus zo radicaal anders dan de 
liefde die uit mij voortkomt. 
Woorden en beelden kunnen die goddelijke liefde niet beschrijven, alleen wat gebrekkig en 
voorlopig uitdrukken.  
‘Mijn’ beeld is dat indien 'ik' mijn liefde uit tekort, die openlijk of verhuld 'grijpende 'liefde' 
hoe verheven en mooi ook, kan laten loslaten, 'mijn' ziel ruimte wordt waarin de 
overstromende liefde uit overvloed van de Heilige kan instromen en doorstromen. Deze mag 
'ik' dan misschien ook ontvangen en doorgeven. 
 
4.  De weg alleen gaan 
Een noodzakelijke voorwaarde voor het gaan van de weg van het contemplatieve gebed is 
onderscheidingsvermogen: wat komt van en leidt naar de Heilige en wat niet? Het (laten) 
ontwikkelen en het eraan meewerken van dit vermogen is moeilijk en ook uitdagend. Je komt 
dan nogal wat tegen, waarvoor je liever de ogen wil sluiten! Ruusbroek praat over gehuurde 
knechten en trouwe knechten. Deze ondergaan allerlei invloeden en krachten. De trouwe 
knechten willen de weg echt gaan naar de Heilige, daaraan dienstbaar zijn. De gehuurde 
knechten uiterlijk ook, maar alleen als die weg aantrekkelijk voor hen is en blijft. Wij, onze 
persoonlijkheden, bestaan onder meer uit allerlei verborgen en openlijke knechten. Er achter 
komen welke 'knechten' in mij werken op een bepaald moment of in een bepaalde situatie, is 
dus heel belangrijk, het is namelijk niet zonder meer duidelijk. Daar zijn wel allerlei 
hulpoefeningen voor, reflectie, oefening van aandachtig zijn, dagelijkse terugblik, dagboek 
schrijven zijn voorbeelden, gesprekken met geestelijke begeleider, en natuurlijk gebed om 
hulp. Het doet ook denken aan het verhaal Exodus in het Oude Testament. Daarbij zit heel 
wat 'ongeregeld volk', ze gaan wel mee maar als het tegenzit willen ze terug naar Egypte en de 
vleespotten en kiezen zelf hun God, het Gouden kalf. 
 
Het zou heel goed zijn als hier concreet in de religieuze praktijk aandacht aan wordt gegeven, 
anders blijft alles zo 'abstract', ondanks alle verheven en mooie verwoordingen en intenties. 
 
5. Onderscheiden wat de Heilige van mij wil  
Bij de deugd van onderscheid wordt misschien de activiteit van het ik (te) sterk benadrukt. 
Het gevaar hiervan is dat ik teveel ga vertrouwen op mijn onderscheidende vermogens zoals 
het verstand. Deze vermogens kunnen echter alleen helpen om voorwaarden te scheppen voor 
een luisterende ruimte in de diepte van mijn hart. Het is in deze hartsgesteldheid waarin Gods 
roep ‘gehoord’ en ontvangen mag worden op Zijn tijd en op Zijn wijze, en dan is Zijn roep 
onomkeerbaar. Het hart wéét dan onomstotelijk. Mijn persoonlijkheid zal niet per se blij zijn 
met Zijn roep. Die wil misschien helemaal niet wat het hart ‘weet’. Er kan twijfel zijn en 
verzet, ‘overtuigende’ inwendige argumentatie dat ik dat niet kan of er nu nog niet aan toe ben 
enz. Het tegendeel van euforie en troost. Mijn momentane gevoelens, die van de 
persoonlijkheid zijn, zijn geen goede criteria voor de onderscheiding: dit is van God en dat 
niet. 
 
6. God is projectie. 
Ik heb moeite met uitspraken als: ‘kijken met de ogen van God’. God kan misschien wel met 



mijn (innerlijke) ogen kijken (wanneer ik als het ware probeer ‘mijn’ ogen aan te bieden aan 
de Heilige), maar ik heb niet de beschikking over Gods ogen. Zelf ervaar ik dit soort 
benaderingen en uitspraken als nogal overmoedig en het klinkt in mijn oren geestelijk gezien 
tamelijk arrogant. Projectie dreigt hier zeker. 
Als ik probeer in mijn hart te verstaan wat de Heilige van mij wil, hoeft dat geen zeker geen 
projectie of willekeur te zijn. Proberen Gods roep voor mij te verstaan is: in stilte geduldig 
wachten en aandachtig luisteren naar de bewegingen in ‘mijn’ ziel. Of ik zelf actief moet 
duiden, weet ik niet zeker. Maar als God ‘spreekt’ en gehoord wordt zal het hoe dan ook 
onomkeerbaar zijn, daarna zal ik vooral naar mezelf moeten kijken, naar mijn pogingen om 
aan Zijn roep te ontkomen, en ook waar die wegvluchtende pogingen hun bron hebben. 

