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Woord bij de Nederlandse vertaling 
 

In de voorbije twintig jaar nam de belangstelling voor 
meditatie sterk toe. Voor velen is het een bron van rust 
geworden in een woelig dagelijks bestaan. Hoewel de 
meditatieve praktijk zijn oorsprong vindt in diverse religieuze en 
spirituele tradities, wordt hij daar vandaag veelal van 
losgekoppeld. Maar wie naar een diepere verbondenheid met de 
Bron van het leven verlangt, zal het waardevol vinden de 
meditatie opnieuw binnen de rijkdom van een ruime spirituele 
of religieuze context te plaatsen.  

De traditie waar we dan spontaan aan denken, is de 
Oosterse spiritualiteit, vooral het Boeddhisme. Minder bekend 
is dat ook christelijke monniken reeds sinds de derde eeuw na 
Christus vormen van contemplatief bidden – of wat we vandaag 
onder Oosterse invloed beter kennen als ‘meditatie’1 – 
ontwikkelden. Over de eeuwen heen geraakte dit gebruik in de 
Kerk evenwel sterk op de achtergrond. In de twintigste eeuw 
hebben enkele monniken die gebedsvorm herontdekt. Eén van 
hen is de Amerikaanse trappist, Thomas Keating (1923-2018). 
Keating had het over ‘Centering Prayer’ en verwees daarmee 
naar het gebed, zonder woorden, dat ons dieper voert naar onze 
kern, daar waar God in ons verblijft. In de voorbije decennia 
voelden velen zich door de inzichten van Keating geïnspireerd 
en begonnen zo dagelijks te mediteren.   

Zelfs de muren van de Amerikaanse gevangenissen konden 
dat verlangen naar het stille gebed niet tegenhouden. Mede 
onder impuls van Ray Leonardini, auteur van dit boekje, 
ontstonden kleine groepjes mediterenden achter de tralies. Bij 
velen die eraan deelnamen groeide de gewoonte dit dagelijks te 

 
1 In de christelijke traditie betekent meditatie onder meer ‘het overwegen van 
Bijbelteksten’ (Lectio Divina). Als gevolg van een toenadering tussen Westerse 
en Oosterse monniken in de tweede helft van de twintigste eeuw, wordt in 
christelijke kringen nu ook met meditatie ‘het woordeloos gebed’ bedoeld.   
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doen. In hun getuigenissen, verder in deze pagina’s, kunnen we 
lezen welke invloed dit op hen heeft.   

Als dit boekje ook ons kan inspireren, is het wellicht omdat 
Leonardini’s inzichten uit zijn eigen meditatiepraktijk en 
lectuur, verrijkt werden door de ervaringen van de mannen in 
Folsom Prison met wie hij wekelijks samenkomt. Hij zag de 
transformerende kracht van meditatie: ‘Wie vertrouwd geraakt met 
die eenvoudige methode, ziet hoezeer God een persoonlijk contact met 
ons wil. Of we dan een christelijke achtergrond hebben of niet, doet er 
niet toe. De methode spoort met onze diepere – vaak verdrongen – noties 
over hoe God wellicht in ons leven aanwezig is.’ 

Het is bovendien Leonardini’s overtuiging dat in het 
bijzonder mannen en vrouwen in de gevangenis ontvankelijk 
zijn voor deze vorm van stil gebed: ‘Precies het lijden en de angst 
[waarmee gedetineerden zo vertrouwd zijn] vormen de vruchtbare grond 
om een persoonlijke, zelfs intieme relatie met de God van de Stilte, de 
God van het contemplatieve gebed, te ontwikkelen. Dat is de God die 
ons sinds het begin liefheeft en die niets meer verlangt dan ons heel-zijn 
en ons geluk. Gedetineerden voelen dit aan in hun diepste zijn.’   

Wij zijn de auteur dankbaar voor de aanmoedigingen bij 
deze vertaling. Dank ook aan de uitgever, Martin Rowe van 
Lantern Books, voor de toestemming om dit werk in het 
Nederlands te verspreiden. Ook de monnikengemeenschap van 
West-Vleteren was dit initiatief genegen en steunde ons bij de 
eerste druk van dit boek. Dankjewel.   

