
Meditaties over Evangelie van Johannes                                             Vastentijd 2015    
Vandaag is de vasten begonnen. Mijn voornemens zijn niet zo buitengewoon. Elke dag wil ik wel 
mediteren over een kleine passage uit het Evangelie volgens Johannes, soms afgewisseld met een 
pericoop uit het evangelie volgens Lucas. 
 
  Farizeeër en Tollenaar (Lucas 18,9-14).                  aswoensdag 
Vandaag was zeker niet mijn beste dag.  Vanaf vrijdag voel ik benauwenis en zo weinig vreugde.  Mij 
ontbreekt nu echt dankbaarheid voor alles wat ik ontvang. Zelf kan ik me daar niet uit halen en het 
lukt me zelfs niet deze vreugdeloosheid ‘voor me te houden’ 
Vandaag was dus niet mijn beste dag, daar voel ik me daar ook wel schuldig over vooral vanwege 
mijn neiging de oorzaak ervan elders te leggen. 
Zou het niet kunnen zijn dat mijn vreugdeloosheid met hoogmoed te maken heeft? Dus een farizeeër 
dimensie heeft? In ieder geval vind ik het vandaag heel belangrijk om aandacht aan die ‘hopeloze 
situatie’ te geven, het te verklaren en te rechtvaardigen (al is het maar voor mezelf).  Erg ik-gericht 
allemaal. Waarom buig ik niet deemoedig voor God en Hem om kracht te bidden (zoals de tollenaar 
doet?). Ook als ik deze woorden neerschrijf buig ik nog steeds niet!  
Is het alleen onmacht of ook onwil? God weet het en diep in mij weet het ook. Naar aanleiding van 
de evangelietekst las ik een korte beschouwing erover. Daar voelde ik me niet mee verbonden. De 
strekking was dat je de durf moet hebben om ‘boven het maaiveld’ uit te steken en dat je ervoor 
moet gáán, uitdagingen aangaan. Erg gericht op sterker worden als persoonlijkheid, niet zijn zoals (de 
meeste) anderen, maar je zelf zijn. Gelukkig las ik een bede aan de Heilige om te mogen worden zoals 
Hij mij bedoeld heeft.  
Ben ik dat aan het worden,  een tijdgestalte waar uiteindelijk worden en zijn samen komen? Mijn 
antwoord lijkt als ja-nee te klinken. Maar er is zeker de potentie dat in de komende levensfase mijn 
tijdgestalte verder groeit en vooral zich verdiept. O God, laat dat dankzij Uw genade gebeuren!  
 

- Johannes 1, 29-34 over de doop in de Jordaan) 
  

Wij die u mogen kennen in onszelf en onze medemensen, 
geschapen naar uw beeld en gelijkenis. 
Dikwijls gaan wij aan mensen voorbij, 

mensen die wij niet kennen 
of mensen die wij niet willen kennen 

Ik bid om durf en moed om onbekenden te groeten en te ontmoeten 
als zuster, als broeder in Uw Naam. 

  
Wil ik ook deze mens ontmoeten? Ik met mijn lege handen, onmachtig, ’volgevreten’ , rijk als de 
jongeling, gelijk aan de hoogmoedige  farizeeër, zo goed willen doen. Alleen wat interpreterende 
aandacht om wat koffie bij hem te zetten, brood die hij misschien niets eens opmerkt? 
 
Ik ontmoette vandaag een jongere vrouw die zei dat ze dood wilde, maar dat ze haar ‘daar boven’ 
nog niet wilden hebben. Dikwijls door lichamelijke klachten en operaties op het randje van leven en 
dood gestaan en er niet overheen gevallen. Ze had de afgelopen nacht als dakloze moeten slapen in 
’t Eindje. Dat is een kelderhol onder een parkeergarage in het centrum van Eindhoven waar veel 
zwaar verslaafden en anderen tegen een vergoeding van € 4,- de nacht kunnen doorbrengen. Ik ben 
daar wel eens in geweest om te weten hoe het eruit ziet en ernaar toe gaat. Veel agressie, vuiligheid, 
intimidatie en dergelijke. Voor haar komt die slaapgelegenheid (gelukkig!) niet meer in aanmerking. 
Maar wat dan? God bidden op een oplossing is niet genoeg! Zij zegt dood te willen, maar ik zie 
(gelukkig!) dat ze wil leven, en dat medemenselijke aandacht haar goed doet. Zij was het ook die mij 
vorige week vroeg of alles goed ging omdat ik zo bleek zag. Dat raakte me! 
Door dit alles ga ik ook mijn eigen innerlijke situatie die zo op en neer gaat in een ander licht zien.  



Het gebeurt zo gemakkelijk dat het indrukken van de omstandigheden (waarin ik alles ontmoet) die 
dan weer fijn of lastig kunnen zijn, mijn staan in die omstandigheden bepalen, dat ik me erdoor laat 
bepalen. Dikwijls is mij blijheid of somberheid toch  weer door identificatie  met die omstandigheden 
veroorzaakt. Ik ontbeer standvastigheid, in ieder geval is die standvastigheid kwetsbaar. Mij zo 
ziende, kan ik dat volledig ineenstorten van een ander ‘begrijpen’. Het had mij ook kunnen 
overkomen. Laat ik niet zeggen dat ik in andere extreme situaties me ‘overeind’ gehouden zou 
hebben. Dat is hoogmoed. Wat ik anderen zie, zie ik ook in mezelf (nog, hopelijk altijd nog) in lichte 
mate. En beseffend dat ik de genade heb om af en toe de aanwezigheid van de heilige, Zijn spoor van 
aanwezigheid, te ervaren welke vervolgens weer ‘vervaagt’ (Waarlijk, Gij zijt een God die verborgen 
is), is die verborgen aanwezigheid van U overal aanwezig in de schepping en alle schepselen. Daar 
waar we u niet meer kunnen opmerken is uw verbanning het diepst. In de wanhoop van mensen, in 
de pijn van dierenleed, in bomen zo lomp gewond door zagen, klinkt ook verborgen Uw Roep om 
verlossing! 
  
Meditatie over Exodus 2  (passage ‘Braamstruik’)  

 

 
 

Spreekt me aan want het betreft roeping middels de Engel van God, hetgeen ook Gideon ‘overkomt’. 
Er zijn overeenkomsten. Mozes is werkelijk een verlossingskracht in het centrum van de ziel, Gideon 
zoals andere ‘bijbelfiguren’ is minder groot (als ik dit soort woorden mag gebruiken) meer een 
‘tijdelijke’ kracht door de heilige gebruikt om de persoonlijkheid uit ‘afgodendienst’ te trekken. 
Mozes  verlost met behulp van de genade van de Heilige de ziel zelve die geheel en totaal in slavernij 
van de uiterlijkheid (Egypte) dreigt onder te gaan. 

De aarde zit boordevol hemel 
en elke struik, hoe gewoon ook, 
staat in lichterlaaie van God. 

Maar enkel hij die het ziet 
doet zijn schoenen uit. 
De rest zit er omheen 

en plukt bramen. 

Elizabeth Barreth (1806-61) 



 
 
 
Laat ik niet farizeeër zijn die in zelfgenoegzaamheid de Heilige dankt dat hij niet is als die 
onbeduidende ander. Maar Hem bidden mij mijn roeping te kunnen volgen. 
 
De meditatie teksten van maandag, dinsdag en woensdag die vanwege de vasten las waren uit: 
 

- Johannes 2, 1-12         Bruiloft van Kana          23 februari 
Aanvankelijk raakten deze verzen mij niet. Mooi zo’n wonder water in wijn veranderen. Het is  wel 
het eerste teken waarbij het bovennatuurlijk via Jezus-Christus inbreekt in het natuurlijke. Dat maakt 
indruk. Mensen worden soms tot geloof gebracht door confrontatie met verschijnselen die het 
verstand te boven gaan. Ik geloof dat ik daarvoor niet zo gevoelig ben, maar zeker weet ik het ook 
niet. De ‘ongelovige’ Thomas spreekt me wel aan. De mede discipelen hebben al zoveel gezegd, 
misgezegd, niet gezien of half begrepen. En er is veel magie en oneerlijkheid met zogenaamde 
wonderen in de wereld, toen en ook nu nog, daarom lijkt me kritisch zijn en niet onmiddellijk bij het 
onbegrijpelijke meelopen een goede houding. Kritisch zijn kan natuurlijk doorslaan en 
ontvankelijkheid voor de Heilige teniet doen. Het gaat voor mij om evenwicht, en zorg voor dat 
evenwicht is mijn verantwoordelijkheid die ertoe leidt dat ik soms ja moet zeggen en soms nee. 
Geloof dat gegrond is in de kleine, de ‘onbeduidende’ tekenen lijkt me heel gezond. Maar als je niet 
meer kunt zien en horen, moet een geweldig teken me met zeker geweld wakker schudden. En als ik 
dan wakker ben, dan begint hoe dan ook mijn verantwoordelijkheid. Ik mag dan de herinnering aan 
die opwekkende kracht op een laag pitje zetten, me er niet mee gaan identificeren, zeker dat niet 
zien als bewijs van de Heilige,  maar stilletjes trachten te luisteren en te horen in de diepte van mijn 
hart. De Heilige werkt in stilte.  
O, Heilige leer mij ook uw kleine tekens te horen en te verstaan, in en buiten mij, waarin Gij mij nabij 
wilt zijn en me wilt helpen uit mijn kortzichtigheid en domheid.  
 