7. Roeping 
Roeping is bij mij vooral ‘heilige onrust’ geweest, en nog steeds, en dat breng je ertoe – 
ondanks mezelf – te zoeken. Door het lezen van mystieke teksten, maar ook van de Heilige 
Schrift, met name de Psalmen, maar natuurlijk ook en vooral bidden wordt deze onrustige 
roeping geïntensiveerd.  Dat ‘verzakingen’ nodig zijn, is ook een inzicht want bij 
zelfonderzoek kom ik er steeds weer achter dat ik grotendeels geleefd wordt, dat allerlei 
krachten macht over me hebben. Meestal ben ik daar – helaas onbewust - aan ondergeschikt. 
Maar als ik ervan even bewust word, dan ‘zie’ ik dat een omkering  nodig is (waarbij de 
verzakingen helpen!), dus wakker worden, aandachtig mogen worden, verticaal gericht 
proberen te leven, en dat tamelijk radicaal. Dit is voor mij de enige mogelijkheid om gehoor 
te geven aan de oproep, om de roep beter gaan verstaan, en ernaar of beter ervoor te gaan 
leven. Je moet dan nogal wat prijsgeven: je (sociale) identiteit, de wijze waarop je 
functioneerde, het onder ogen zien van je steeds weer egogemotiveerd denken, voelen, doen 
en handelen, de gerichtheid op persoonlijk welbevinden (in welke vorm dan ook), je ‘lekker’ 
laten wegzinken in zelfvergetelheid, je verslavingen aan het ‘gemakkelijke’ en het zogenaamd 
‘normale’, de ‘blinde’ stap in de  ‘trekkende ‘eenzaamheid en ‘vreemde’ geestelijke 
onzekerheid, het toelaten van berouw, innerlijke verlatenheid, kaalheid, en altijd maar 
terugkerende die religieuze twijfel: na het  ‘baden in heilige volheid’. 
En dan die verontrustende paradox dat al de inspanningen jouw inspanningen zijn en dus hun 
bron in de persoonlijkheid hebben, terwijl de persoonlijkheid juist haar primaire activiteit 
moet overgeven en opgeven. 
 
8. Beklimmen van een berg 
Het beklimmen van een berg is een mooie metafoor voor spirituele groei. 
Zolang ik ervaringen wil hebben, wil presteren, ook op spiritueel vlak, om te voldoen     
in de ogen van ‘men’ (dus: onware persoonlijkheid) of omwille van eigenbelang (dus:   tbv 
eigen ware persoonlijkheid), zelfs als dat op spiritueel vlak (dus: geestelijke hoogmoed)  ligt, 
ben ik aangewezen op eigen ego-kracht (maar: dit blijkt altijd een reus op lemen voeten te 
zijn). De persoonlijkheid hoe geweldig en krachtig hij ook lijkt, is op de spirituele weg 
beperkt, wel waardevol, maar niet voldoende, soms erg belemmerend. Hij belemmert de 
genadevolle (in-  en door-)werking van de Heilige. Dit is eigen ervaring. Het gaat om de 
aansturing en aantrekking van Zijn oneindige kracht die ‘mijn’ ziel deze unieke weg laat gaan, 
met gepaste snelheid, met  haar rustpauzen, ook grote moeilijkheden, zonder een door mij 
bedacht doel. Elke  stap is het beklimmen van de berg zelf, er is geen vorige en geen komende 
stap 
 
9. Woestijn 
‘Mijn’ woestijn ligt open en angstwekkend vóór mij, ik kan me daar vrijwillig in begeven en 
anders zal ik door de genade van God, de Heilige er wel ingedreven worden (hoop, vrees 



ik!?). Gezien vanuit de ‘normale’ wereld is de woestijn daar waar comfort, franje, de opsmuk, 
het bijkomstige, het oppervlakkige, de ‘platte’ vertier, de waan van de dag wegvallen. Maar 
wat is er dan nog over, leegte en niets? Daarom doemt de woestijn op als een plek van 
kaalheid, duisternis, droogte, ontoegankelijkheid, eenzaamheid en daarom deins ik voor die 
woestijn ook terug. Eigenlijk durf ik ‘mijn’ woestijn niet in te gaan. Maar om te gaan léven, 
om te worden hoe ik door de Heilige ben gedacht, móet ik de woestijn in. Dat is me uit alle 
geschriften wel duidelijk. In de woestijn vindt – hoop en bid ik - zuivering en zegening plaats. 
Als ik de zuiverende woestijn niet binnen ga, blijf ik gevangen in de normale woestijn die mij 
blind, doof en lam maakt.  
 
10. gehechtheid aan eigen ervaring 
Onze cultuur wordt gekenmerkt door een toenemende gehechtheid aan uiterlijkheid en door 
een streven naar eigen, individuele  ervaring. Deze gehechtheid is zich zo sterk gaan wortelen 
in onze cultuur dat het voor iedereen, ook voor hen met eerlijke spirituele bedoelingen, uiterst 
moeilijk is zich hieraan te onttrekken en geen slachtoffer te worden van deze ‘duivelse’ 
krachten. Ik moet met alle ‘eigen’ kracht bidden om hulp ‘van boven’ om hieruit gered te 
worden, niet zozeer ter wille van mezelf maar voor Hem. 
 
11 Hemelen en aarden 
Het geloof in hemelen en aarden is een voorwaarde om bewust een geestelijke ‘weg’ te gaan 
van innerlijke transformatie. De bewuste horizontale geestelijke weg is en blijft een 
egoproject tenzij het geloof in hemelen doorbreekt. 
 