Mogen deze pagina’s ook jou – of het nu binnen of buiten 
de muren is – tot steun en bondgenoot zijn op weg naar een 
diepere verbondenheid met het grote Mysterie, de God die leeft 
in elk van ons. 
 
Elke D’Haeyer en Daniël Leroy 
Katholieke aalmoezeniers in de gevangenis van Gent 
 
Januari 2020 
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Vooraf ook nog dit 
 
Als we over God spreken, gebruiken we meestal een mannelijke 
taal. We hebben het over ‘Vader’, ‘hem’, ‘zijn’, enz. Dit kan doen 
vermoeden dat God ‘een soort man’ is. Dergelijke taalgebruik 
dreigt ons godsbeeld aanzienlijk te beperken. Daarom hebben 
de vertalers ervoor gekozen om naar God te verwijzen zowel in 
mannelijke als in vrouwelijke taal. Hoewel ons spreken over God 
altijd tekort schiet, proberen we er ons toch bewust van te zijn 
dat haar Mysterie zoveel meer is. 
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Wie was Thomas Keating? 
 

De inzichten in dit boekje zijn in 
grote mate gebaseerd op het gedachtegoed 
van Thomas Keating. De mannen in 
Folsom Prison, die de basis voor dit 
boekje vormden, zullen vertrouwd 
geweest zijn met de boeken en teksten van 
Keating. Voor de West-Europese lezer is 
deze Amerikaanse monnik evenwel veel 
minder bekend. Daarom stellen we hem graag kort aan u voor. 

 
Keating werd geboren in 1923 in New York en trad op zijn 

twintigste toe tot de Trappistenabdij van Valley Falls (Rhode 
Island, VS). Voor Keating gaat de christelijke spirituele weg in 
essentie om een diepe verbondenheid en vertrouwen op God. 
De monnik leefde evenwel in een tijd waarin de Kerk veeleer 
negatieve godsbeelden verkondigde. Er werd gesproken van een 
liefdevolle God. Maar tegelijkertijd lag de nadruk op het 
uitvoeren van goede werken waardoor men de gunst van God 
kon bekomen. Eigenlijk ging men uit van de gedachte dat de 
mens gescheiden was van God: de mens zoekt, lijdt en strijdt 
hier op aarde, terwijl een verre God in de hemel toekijkt en 
oordeelt. Dit beeld werd doorgegeven van generatie op 
generatie. In zijn contemplatieve zoektocht werd Keating 
gedreven door de overtuiging dat God de mens net zeer nabij is. 
Onder impuls van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-’66) en 
van contacten met Oosterse monniken, ontwikkelde hij een 
gebedsvorm zonder woorden die helpt om Gods liefde te leren 
kennen en te ervaren. Hij noemde deze vorm van bidden 
‘centering prayer’: een gebed dat ons naar ons diepste centrum 
brengt. Keating beschouwde dit gebed als ‘goddelijke therapie’. 
In zijn teksten beschreef hij het samengaan van spiritualiteit en 
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psychologie, en hoe het contemplatieve bidden bijdraagt tot een 
blijvende ommekeer van de persoon.   

Keating was er tenslotte van overtuigd dat het 
contemplatieve gebed niet alleen weggelegd is voor monniken 
en religieuzen. De weg van de contemplatie is voor iedereen 
open en begaanbaar. Met de oprichting van het Contemplative 
Outreach – een wereldwijde gemeenschap van mensen die 
toegewijd zijn aan deze gebedsvorm – kon hij velen begeleiden 
op hun weg van verandering. Thomas Keating is overleden in 
oktober 2018. 
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Inleiding 
 

Contemplatief bidden, een weg naar persoonlijke 
transformatie 

 

Voor de meeste mensen betekent bidden God om gunsten 
vragen: gezondheid, veiligheid, vergiffenis, wijsheid. Al van jongs 
af aan leren we met God praten. Ouder geworden wordt de 
enige echte vraag: ‘Waarom antwoordt God niet op mijn gebed?’ Dan 
stoppen velen gewoonweg met bidden en hopen ze maar op het 
beste. 

Contemplatief bidden is een geheel andere benadering van 
gebed. Het gaat ervan uit dat God tot ons spreekt. Die methode 
van bidden is erop gericht te leren luisteren naar Gods 
oorspronkelijke taal – de Stilte!  Deze vorm van gebed wordt ook 
wel meditatie genoemd, en het is de gebedsvorm die in abdijen 
in de gehele wereld wordt beoefend. Het is de diepste vorm van 
christelijk gebed. 