 



  

Johannes 2, 13-25        Jezus die de Tempel zuivert     24 februari 
Dat is andere koek! Er is een krachtig daadwerkelijk nee nodig om de tempel zuiver te houden. Er is 
een grens die niet overschreden mag worden. De tempel zie ik als mijn mystieke hart, centrum van 
de ruimte die ik ben. Deze tempel kan mijn hele ruimte vullen en bepalen, maar ook door mijn 
zuchtigheid weggedrukt worden tot die ene plaats, de navel waar mijn leven met al haar dimensies 
verbonden is met het Heilige, met de heilige Oorsprong. Als die plaats wordt bedreigd, dan is het 
leven zelf en de zin ervan in het geding. Dan moet worden opgetreden, dan wordt opgetreden. Er 
wordt nieuwe ruimte uitgespaart, er wordt gezuiverd, de tempel krijgt licht, hardhandig liefdeslicht. 
Alles wordt gedaan om mij en ‘mijn’ ziel te redden, ook als ik het zelf nalaat. Ik wordt niet in de steek 
gelaten, nooit. Er is ZORG om mij! Altijd zal alles gebeuren om mijn leven haar zin te doen krijgen. 
Dat is heel bemoedigend. Wetend hoe ik leef, zo egocentrisch en uit zijn op gemak,  ben ik dankbaar. 
Ben ik dankbaar voor de harde klappen die ik in duisternis krijg te verduren. Dankbaar voor de rake 
klappen die ik als alles zo goed en mooi geregeld lijkt, krijg te incasseren. O er is zoveel rommel in 
mijn ziel, ik krijg er geen greep op, als iets lijkt te zijn opgeruimd, is daar ander vuilnis in de plaats, en 
dit houdt niet op. Het lijkt zelfs erger te worden.  
Dus Heilige, ga in mij te keer, zuiver mij voor mij en U,  ik schiet als schoonmaker schromelijk tekort. Ik 
kan niet zuiveren, ik kan niet heiligen. U kunt dit in mij laten gebeuren. Maak mij bereid uw zuivering 
en heiliging toe te laten. 
 

- Johannes 3, 1-15   Nicodemus                     25 februari 
Nicodemus wordt niet geroepen op dezelfde wijze als de apostelen om Jezus te volgen. Hij komt uit 
eigen beweging naar Jezus toe. Hij komt in de nacht naar Jezus-Christus. Hij is wakker geworden, 
probeert niet opnieuw te slapen in de veilige gebruikelijke leefomstandigheden. Nee hij neemt zijn 
onrust serieus, hij gaat op zoek, en vindt Jezus. Niet door rechtstreeks door grote wonderen wakker 
geschud te zijn, maar zoals ik de tekst ontvang toch door een gevoelige ontvankelijkheid voor de 
heilige zin van leven, van zijn leven. Intuïtief voelt Nicodemus aan dat zijn huidige leven zo niet tot 
haar bestemming komt. Hij is een zoekende, een vragende. Waar vind ik antwoord, hoe moet ik 
leven, waartoe mijn leven? Misschien heeft hij al overal gezocht en daar is dan die bijzondere mens 
Jezus-Christus, zal Hij antwoorden kunnen geven? En vervolgens Jezus aanwijzend en ook cryptisch 
antwoord aan Nicodemus: ‘Waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren wordt uit een mens is 
menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk’ 
Nicodemus kan dit antwoord niet begrijpen. Laat ook ik niet de schijn wekken dit antwoord te 
begrijpen. Ieder kan hier een boodschap uit ontvangen, misschien voor iedereen op zijn situatie 
geënt. Maar Jezus wijst op metanoia, op een noodzakelijke wedergeboorte. Een menselijke groei na 
de geboorte uit de on-maagdelijke vrouwelijke moederschoot naar de maagdelijke geboorte uit de 
schoot van de hemelse Moeder van de Zoon.  Vraag me niet om nadere uitleg. Als de Zoon niet ‘in 
mij’ is geboren, kan ik daar ook niets uit eigen beleving over zeggen. Dit alles zijn woorden die ‘alleen 
maar’ een geestelijke richting van groei aangeven.  Daaraan kan ik dienstbaar zijn geboren zijnde uit 
mijn moeder, en die eerste geboorte (zo lijken Jezus woorden) te klinken is een voorwaarde voor de 
tweede  geestelijke geboorte. 
O Heilige, haal ik mij uit de duisternis van de nacht, neem de verdrongen angsten van me weg, alle 
hindernissen voor mijn groei en zicht op betekenis van mijn door U geschonken leven. Geef dat wij  
(niet ik alleen!) opnieuw geboren mag worden tot heil van U, van mijn medemensen en van heel de 
schepping. Amen. 
 
 
 



- Johannes 3, 16-21       Eniggeboren Zoon   26 februari 
Dit is een geheimzinnige en ook heftige tekst. Vroeger als kind werd dit ook verteld. Wat gebeurt er 
na de dood? Wat is het oordeel: ben ik dan veroordeeld, verdoemd voor eeuwig? Nog steeds hoor ik 
deze interpretaties: je moet in Jezus-Christus geloven anders loopt het slecht met je af. Toen al, 
hoewel ik dat nog niet goed kon verwoorden, vond ik dit tamelijk liefdeloos. Typisch gevolg van 
letterlijk en ‘lineair’ lezen en denken, begrijp ik nu. Mijn intuïtie is versterkt dat Gods oordelen van 
een volstrekt andere ‘orde’ is dan mijn ‘logisch’ oordelen. Dat wil ik graag onderscheiden. Zo weet ik 
met zekerheid ik dat ik niets weet van Gods oordelen en hoe Hij in Zijn Liefde het goeds in alles en 
allen in zich opneemt. Zegt deze tekst mij niet dat de eniggeboren zoon in mij geboren kan worden? 
Niet dat ik dan die eniggeboren zoon ben, wel dat ik (sterfelijk en beperkt schepsel als ik ben) mag 
geloven dat ik aan deze geboorte in of  van ‘mijn’ ziel dienstbaar kan zijn. Dan komt ook doorheen 
mijn unieke leven onsterfelijk licht in de wereld, in de ‘duisternis’ van de uiterlijke wereld. Mijn geloof 
in Zijn Liefde is voorwaarde voor de doorbraak van ‘licht in de wereld’. Zo begrijp ik nu de 
evangelietekst. En dat geloof ontbreekt al te dikwijls. Houd ik ‘meer van de duisternis dan van dit 
licht’? Dat blijkt uit daden, uit mijn daden. Ja ‘want hun daden (ook die van mij) zijn slecht’. 
Mijn daden die niet verbonden zijn of gericht zijn op Gods Licht, zijn ‘slecht ‘omdat deze dan geen 
poorten zijn waardoor ‘zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet’. Het zijn mijn dode 
daden die verdwijnen door vergankelijkheid en zinloosheid. Dat is een oordeel die ik beluister in deze 
tekst, dus mijn oordeel. Wat is dit oordeel deze waard? 
O Heilige, laat mij toch niet oordelen. Hoe mooi ik dat ook verwoord of verpak in spirituele 
overwegingen. Uw geheim is heilig, is niet voor mij. Dat ik soms in mijn vergankelijk leven werkelijk in 
mijn daden goed mag zijn, even lichtteken in deze wereld van uw grenzeloze liefde. Laat mij daarvan 
niets weten, opdat ik mezelf niet hoogmoedig zal beoordelen als ‘een goed mens’. Amen 

Heer onze God, 
Gij hebt het licht uit het duister 

doen voortkomen, 
Gij hebt ons versterkt door de slaap 

en ons doen ontwaken 
om Uw goedheid te verheerlijken. 

Maak ons tot kinderen van het licht 
en van de dag 

en deelgenoten aan de dingen die blijven. 
Wees ons nabij 

en allen die overal op deze wereld 
Uw liefde en bijstand zoeken. 

Geef ons allen in Uw barmhartigheid 
dat wij veilig mogen zijn 

in Uw hoede 
en ook met vreugde Uw wondere en 

grote Naam loven, 
die van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest, 
nu en immer en in alle tijden. 

Amen 

(EEN GEBED UIT DE ORTHODOXE KERK) 
 

 
      - Johannes 3, 22-36   ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ 

In deze evangelietekst gaat het naar mijn begrijpen over de verhouding tussen persoonlijkheid en 
ziel. Johannes de Doper symboliseert het aller edelste van de persoonlijkheid, Jezus de goddelijke 
Zoon de aller diepste kern van de ziel. En inderdaad in ‘mijn’ ziel, in ieders ziel kan de Zoon geboren 



worden, maar daarvoor is nodig dat de persoonlijkheid nederig wordt, zelfs het aller edelste van de 
persoonlijkheid, daarvoor ruimte maakt, zichzelf dienend wegcijfert. Zoals Jezus-Christus niet van 
Johannes de Doper is, zo kan ik ook niet zeggen dat ‘mijn’ ziel van mij is. Het is omgekeerd, ik ben er 
voor de ziel, en als ik niet voor de ‘mijn’ ziel wil zijn maar groter wil worden los van de ontwakende 
ziel, dan is mijn eventueel succesvol leven alleen maar waan. Dan zal ik het ‘leven niet kennen’.  
In de tekst staan ook mooie beelden die aansprekend zijn. Jezus is de bruidegom, en Hij krijgt de 
bruid. Johannes ziet zich als vriend van de bruidegom en ‘is blij dat hij de stem van de bruidegom 
hoort. Dat vervult mij met grote vreugde’. Door die stem te horen en te gehoorzamen zal ik 
zielevriend kunnen zijn. En inderdaad de persoonlijkheid moet sterven aan zijn ’natuurlijke’ 
begeerlijkheid en egocentrische ambities, opdat nieuw goddelijk leven geboren kan worden. Dat is 
de tweede geboorte waarover Jezus sprak met Nicodemus. 

 
 

-   - Johannes 4, 1-26                 Samaritaanse vrouw 
Mij raakte in deze evangelietekst het woord water: gewoon water en levend water. En natuurlijk ook 
het diepe geloof van deze ‘ongelovige’ Samaritaanse vrouw. Hier wordt zo duidelijk afstand gedaan 
van uitverkiezing voor een kleine groep. Levend water dat Hij brengt is voor iedereen. Gewoon water 
is een last die in een zware kruik getorst moet worden, voor levend water is geen kruik nodig. Dat 
vloeit ons altijd toe. 
Tegenover elkaar staan ook de woorden 2x ‘ik ben’. Het  ‘ik ben een Samaritaanse’ en als antwoord 
op een vraag over de Messias van de Samaritaanse  ‘dat ben ik, die met u spreekt’. 
Jezus-Christus openbaart zich als Messias en verwijst naar het geheim van de naam van God EHeJeH  
(Ik Ben Die Ik Ben) waarmee God zichzelf aan Mozes noemde.  
        
 

                      3 maart   
- Johannes 4; 43-54  Genezing van de zoon van de hoveling van Karfanaum 

Alleen geloven als je ‘wondertekenen’ ziet? 
Eén woord volstaat ‘uw zoon leeft’. Geloven dat God geneest ook als je geen uitweg meer 
ziet. Overgeven aan het ‘Woord’ is wat gevraagd wordt als de scholingsweg vast lijkt te 
lopen, geen zin meer lijkt te hebben. Enerzijds is ‘overgeven aan het Woord’ het moeilijkste 
dat van mij, hoogmoedige persoonlijkheid, wordt gevraagd, anderzijds mag ‘ik’ vertrouwen 
dat de Heilige mij voldoende kracht geeft om me te ‘offeren’ in de meest kritische momenten 
van mijn leven. Dan hoef ik ‘alleen’ maar te vragen en ‘mijn’ ziel lééft 
 

          woensdag 4 maart  
- Johannes 5;  1-18   Genezen op de sabbath! 

De dogmatiek, mijn zeker weten, wordt hier principieel in vraag gesteld. We willen zo graag 
het eigen gelijk hebben, door ‘fouten’ van anderen op te merken en uit te vergroten. Niet om 
de wereld een beetje te ‘verbeteren’, maar om eigen gelijk te voeden. Door af te zetten op de 
ander groei ‘ik’. Het leven trekt zich niets aan van mijn regels en mijn ‘waanzinnig’ beter 
weten. Waar het om gaat is wat Jezus Christus zegt ‘Mijn vader werkt aan één stuk door, en 
daarom doe ik dat ook’. Vader, die ‘heerlijke’ overstromende bron van liefde uit overvloed. 
Hij Die, wat ik ook denk, voel of doe, Zijn genade over mij uitstort. Genade ‘zonder aanziens 
des persoon’ die ik in relatie met de Heilige misschien ook persoonlijk mag beleven. 
Moge ik namens U bijdragen aan het heil der wereld, door in mijn leven mensen aan te 
moedigen hun mensenlot te aanvaarden, hun mat op te nemen om hun levensweg voort te 
zetten. 
 



 
 
 

donderdag 5 maart  
- Johannes 5, 19-29    

‘Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die Hem gezonden heeft’ 
Wat een diepe ‘mystieke’ tekst! In doe hier het zwijgen toe om dat ik me niet in staat voel er 
veel over te zeggen met mijn eigen woorden. Laat ik Zijn woorden maar hun werk doen. In 
mijn ziel resoneren ze wel als actuele ‘oer-herinnering’ en ‘oer-verlangen’. 
De kabbalistische teksten over Grote Gelaat, Kleine Gelaat, Shekinah (Arik Anpin, Ze’ir 
Anpin, Nukva) corresponderen met de evangelietekst. 
  

- Johannes 5; 19   Niets uit eigen kracht 
De Mensenzoon doet alles in verbondenheid met de Vader.  ‘De Zoon kan niets uit eigen 
kracht, Hij kan alleen maar wat Hij de vader ziet doen, en wat deze doet, doet de Zoon 
eveneens’. En dat geldt ook voor mij, of zou voor mij moeten gelden. Zonder verbondenheid 
met de Zoon (zoals de Heilige zich uitdrukt) kan ik weliswaar heel actief zijn, op het moment 
zelf veel eigen waardering hebben, zelfs waardering en lof krijgen van anderen, maar het 
blijkt allemaal toch ijdel. Er lijkt iets niet te kloppen. Eigenlijk ben ‘ik’ dan alleen maar wat 
‘bezig’ en dan vooral voor mezelf. De energie raakt gauw op en dan slaat gemakkelijk 
verveling, neerslachtigheid en vermoeidheid toe. Zonder verbondenheid met Hem. Sta ik echt 
‘alleen’ en leidt alles wat ik doe tot niets. Ik heb nood aan Zijn genadige liefde, maar toch 
sluit ik me er voor af. Het is voor mij moeilijk om me te openen. Wat zijn die remmingen 
toch, waar komen ze vandaan, waarom blijven ze dùren? Er is zoveel in mij dat gewoon door 
wil gaan met een eigen ‘gemakkelijk’ leventje. Iets van ‘het zal mijn tijd wel duren’ speelt 
soms mee. Wat een negatieve kracht is dat! Er is echt ‘strijd’ hiertegen nodig. Laat ik kunnen 
bidden dat ‘ik’ deze strijd in verbondenheid durf aan te gaan. 
 

vrijdag  6 maart  
- Johannes 5; 30-45  

‘Ik ben gekomen namens de Vader, maar U aanvaardt mij niet’ 
De mystieke boodschap trilt ook in deze evangelietekst. Een en al lichtsymboliek. Het 
allerhoogste ongeschapen licht van En Soph straalt uit naar en door alle werelden. Liefde uit 
overvloed. Mooi klinkende woorden, maar voor mij ongekend, onbegrepen, duizend maal 
duizend en nog oneindig maal méér dan de liefdeskracht die ik mag kennen. Het hoogste licht 
in ´mijn´ wereld is als Johannes de Doper, ´de lamp die helder brandt´, en waarin ik me 
verheug en me zo graag koester. Beperkt licht, ´aards´ licht maar toch het ‘edelmoedigste´ 
licht dat  ´ik´ als persoonlijkheid voor mensen, dieren, planten kan laten schijnen. De tekst 
zegt mij dat dit niet voldoende is voor mijn leven. Een hoger licht, een Licht meer nabij, het 
alles, alles in de hoogste hemelen en diepste aarden, tot het meest minuscule zandkorreltje toe, 
dus het alles vol liefde warmende Licht uit overvloed. Dat Licht brengt de Zoon van de 
Vader, kan stralen in ´mijn´ ziel als ik de ´Zoon gezonden door de Vader´ werkelijk toe laat. 



Dit licht van de Zoon getemperd in ´mijn´ dragende ziel, kan dan ook mij overstralen. Mijn 
leven maken tot uitdrukking van Zijn Licht voor alles wat ik ontmoet. Een lichtbrug worden. 
Deze liefde zoekt de heerlijkheid van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest , 
niet langer de eer van gode Paul. 