Luisteren naar God is een veelbelovend persoonlijk 
avontuur. Door stil te zijn, ontdekken we dat God ons allerlei 
wil meedelen dat we anders nooit zouden beseffen. De 
wezenlijke kern is dat God met ons vriendschap wil opbouwen 
– de vriendschap van een wijze en liefdevolle mentor, een 
betrouwbare vriend die ons steeds opnieuw naar het rechte pad 
begeleidt. Voor de meeste mensen is dit een geheel nieuw 
contact met God. Deze relatie is zeker de moeite waard, maar 
tegelijk is het een spannende en persoonlijke uitdaging.  

Naarmate de band met God groeit, spitten we stukken van 
onszelf naar boven die we voordien nauwelijks kenden en 
vermeden – vooral wat we van onszelf liefst niet weten: onze 
diepere angsten, wrok, woede, jaloezie, en dergelijke meer. 
Tegelijk leren we ons geluk en onze vreugde helderder zien. Die 
methode van bidden heeft als effect dat God onze geestelijke 
therapeut wordt: Diegene die ons ten diepste kent, ons 
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onvoorwaardelijk liefheeft en ons een betere weg door het leven 
biedt. 

We ondervinden dat contemplatief bidden als een elfde stap 
in AA2 kan werken. Door te leren leven in het nu, enkel in deze 
dag, gaat deze gebedspraktijk naar de kern van de uitnodiging 
van Het Grote Boek van de Anonieme Alcoholisten met name ‘los te 
laten en God te laten’ (‘Let go and let God’).  

Gedetineerden die contemplatief leren bidden, ervaren een 
persoonlijke verandering. Ze voelen diepere innerlijke vrede; ze 
worden minder boos, ze kunnen gemakkelijker gewelddadige 
reacties vermijden en zijn meer bereid om frustrerende situaties 
positief te benaderen; ze voelen zich in staat om levenslange 
emoties als wrok en verdriet aan te pakken. 

Het contemplatieve gebed veronderstelt geen specifiek 
religieus geloof, noch een specifieke bijbel- of 
gebedsachtergrond. De enige vereiste is de bereidheid om het 
innerlijke pad naar een relatie met God te verkennen. 

 
Definities en de Bijbelse basis voor contemplatief gebed 
 
De woorden meditatie, contemplatie, contemplatief gebed 

en centering prayer3 worden in dit boek door elkaar gebruikt. 
Het zijn allemaal woorden die een unieke, diep christelijke vorm 
van gebed beschrijven. Die namen hebben een verschillende 
oorsprong, maar ze wijzen allemaal op een gebedsbeleving als 
een woordeloos en in stilte wachten op de Aanwezigheid van 
God, zoals we God verstaan. 

De Bijbelse basis voor centering prayer vinden we in het 
Matteüsevangelie (Mt. 6, 6):  ‘Maar als je bidt [als je zoekt naar de 

 
2  Anonieme Alcoholisten 

3 De term Centering prayer is moeilijk te vertalen in het Nederlands, daarom 
wordt hiervoor verder het Engels gebruikt. Misschien kan het best begrepen 
worden als ‘middelpuntzoekend gebed’ of gebed dat ons naar ons diepste 
zijn voert. 
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juiste relatie met God], ga dan je binnenkamer in [jouw diepe 
centrum], doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het 
verborgene is [zonder woorden]; en je Vader, die in het verborgene 
ziet [die bij jou is in jouw centrum], zal het je lonen [zal jou geven wat 
je ten diepste in je hart verlangt].  

 
 

*** 
 
 
In deel 1 van dit boek gaan we dieper in op de betekenis van 

contemplatief gebed: wat is het, hoe doen we dit, wat kunnen 
we verwachten en hoe maakt het contemplatief gebed een 
verschil in ons leven. 