Moge ik Uw licht kunnen ontvangen op mijn levensweg. 
 
 

-   Johannes 7; 1-13                                 zaterdag 7 maart 
Deze tekst stelt me de vraag ‘moet ik mijn geloof in de Heilige tonen?’ Dan denk ik aan ‘weet 
dat de Heilige in stilte werkt en alleen in stilte gehoord kan worden’. Hoe sta ‘ik’ hier zelf in? 
Steeds als ik iets van mijn weg laat zien, dan voel ik me daarbij ongemakkelijk. Bijvoorbeeld 
door een opmerking of terloopse zinspeling erop, waardoor de aandacht van de ander ernaar 
getrokken wordt. Het gebeurt soms voordat ik het zelf niet eens in de gaten heb. Zò wil mijn 
‘geloof’ zich niet tonen,  omdat daar een motief doorspeelt van ‘zie mij eens’. Als de Heilige 
van mij zichtbaarheid verwacht dan in mijn  doen en laten,  meer dan in mijn bewuste 
woorden. ‘Zwijgen’ door geen ‘wetende’ en verklarende (eigen of geleende) woorden te 
gebruiken, houdt zeker geen loochening van of onverschilligheid over Gods alles beslissende 
nabijheid. Ja in mijn niet-zwijgen door doen en laten, hoop ik Hem voldoende ruimte te 
bieden om te spreken!. 
 
 

Zondag 8 maart 10.00 uur 
Het Onze Vader anders : 
  

Onze Vader verborgen 
 uw naam worde zichtbaar in ons 
 uw koninkrijk kome op aarde 
 uw wil geschiede, 
 een wereld met bomen tot in de hemel, 
 waar water, schoonheid en brood, 
 gerechtigheid en genade 
 waar vrede niet hoeft bevochten 
 waar troost en vergeving is 
 en mensen spreken als mensen 
 waar kinderen helder en jong zijn, 
 waar dieren niet worden gepijnigd 
 nooit een mens meer gemarteld, 
 niet één mens meer geknecht 
 
 Doof de hel in ons hoofd,  
 Leg uw woord in ons hart, 
 Breek het ijzer met handen, 
 Breek de macht van het kwaad. 
 Van u is de toekomst, kome wat komt, 
 Van u is de toekomst, kome wat komt. 
 
 
 

 



zondag 8 maart  
  

Lucas 13; 1-9  Vruchtbare vijgeboom 
De perikoop met het zogenaamde lot die ons door toedoen van andere mensen of door andere 
oorzaken als natuurgeweld treft. Laat ik toch niet menen dat het lot dat anderen treft gebeurt 
door eigen schuld, door laakbaar ongewenste daden. Nee, in die vijgeboom herken ik, 
terugkijkend op mijn  leven tot nu toe, wel mezelf. Naar menselijke maatstaven toch tamelijk 
onvruchtbaar, geen of nauwelijks vruchten zo te zien. De moeite niet waard, weg ermee! Als 
deze er niet meer is, wat maakt het uit? Zo klinken de woorden van de evangelist niet. Geef 
deze onvruchtbare boom, geef de ander, geef mij nieuwe kansen, ben er zorgzaam voor, 
liefdevol, houd hoop. Laat ik toch dankbaar zijn voor die liefdevolle zorg die ik van alle 
kanten zichtbaar en onzichtbaar mocht ontvangen. En laat ook ik wijngaardier zijn die andere 
vijgenbomen zonder oordelen de nodige aandacht geeft. 
 
 

maandag 9 maart 
Johannes 7; 14-36    Jezus onderwijst in de tempel 

Hier komt duidelijk het kwalitatieve verschil naar voren tussen luisteren met het al wetende 
verstand en luisteren met het hart. De openbaringen kunnen we niet verstaan door ze alleen 
letterlijk te benaderen. Ook de boodschap ontvangen in het hart is vereist, waarbij ‘ontvangen 
in het hart’ niet iets is als ‘het voelt goed zo’, maar meer een herkennend resoneren van 
woorden is in het al ‘wetend’ mystieke hart. Het mystieke hart dat ik beleef als die diepe 
geheimzinnige kern in de ruimte-die-ik-ben welke in verbinding lijkt te staan met nog diepere 
en intens verborgen (goddelijke) werkelijkheden die mij en alles wat in mij is en komt , 
gronden. Maar er is in mij ‘traagheid van hart’, die mij verhindert Gods woorden te ontvangen 
met het hart. Ik moet ‘werken’ aan die traagheid en trachten de oorzaken ervan in mijn  leven 
op te sporen. Mijn pogingen om meer zelfkennis te verwerven zijn daarop gericht. 
 Laat ons mensen zijn met open harten 
 Spreek altijd weer uw Effratha. 
 

dinsdag 10 maart 
  Johannes 7; 37-52 
“laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen 
uit het hart van wie in mij gelooft” 
Voorwaar een tekst die veel meer aandacht vraagt, dan ik vandaag er aan kan geven. 
“Rivieren van levend water stromen uit het gelovig hart” het koesteren van dit ‘beeld’ is al 
voldoende om door deze heilige woorden ‘gevuld’ te worden. Ik hoef alleen maar te ‘komen’, 
ontvankelijk te worden en van dit levend water te drinken. Wat een hoopvolle belofte van de 
Heilige. Mijn hart zal gelaafd worden, zal zich openen voor Gods Liefde uit overvloed en 
deze liefde overstroomt mijn hart naar alle kanten. Allen en alles mag zich hieraan laven, aan 
Gods liefde. Dat mijn hart zich zo mag openen! 
 

    woensdag 11 maart 2015 
 
Johannes 8; 12-20  “Ik ben het licht voor de wereld’ 

Heel duidelijk  wordt hier meegedeeld dat als ik oordeel dat ik dan oordeel naar menselijke 
maatstaven.  En dat klopt. Altijd, nooit uitgezonderd weet ik ten diepste dat als ik iemand of een 
gebeurtenis veroordeel, in de zin dat is absoluut goed of fout, dus eigenlijk vanuit mezelf 
onderscheiding aanbreng, ik onwaar ben en in die onwaarheid hoogmoedig. Ik overzie 
gebeurtenissen vanuit een zo kleine horizon en ook nog eens verwrongen en beperkt, dat mijn 



mening die eigenlijk altijd impliciet een mening is over de weg die anderen gaan (moeten?) op 
drijfzand is gebouwd. En toch moet ik in bescheidenheid tegen het een ja zeggen en tegen het 
andere nee. Dat is een dramatisch aspect van mijn menselijk bestaan. Het betekent wel dat ik altijd 
weer bereid moet zijn uit liefde ja te zeggen tegen dat waar ik op het moment zelf nee moest zeggen 
en soms ook omgekeerd. Ik heb niet ten gronde te oordelen. Daartoe is het Licht dat van de Vader 
komt. Dat licht oordeelt vanuit ‘maatstaven’ die al het menselijk inzicht te boven gaan. Dat oordeel 
‘ziet’ de hele schepping in haar totaliteit van voor naar achteren, van boven naar beneden, van links 
naar rechts. 

 
donderdag 12 maart 

 Johannes 8; 21-32  
“wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit 
mezelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft” 
JC is werkelijk de Zoon van de Vader, en is de volmaakte uitdrukking in deze wereld van wat de 
ongekende Vader is. Hij is het aangezicht van de Vader en via dit aangezicht ervaar ik de Vader. 
 O God, treedt in mijn duisternis 
 Kom aan het licht 
 Verberg u niet voor mij 
 Herschep de chaos 

Die in mijn leven dringt 
In uw aanwezig zijn 
Hier in mijn plaats en tijd 
Ziet Gij mij aan 
Zie ik uw aangezicht 
De heerlijkheid 
Van Vaders eeuwigheid. 
 

vrijdag 13 maart 2015 
 
 Johannes 8; 33-45  nakomelingen van Abraham of kinderen van de Vader? 
Ik ben kind van de aarde en kind van de hemel. Inderdaad is in mij die soms onweerstaanbare neiging 
om te leven alsof ik alleen kind van de aarde ben. En toch, Abraham die vader is van alle vaderen hier 
op aarde deed zo niet, maar wist dat zijn oorsprong was in de genadige liefde van God. Alles  komt 
daar uit voor , alle kindschap aards en hemels. Moge ik toch luisteren naar de woorden van deze 
evangelietekst. Als Abraham gehoorzamen tegen elke menselijke logica in en me in gehoorzaamheid 
geen slaaf voelend maar in die gehoorzaamheid mijn grootste vrijheid zien. 
 Leidt mij niet in bekoring (van eigen waarheid) 

Maar verlos mij van het kwade (van eigen meesterschap) 
 

zaterdag 14 maart 
 Johannes 8: 46-59 
“U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben? “Jezus: “Waarachtig, ik verzeker u van 
voordat Abraham was ben ik er” 
Hier wijst Jezus Christus naar een tijd die eeuwig is en waarvan onze tijd lineaire uitdrukking is. Er is 
een goddelijke wereld waar alles al is en waarvan alles wat hier geschiedt uitdrukking is. Dat is 
onmogelijk te vatten met mijn verstand. Ik kan geloven omdat mij dit wordt medegedeeld in de 
schriften. Dat geeft hoop, bemoedigt mij en troost mij. Ik ben niet zomaar voor de leeuwen 
geworpen hoewel dat uiterlijk lijkt. Dit leven is niet álles. Mijn leven, ieders leven, alle leven is 
‘omvat’ door werkelijkheden die  waar en vol liefde zijn.  
 O Heilige, 
 U weet van de tragiek van mijn leven 

Van het leven van wie dan ook 



Van de levensangst van dier, en plant 
Ons vastklampen aan ‘t leven hìer 
Tot onze laatste snik 
Open ons hart  
Voor uw heerlijkheid 
Voor uw goedheid 
Voor uw trouw 
Opdat ons kruis 
Ons lijden en alle pijn 
Nieuw leven brengt 
Van dààr naar hìer. 
Dat Uw koninkrijk kome. Amen. 
 

Zondag 15 maart 
 Lucas 15; 11-32  de verloren zoon 
Eigenlijk voel ik me altijd wel ‘verloren zoon’. Ook vandaag. Het voelde alsof ik ‘los’ was, geen 
stevigheid in mijn innerlijk vond. Dan tast ik wat rond, probeer ‘meditatief’ te zijn en meer is niet 
mogelijk. Zo’n dag zit je dan uit. Echt een verloren gevoel. Ook merk ik dan ik dan niet in blijheid me 
kan openstellen voor de ander. Die onmacht versterkt  het verloren voelen alleen maar. Ik moet er 
niet aan denken dat mijn dagen , elke dag opnieuw , zou verlopen. Mijn leven zou zinloos voelen. 
Vroeger, lijkt al zo lang geleden, ging ik wat doen om de kale leegte te verdringen. Door zomaar 
doen, of door een wijntje te drinken, kon ik wel ontsnappen aan in vergetelheid. Mezelf in slaap 
brengend door oppervlakkig gedrag en bezigheden. Dat gaat nu niet meer. Nu is daar het besef van 
ongegrond-zijn. Ik wil er ook niet meer aan ontsnappen, maar het láten, en het verduren zo goed als 
mogelijk is. Het heeft een betekenis die ik alleen maar kan vermoeden. Het is een gebeuren in mezelf 
dat noodzakelijk is. laat ik het zuivering noemen die daar in strijd geschiedt. Als dat zo is, dan moet ik 
daar niet vanaf proberen te komen, maar het in dankbaarheid uitzitten. Moge ik daartoe in staat zijn. 
Mijn Vader wacht op mij, ziet uit naar de komst van zijn gewassen zoon. 
 
 

maandag, 16 maart 
 Johannes, 6; 1-15  Broodvermenigvuldiging 
Een heel bekende evangelietekst evenals die van gisteren, de verloren zoon. Voor mij sluiten ze ook 
wel op elkaar aan. Zo stond ik vanmorgen verfrist op, met de zon schijnend in mij en ook buiten. Hoe 
is dat toch mogelijk. Is het alleen maar wispelturigheid van mezelf? De verkwikkende nachtrust is mij 
gegeven. Hij wist dat ik deze nodig had, en gaf het mij. En in de nacht ontvang ik zijn opwekkende 
genade, zo lijkt het me toch. Dat is het hemels brood dat in overvloed gegeven wordt. Als ik dat 
heerlijk brood eet, word ik vernieuwd, als herboren, word ik open om deze nieuwe  dag, een 
geschenk, te leven en te beleven. Dat brood wordt aan iedereen gegeven, elke dag opnieuw. Alleen 
moet ik wel bereid zijn om te eten, in dit brood te geloven. Het lijkt erop dat vannacht me het 
gewoon is toegediend. Ik had er zelf niets over te zeggen. En dat vind ik prima. Dank, dank, daarvoor! 
En ja, de vissen, hoewel ik vegetariër ben, zijn ook welkom. 
 



  
 
         Dinsdag 17 maart 
 

Johannes  6; 16-27       Jezus loopt over het water. 
In de verborgen wereld, de wereld aan ´gene zijde´, die we in de kabbalah de wereld van yetsirah 
noemen (soms mundus imaginalis genoemd), gelden niet de wetten van tijd en ruimte zoals wij die 
hier in deze wereld kennen.  En dat maakt deze tekst mij duidelijk. De Mensenzoon leeft in alle 
werelden en handelt waar Hij wilt. Het lopen over water is een mooi symbool hiervoor. Water is aan 
gene zijde dat wat hier tijd is. Jezus, de mensenzoon,  is in een ‘andere’ tijd, een hemelse tijd. En in 
die hemelse tijdwereld zijn er ook geen afstanden zoals die voor ons gelden. Om ergens te komen 
moet eerst een ruimtelijke afstand overbrugd worden. Niet voor JC. “Ze [discipelen PH] wilden hem 
aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naar toe wilden” . Zijn 
wil om ergens te zijn wordt onmiddellijk vervuld, lijkt het, in die ‘bovennatuurlijke’ wereld. Ik  moet 
hier ook denken aan Mozes. De naam Mozes betekend: de uit het water gehaalde en verder denk ik 
ook eraan dat Jezus aan zijn discipelen zegt dat ze ‘mensenvissers’ zullen worden. Mensen uit het 
water halen, dus uit hun opgesloten zijn in onze tijd en ruimte halen naar die andere wereld toe. 
Mensen dus ontvankelijk maken voor de boodschap van God en van Gods bedoelingen. Helpen 
dienstbaar worden aan ‘hun’ goddelijke ziel. Ook het grondthema van Exodus. 
 
 
         Woensdag 18 maart 

Johannes 6; 27-40  Ik ben het brood dat leven geeft 
De Mensenzoon geeft het ware leven. Ons menselijk tekort maakt het weliswaar mogelijk om 
genotvol (als je geluk hebt) te leven met aards brood en aards water, maar dat zal de echte honger 
en dorst die van ‘mijn’ ziel zijn net bevredigen. Wie kent niet die onrust als alles je ogenschijnlijk 
goed gaat en dan toch die onrustig makende twijfel. Ben ik hiervoor hier? Er wordt aan  me 
getrokken en ik wordt weggetrokken uit welgenoegzaamheid.  Het gaat inderdaad niet, dat ‘weet’ ik 
wel, niet om welgenoegzaamheid maar om welgelukzaligheid. Maar ik kan geen knop omdraaien om 
me aan de welgelukzaligheid van allen en alles te wijden. Ik ben rijk aan aardse goederen (en daar 
ben ik ook dankbaar voor) maar zo dikwijls arm van geest. In deze armoede ben ik geheel afhankelijk 
van Zijn gaven. 
   Geef me een open hart 
 Opdat ik uw brood en wijn ontvang 
 Ten behoeve van al wat leeft 
 Ter wille van de heerlijkheid van uw Naam. 



 
 
 
 Johannes 6; 41-52   Hemels Brood                            donderdag 19 maart 
 Johannes 6; 52-59   Eten en drinken       vrijdag 20 maart 
Deze twee stukken uit het Johannes evangelie behoren bijeen en daarom – ook uit praktische 
overwegingen- beschouw ik ze te samen. 
Natuurlijk moeten we het eten en drinken van het lichaam en bloed van de mensenzoon niet 
letterlijk begrijpen. Als ik alleen aards brood eet en aards water drink dan leef ik niet ten volle. Dan 
wordt mijn bewuste leven beperkt tot de vergankelijke werkelijkheid hier. Het is iedereen gegeven 
om ook te (gaan) leven in de hemelse werkelijkheid, niet na de aardse dood maar nu al en altijd. Dat 
is mijn opdracht. Niet alleen te zorgen voor mijn lichamelijk-psychologisch bestaan hièr, maar ook 
het bestaan van mijn ziel te laten groeien in die andere hemelse werkelijkheid opdat die ziel hier in 
stralen. Het onvergankelijke mag dan het vergankelijke door- en omstralen. Het lichaam en bloed van 
Christus verwijst niet naar zijn aardse verschijning. Mij lijkt dat het verwijst naar het onvergankelijke 
heilige lichtlichaam van de mensenzoon die altijd was, is en zal zijn in de ‘wereld van yetsirah’. Aan 
dat mystieke lichaam van de Christus, van de Zoon, kunnen wij , of beter onze ziel, gaan 
‘participeren’. Dat participeren is ‘het eten en drinken’. Dan wordt ook op ons niveau ons 
lichtlichaam opgebouwd. Dat is wedergeboren worden, een onvergankelijke ‘omhulling’ ontvangen 
voor ‘mijn’ ziel. Zoals de Zoon gezonden is door de vader, zo kunnen wij dan  ‘gezonden’ zijn door de 
Zoon.  Dit is de essentie van mens-worden, meen ik. Het is ook het ‘erfgoed’ dat je hebt 
meegekregen, zoals soms wordt gezegd. Ik ben werkelijk Gods zorg en heb daarin een eigen 
verantwoordelijkheid. In de woorden die in de eucharistie klinken en bij deze teksten aansluiten, 
namelijk neem en eet herken ik dit zo duidelijk. 
-Gods zorg: neem het brood en wijn dat ik je geef   

Een en al verlangen van de Heilige 
-Onze verantwoordelijkheid: eet het brood en drink de wijn 

 Onze verantwoordelijkheid is verbinden, bijdragen aan Gods verbond met zijn schepping 
-En het breken van het brood en het laten rondgaan van de wijn is dan delen. 
Delen , dat is wat van mij wordt gevraagd. De moeilijkste opdracht voor mij. Niets wat ik van Hem 
ontvang is alléén voor mij, maar bedoeld voor alles en allen die in mijn leven worden ontmoet. 
Omdat ik Gods zorg ben, omdat ik bemind ben, is er een wezenlijk kern in mij, in iedereen en alles,  
die Liefde is. Deze Liefde is  de grond van mijn diep verlangen, van  goede daden, van liefde voor 
mens, dier en plant. Echt niets is van mij. Maar om te leven vanuit dat verlangen? Alleen als ik neem 
wat mij wordt aangereikt, zijn lichaam en bloed.  
 
         zaterdag 21 maart 

-Johannes 6; 60-71  de mensenzoon volgen: Petrus en Judas        
De woorden van de mensenzoon over het eten van zijn lichaam en het drinken van zijn bloed zijn 
nauwelijks te begrijpen en te aanvaarden. En zo is het. Ik kan natuurlijk best vanuit mezelf proberen 
‘goed te leven’ en dat is goed, maar de Zoon volgen tot in de dood? Alles opgeven? Voor die keuze 
worden wij geplaatst. Niet meteen in de meest radicale zin, maar eerst voor de vraag wil je me 
volgen, wat het leven me verder ook brengt? Daar is al een groot vertrouwen voor nodig. In deze 
tekst zien we dat discipelen die zo geïmponeerd waren door de wondertekenen zich van de 
Mensenzoon afwenden. En ook de 12 leerlingen twijfelen. Jezus stelt de vraag nadrukkelijk: “Willen 
jullie ook weggaan?” En dat is daar die keuze: ja (Petrus) of nee (Judas). Trouw of verraad? Voor die 
keuze staan we steeds weer. En antwoorden we als Petrus of als Judas. Laat ik niet te zeker zijn  dat 
ik natuurlijk de het Petrus alternatief zal kiezen. Zelfs Petrus verloochent de Heer later. De keuze 
moeten altijd weer maken. Helaas, de keuze is voor ons nooit nu en altijd. Ik ben een combinatie van 
Petrus en Judas. 
 
 



 
-Lucas 20 9-19   wijnbouwers                                  zondag 22 maart 

Elke zondag in deze vasten wordt ter afwisseling een tekst gelezen uit het evangelie van Lucas. 
Ben ik ook zo’n wijnbouwer? Dikwijls wel. Soms niet en ik verlang er niet naar zo wijnbouwer te zijn. 
Als ik mijn leven en alles wat ik ontmoet beschouw als van mij zijnde, waar ik mee kan doen en laten 
wat ik wil, dan ontneem ik het eigendom van ‘mijn’ leven aan hem wiens eigendom het is. Hij, de 
schepper en de Heilige. Elohim YHVH. Wij als mensengemeenschap maken er inderdaad werkelijk 
een puinhoop van. De uitbuiting van de aarde, de mishandeling en moorden van dieren, de vervuiling 
van de oceanen en de luchten, en niet in de laatste plaats ook het ‘Kalt machen’ van de eenvoudigen, 
de goedwillenden, de boodschappers, spiegels die we willen vernietigen om niet te hoeven kijken.  
De tekst geeft hoop, tegen alle trends in, zal de hoeksteen die door de wijnbouwers versmaad wordt 
de steens des aanstoots zijn waarover de zondige wijnbouwers zullen struikelen en overwonnen 
worden. 
 O Heilige 
 Wij bidden u.  

Schenk ons de genade  
om boven zelfzucht uit te groeien 
om elkaar te dienen,  
u te dienen, 
uw schepping 
als trouwe wijnbouwers 
zorgzaam te beheren. 
Opdat uw wereld 
een heilige plaats wordt voor al uw mensen, 
voor al uw schepselen, 
voor al het geschapene. 
 

          maandag 22 maart 
 

  Johannes 9; 1-17    genezing van de blinde, en dat op Sabbath!          
Nou de karmische reïncarnatietheorie kan worden opgeborgen. Jezus, de Mensenzoon, zegt zo 
duidelijk dat de blinde niet blind is omdat hij gezondigd heeft of zijn ouders. Hij is blind opdat hij 
ziende wordt. Dus een unieke plaats waar Gods werk zichtbaar wordt. Dat geldt toch voor iedereen, 
of voorzichtiger bijna voor iedereen? Allemaal raken we verblind door de beloften en de verleidingen 
en de indoctrinaties van de wereld. Ons zien is spiritueel gezien blindheid. En ons blind-zijn wordt 
door Gods genade van ons weggenomen. En de dogma’s van de mens is de genade van de heilige 
niet gebonden. Hij geneest op Zijn tijd als wij ons laten genezen. En wat de tekst vertelt is dat dit 
wonder op sabbath sommige farizeeërs aan het twijfelen brengen over die dogma’s. Bekering van 
een individu is vruchtbaar, niet alleen voor dat individuele leven, maar zonder dat het voor ons 
zichtbaar is ook voor levens van anderen. 
 
 
          dinsdag 
 Johannes, 9; 18-41 Weer ziende worden: geef alle eer aan God. 
We zijn voor onze aardse geboorte ziende. Ik las eens een Joods verhaal waarin verteld wordt dat de 
ziel niet wil incarneren als dat haar wordt gevraagd , ze verzet zich (het is zo goed waar ik nu ben). 
Haar beschermengel laat de ziel dan zien waarom de incarnatie zo noodzakelijk is. Alles wordt aan de 
ziel getoond, ook wat ze mee gaat maken op haar weg naar beneden en naar boven. Dit alles ziende 
zegt de ziel, ja dan wil ik gaan.  Maar de engel maakt vervolgens duidelijk dat de zin van het 
zielenleven er alleen is als de kennis er niet is. Dan neemt bij de geboorte de engel deze hemelse 
kennis weg. De ‘knip in de bovenlip’ is het lichamelijk teken van het wegnemen van dit hemels 
inzicht. En zo worden we blind geboren, maar diep in ons hart huist het verborgen ‘weten’ dat als 



verlangen klopt. Het leven is bedoeld om weer ziende te worden dor in niet-weten toch te geloven 
en goed te doen. Dat is ‘mijn’ vrijheid. Niet-weten is voorwaarde om belangeloos een unieke plaats 
te worden voor Liefde.  
Dit verhaal past geheel bij de evangelietekst. Alleen ziende met aardse ogen zijn we blind, door  
onbaatzuchtig geloof worden we ziend als de innerlijke ogen van ons hart worden geopend. En dat 
gebeurt alleen door genade waarvoor we ons openstellen. Dat ‘leert’ ons de mensenzoon. Geloof is 
vooral geloof in de genade van de liefde. En vanwege deze genade: al het goede komt van de Heilige, 
ik mag ‘meedoen’. Geef alleen eer aan God: Soli Deo Gloria!  
Pauline vertelde me dat J.S. Bach al zijn muziekstukken ondertekende met  S.D.G. ! Wat een 
eerbiedige bescheidenheid ban onze grootste componist! 
 

woensdag 24 maart 
 Johannes 10; 1-18  de Goede Herder 
Waar moet ik naar luisteren? Niet naar de eerste de beste ‘stem’ die ik hoor, die in mijn ruimte 
binnenglipt en me van alles wijs wil maken. Dit soort stemmen is helemaal niet geïnteresseerd in het 
‘schaap dat ik ben’. Daar is alleen het oogmerk van gebruik en misleiding.  Ik heb leiding nodig en de 
juiste leiding moet ik zoeken. Daar ligt mijn verantwoordelijkheid. Alleen de goede herder geeft 
leiding die naar God leidt. Hij roept zijn schapen bij hun naam en de schapen luisteren naar zijn stem. 
Dat is een goed criterium. In stilte kan ik Hem horen en dan weet ik dat het goed is (Hij is de deur 
naar de Vader). Deze tekst beschouw ik als een duidelijke aanwijzing voor onderscheiding der 
geesten. Wat komt van de ‘duivel’, wat komt van mij en wat komt van God? Hij die mij bij mijn naam 
noemt aan de ene kant, en aan de andere al die ‘anderen’ die mijn naam niet eens kennen.  
 
 

       
 
 
 
      
          donderdag, 25 maart 
  Johannes 10; 31-42  Ben jij de Messias of niet? 
Vandaag ontvang ik weinig. Gaat het over geloof en ongeloof. Bent u daar in mij echt God? Is 
dat de vraag die hier gesteld wordt? En is mijn geloof ook niet dikwijls omhult door allerlei 
ongeloof? Ik moet denken aan een beschouwing die ik een paar jaar geleden schreef: Bestaat 
God? Geloof groeit, niet gestaag naar ‘omhoog’, maar ook grillig omhoog en omlaag. Het 
wordt op de proef gesteld. Tekenen blijken niet voldoende om het twijfelend hoofd het 
zwijgen op te leggen. Het ‘wetend hart’ raakt verstopt en wordt weer opengemaakt. 



  God van vertrouwen, 
  draag ons leven van donker naar licht 

Geef ons uw woord van leven 
Schenk ons het geloof 
van een wetend hart. 

 
          vrijdag, 26 maart 
  Johannes 12; 1-11   Maria zalft de voeten van Jezus. 
Eigenlijk een heel opvallende evangelietekst! Jezus, de |mensenzoon, geeft alles aan zijn discipelen 
en aan de mensen die hij ontmoet. Wondertekenen, leringen, aandacht, aanwijzingen, hoop en 
liefde. Maar als je al die teksten leest dan valt op dat Hij weinig terug ontvangt. Sommige discipelen 
geven vertrouwen en aanvaarden hem als de Messias. Maar je ziet geen liefdesbeweging. Geen 
liefde worden terug geschonken aan Hem. En dat doet Maria (zuster van Martha en Lazarus) juist 
wel! Teder zalft ze Zijn voeten met kostbare olie en draagt Zijn moede voeten met haar haar. Wat 
een tederheid en liefde! De liefde die zij van Hem ontvangt, geeft zij op haar beurt weer aan 
hem.  Olie is het symbool van zielenkracht, de kracht dus van de innerlijke mens 
Ik wil geef afbreuk doen aan deze heerlijke pericoop door hierover een kabbalistische opmerking te 
maken die het gevaar heeft wat technisch over te komen.  Maar ik doe het toch. 
Je kunt in de tekst verstaan dat de boom van Maria zo zuiver is dat de kroon (Kether) die met het 
haar correspondeert in verbinding is met de boom van Jezus, namelijk met Jezus’ voeten die met 
Malkuth van die Boom overeen komt. Er is zo verticale verbinding en de liefde uit de  Vader stroomt 
bereikt zo via Jezus Maria die zijn Liefde zo ontvangt en deze liefde  via Jezus weer teruggeeft aan de 
Allerhoogste. De tekst is zo gezien ook in overeenstemming met de Bruidegom-Bruid mystiek. 
 

       zaterdag, 27 maart 
 
Johannesevangelie over ‘Heerlijkheid’ in het Johannesevangelie. 

In de meditaties van over het Johannesevangelie komt ook het woord ‘heerlijkheid’ naar voren. Een 
geheimzinnig woord dat haar betekenis goed kan verbergen. Ik lees er gauw overheen, of praat 
vanuit mijn herinnering over de ‘uitstraling van de Shekinah’ (of iets dergelijks). Maar beleef ik dit 
woord en dus de diepste zin ervan? Mogelijk dat ik in de toekomst er meer ontvankelijk voor mag 
worden door te achterhalen waar ‘heerlijkheid’ niet naar verwijst. Het verwijst denk ik niet naar 
menselijke eer en glorie. Eer en glorie voor mezelf heeft te maken, hoe verhuld ook, met wedijver: ik 
ben beter, sneller, mooier, slimmer, uitzonderlijker, opvallender, meer geslaagd, dan anderen en 
daaraan ontleen ik eer en roem, ook aan mij gegeven door geïmponeerde anderen. Ik steek uit boven 
het maaiveld en dat wil ik graag, want zo krijg ik persoonlijke en maatschappelijke erkenning. Die 
eerzucht maakt me agressief, in de wedijver druk ik de anderen weg (ik gun hen geen eer althans niet 
zoveel als ik zelf, en obstakels die mijn ‘heerlijkheid’ in de weg staan zou ik wel willen vernietigen of 
onschadelijk maken. Er zit in mijn persoonlijk eergevoel een potentieel element van geweld en 
misschien doodslag. Ik wil de ander ‘onder mij hebben’.  In het Johannesevangelie is te lezen dat God 
zijn glorie openbaart door af te dalen en zich te vernederen. Dat klinkt heel zwaar en misschien is dat 
zo. Niet dat de woorden zwaar zijn, maar dat vernedering zwaar is. En wat het meest in dit evangelie 
opvalt is dat de vernedering van de mensenzoon niet vooral bedoeld is voor diens verheerlijking, 
maar voor het verheerlijken van de Vader. Mijn streven naar eer en glorie gaat ‘naar boven’, die van 
de Mensenzoon ‘naar beneden’. Dat is het verschil. Door te pogen en te bidden om eigen eerzucht 
los te laten, me te (laten) verdeemoedigen, mag ik misschien iets van Heerlijkheid ervaren. 
   



   
 
 

zaterdag  27 maart 
Johannes 12;  37-50    Gekomen om te redden, niet om te oordelen 

Geen hel en verdoemenis. De komst van de mensenzoon is geheel liefde. Alles wat we  ‘zondig’ 
gedaan hebben, is na de daad ‘verleden tijd’. Ik kan er niets meer aan veranderen en moet verder. 
Elk moment, ondanks zwarte bladzijden, inkt zwarte bladzijden, komt het Woord en kan ik daar naar 
luisteren en omkeren. Tot geloof komen. Dat Woord oordeelt niet, maar roept mij terug en is daar 
alleen opdat ik uit de duisternis omkeer naar het licht. Laat iedereen  toch dit Woord horen, en niet 
tegen zichzelf wijsmaken of laten wijsmaken dat hij/zij er niet toe doet.  Dat hij/zij onwaardig is. 
Iedereen is toch geschapen naar beeld en gelijkenis van God. En dat mag zegt genoeg, dat geeft 
hoop, en deze tekst onderschrijft de liefde niet de schuldvereffening. 
 Gij die niet gekomen zijt om te oordelen, 

Wees barmhartig voor ons allen. 
Gij die ons leven deelt in vreugde en bitterheid, 
Open ons door uw leven schenkend Woord.  

 
Palmzondag   

   Johannes 12; 12-19    Intocht in Jerusalen 
De tekst is voor mij heel dubbel. Nu die intocht en een grote menigte ‘juicht Hem toe’ en dan op 
Pesach eenzelfde menigte die ‘schreeuwt om Zijn dood’. Het kan verkeren. Wij juichen en 
schreeuwen in gemanipuleerde oppervlakkigheid. Oppervlakkigheid in ons leven is een groot kwaad. 
Ik ben tot een ander leven geroepen dan dàt. Oppervlakkigheid is de roep van mijn naam niet 
verstaan en het ‘gebroken Woord’ naar eigen willekeur gebruiken.  
Ik moet denken aan het boek van Boelgakow De Meester en Margarita dat ik onlangs las. Hierin 
wordt Jezus getoond als een halfgare, eigenlijk een deerniswekkende, onaantrekkelijke, wat 
smoezelige persoon die je op het eerste gezicht niet serieus neemt. Maar op een wonderlijke manier 
raakt hij Pilatus diep. Hij kan wat die man gezegd heet en die hij laat kruisigen, niet loslaten.  De 
uiterlijke manifestatie van de Mensenzoon voldoet op geen enkele wijze aan gebruikelijke 
maatstaven. We weten met Hem geen raad. Hij doorbreekt al onze zekerheden en patronen. Hij is in 
woorden en doen ‘van een andere orde’. Is Hij koning, is Hij een gek?  Hoe zie ik Hem? 
En in deze intocht lijkt  -even- het eerste te domineren. Koning.  Hosanna, gezegend Hij, die komt in 
de naam des Heren! Velen zullen gewoon mee geschreeuwd hebben, maar toch. Enkele dagen later: 



kruisigt Hem. Kruisigt Hem!  Weg met die charlatan, weg met die gek. Ook hier schreeuwen weer 
velen gewoon mee. Je wilt immers bij de massa horen, erbij zijn. De massa bestaat uit mensen die bij 
de massa willen horen. Dat is de massa.  
Maar het beeld van de intocht heeft veel lagen. Is het ook de intocht van God in mij? In mijn hart, 
naar de tempel in de heilige stad Jerusalem? Is daar een weg bereid? Zijn uiterlijke kleden afgelegd 
(persoonlijkheid gezuiverd)? En is de dienstbare ezel mijn lichaam dat ‘mijn’ gezuiverde ziel draagt? 
Mijn ‘en ik dan?’ die zo tot bestemming komt? En dan is er vreugde Hosanna Hosanna  èn verzet, 
altijd tegenstrevend verzet kruisigt, kruisigt! In dat beslissende spanningsveld is mijn weg. Ga ik de 
weg van de intocht of ga ik de weg van de dood. 
 

  
 
 
         maandag goede week  

Johannes 12; 20-28  Graankorrel moet sterven 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf; 
maar indien zij sterft brengt ze veel vrucht voort.  
Een heel bekende metafoor. Het gevaar ervan is dat ik er daarom aan voorbij ga, er weinig aandacht 
meer aan geef. Toch denk ik dat hier in een enkele zin diepe wijsheid wordt weergegeven. Als mijn 
leven  ermee correspondeert, dan is het goed. 
De tekst verwijst naar de dood en de verrijzenis van de Mensenzoon. Maar natuurlijk niet alleen 
daarnaar. Alles wat in bijbelteksten wordt verwoord is ook relevant voor mijn eigen leven. Door de 
tekstinhoud te verinnerlijken komt mijn leven tot bestemming. Mijn ‘uiterlijkheid’ is de harde 
graankorrel en die moet ‘sterven’ opdat  potentieel innerlijk leven tot groei komt. Niet de hele 
graankorrel sterft immers. Binnen de graankorrel in de kern, als het ware in het hart, huist het 
‘nieuwe’ leven. Zolang de graankorrel buiten de aarde blijft, niet week en zacht wordt, kan dit 
nieuwe leven, het ontwaken van ‘mijn’ ziel, niet doorbreken. Helaas durf ik dit zelf sterven niet aan, 
gehecht als ik ben aan mijn eigen wensen, mijn eigen wil, aan mijn overmoedig vertrouwen op gevoel 
en verstand. Binnen de harde schil die ik ben, wacht daarom mijn zielenkind op haar verlossing om te 
kunnen breken doorheen een zacht geworden ik. 
 
         dinsdag goede week 

Johannes 12; 29-36    
‘wandelt terwijl gij in het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle’. 

 
We zijn niet altijd in het licht. Het licht wordt door allerlei oorzaken door en buiten mij  om 
verduisterd. De momenten van licht geven mij kracht en richting, die moet ik dankbaar 
koesteren. Zelf vergeet ik ze zo gemakkelijk, en dan word ik omlaag gehaald door en in de 
duisternis. Somberheid en stuurloosheid is dan de ‘stemming’ die blijft. Al de teksten van 
Johannes lezende, dacht ik er dikwijls aan waarom al die wondertekenen toch nodig zijn en 
waarom die zo worden benadrukt. Ik dacht: ook zonder die godstekenen moet ik, men,  toch 
kunnen geloven? Maar de tekst van vandaag brengt me tot een ander inzicht. Zonder zijn licht 
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(en zijn licht is voor mij een wonder) ben ik ‘nergens’. Dat klopt. Zonder het tedere intieme 
gevoel in mijn hart is er al gauw die duistere leegte. Gelukkig mocht ik na lange tijd Zijn 
aanraking weer ervaren tijdens de meditatie. Dank voor deze verkwikkende genade! 
Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg zich voor hen.  
 
         woensdag goede week 
  Lucas 21; 37-38  s’ Nachts op de Olijfberg 
Vandaag een ‘zijstap’ naar een korte tekst uit het Lucasevangelie. 
Ook Jezus trekt zich naar zijn verkondigingen en wonderdaden terug in de stilte van Zijn hart. 
Dat is een belangrijke aanwijzing. Symbolisch zegt de tekst dat hij de nacht in stilte door 
brengt op de Olijfberg. Een berg, en zeker deze berg, drukt een situatie uit waarbij de ziel het 
intiemst verkeert met zijn God. Daarvoor is stilte nodig, weg van de drukte die overdag van je 
(soms) wordt gevraagd. Als we nadenken over Navolging van Christus, dan hoort dat terug 
trekken in de stilte van het eigen hart daar zeker ook bij. Daar ontvangen we liefde,  inspiratie  
en kracht om door te gaan op het dikwijls moeilijke levenspad zo vol met hindernissen. 
 O Heilige, 
 Trekt mij in uw stilte. 
 Schenk me het verlangen 
 naar de stem in mijn hart  

waar ik u roep, 
waar Gij mij roept. 
Dat ik mag luisteren  
naar dit stille spreken.  
 

witte donderdag 
 
 Johannes 13; 1-20       De voetwassing                              

Deze tekst is voor mij heel dierbaar. Enkele jaren geleden was ik in de Achelse Kluis (Abdij) 
bij een ‘verzoeningsviering’, waar ook in navolging van Christus-Jezus de voeten werden 
gewassen. Daarna kon ieder die dat wenste naar voren gaan om zijn ‘zonden’ te belijden 
(onhoorbaar voor de overige aanwezigen) en vergeving te ontvangen. Dat deed ik ook. 
Plichtmatig naar voren lopend en nadenkend wat ik zou zeggen. Maar dat verliep geheel 
anders. Toen ik bij de priester was, sprak er door mij heen, door lichaam en ziel, een diep kern 
berouw als een flits. En er stroomden tranen, tranen, en nog eens tranen. Een schoonwassing 
die de hele dag bleef aanhouden, en ook daarna (met minder tranen). Raakt in deze evangelie 
tekst het fragment “Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij” me daarom zo diep?  
Inderdaad alleen Hij zuivert mij.  
Dank U Christus-Jezus, dank U Heilige. 
 

goede vrijdag 
 

Johannes 19, 26-30      Kruisiging 
Het was drie uur toen zij hem kruisigden. Zij gaven hem azijn met gal vermengd te drinken 
maar toen hij daarvan geproefd had wilde hij het niet drinken. Jezus zei: ‘Abba-Amma, 
vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen.’  

Het is volbracht. 
Wat een liefdevol mededogend begrip voor ons arme en domme mensen. Zelfs op de 
genadige en kosmische  momenten, wanneer alle werelden bijeen zijn, blijven we rijk, blind, 
doof, lam.  
IN Zijn kruisdood gedenk ik het onpeilbare menselijk lijden door de eeuwen heen op alle 
plaatsen waar mensen leven. Mesen die elkaar vermoorden, mensen sterven door honger en 



epidemieën, mensen van huis weggejaagd leven als verschoppelingen op straat, asielzoekers 
die hun nood thuis ontvluchten, mensen verminkt, gemarteld, inbrand gestoken vanwege 
religie, huidskleur, gewoonten, seksuele geneigdheid, de eenzamen alleen in de massa in 
steden, werkkampen. En daarbij komend aan de pijn die we medescheppelen op 
bovenmenselijke schaal aan doen. Dat alles komt samen in de altijddurende kruisdood van de 
Mensenzoon.  
Zonder Zijn verlossende offer zijn wij mensen verloren. Het verbindende kruis dat ons 
ondanks al onze ‘zonden’ opheft, is eeuwig en altijd. Amen. 
 
         paaszaterdag 
       Lucas 23 ; 50-56             graflegging 
Hier een moedige man die ‘kleur’ bekend en zich niet verschuilt: Jozef van Arimatea.  
De Joodse raad Sanhedrin, die Jezus-Christus schuldig bevond, was niet eenstemmig. Er 
waren zoals Jozef leden die tegen de gang van zaken ingingen en de religieuze-politieke 
doodstraf afkeurden. Die mensen zijn er gelukkig ook!  En je als enkeling keren tegen de 
overgrote meerderheid vraagt moed, want welke gevolgen zal dit niet voor je hebben? Het 
kost je misschien wel het leven. Daarom zijn er altijd veel meeloper om erbij te horen, niet op 
te vallen en zo ‘straf’ te ontlopen. Zou ik deze moed hebben als het om leven en dood gaat?  
Laat ik ( rijke, arme, blinde, lamme) bidden dat ik Hem dan kan volgen. 

  

 
 

Toegift 
 

uit Evangelie van de Heilige Twaalven: 
 

Wij geloven in één God 
de Oneindige, de verborgen Bron, 

de Eeuwige Vader-Moeder, 
van wie alle dingen komen, 

de zichtbare en de onzichtbare. 
Het Alles in alles, 

door alles en om alles. 
Die was, die is en die zal zijn. 



 

 
. 

 
Leeft de heilige wet van de liefde die ik u gegeven heb 
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