Deel 2 gaat over een contemplatieve levensstijl en de 
praktische gevolgen ervan. In dit deel kijken we naar het 
gevangenisleven door een contemplatieve bril. We verkennen de 
spirituele weg die volgt uit de meditatie en zien hoe we een 
nieuw bewustzijn ontwikkelen. Persoonlijke ervaringen die 
vroeger voor ons verborgen gebleven waren, komen tot 
bewustzijn op een manier die ons voorheen onbekend was. 
Soms lijkt het alsof we achteruit gaan op onze spirituele weg. 
Maar de werkelijkheid is anders. Eigenlijk ontdekken we dat de 
herinnering aan persoonlijke trauma’s een teken van 
vooruitgang is. Als we beseffen dat het medicijn ons eerst ziek 
maakt en ons pas daarna geneest in onze oorspronkelijke 
gezondheid, zullen we minder geneigd zijn om ermee te stoppen. 
Deel twee biedt een wegenkaart voor die reis. 
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Deel 1 
 

Contemplatief gebed en de reis naar binnen 

 

 

 

 

Wie ben ik? 
 

Als we goed rondom ons kijken, merken we dat iedereen 
uniek is. We zitten in de gevangenis en daardoor zijn er 
misschien uiterlijke kenmerken die er hetzelfde uitzien, maar 
diep vanbinnen zijn geen twee mensen dezelfde. 
Wetenschappers weten nu dat ook onze hersenen een uniek 
patroon hebben – geen twee hersenen, met miljarden elektrische 
impulsen, zijn dezelfde. Geen andere persoon heeft dezelfde 
ervaringen, noch dezelfde reacties op die ervaringen. Ons 
innerlijk leven behoort ten diepste onszelf toe; het is moeilijk te 
kennen en lastig om erover te spreken. 

Dat laatste geldt vooral voor het donkere, negatieve deel van 
onszelf. Dit gebied valt vaak ver buiten de grens van wat ter 
sprake komt. In de gevangenis lopen de meesten er het liefst in 
een grote bocht omheen. We ontwijken kritische reflecties over 
onszelf en suggesties tot persoonlijke verandering houden we 
liever op veilige afstand. Zo overschreeuwt een verslaving of het 
masker van ons zelfbedrog de fluisterstem van een nieuwe kijk 
op ons leven. 

Toch vinden sommigen in het contemplatieve gebed een 
God vol aandacht voor onze eigenheid, Iemand die ons 
vriendschap aanbiedt. Zo groeit ons zelfvertrouwen opnieuw. 
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Wat in die stilte naar boven komt, blijkt juist te zijn wat God 
ons wil meedelen; het is de ontmoeting die wij eigenlijk ook 
willen, hoewel we de taal van de Stilte nog niet echt kennen.  

In die stille momenten kunnen we de lijn van onze 
levensweg zien en de keuzes die we maakten. Misschien zijn we 
zelfs in staat te begrijpen dat we dikwijls doen wat we eigenlijk 
niet willen en niet doen wat we echt willen. We blijken meesters 
in niet kiezen en alles, ook onszelf, maar op zijn beloop te laten.  

Velen vonden dat een verademing en leerden daardoor dat 
wanhopige deel van zichzelf te verdragen. Die opluchting kwam 
er niet door andere religieuze en spirituele gewoonten op te 
geven. Maar veeleer door eenvoudig te rusten in God. 
Woordeloos neerzitten, zonder beloften, zonder schaamte, 
zonder zelfs echt te weten wat er met ons gebeurt, behalve dat 
we ons naar God hebben gekeerd, het Ultieme Mysterie in ons 
leven. We leerden stil te zitten. 

 
 

 

 
 
God voert elke mens mee langs een  verschillend  

 pad, zodat je zelden twee mensen vindt die op  
 hun weg naar God zelfs nog maar voor de helft 
 dezelfde route volgen.  

– Johannes van het Kruis, De levende vlam van  
 liefde, 3:5 
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Hoe stop ik met praten en ‘luister’ ik naar de Stilte? 
 
Wijze spirituele meesters doorheen de eeuwen, mensen als 

wij, kennen eenvoudige methoden om tot Stilte te komen. Zelfs 
vóór de moderne ontdekkingen van psychologie en wetenschap 
over de werking van onze hersenen, hebben deze wijze leraars 
ontdekt dat stilzitten in de Stilte een natuurlijke manier is om te 
ontdekken wie we zijn.  

‘Wees gewoon jezelf’. Dat hebben we in ons leven allemaal 
wel eens gehoord. Maar hoe we gewoon onszelf kunnen zijn, was 
nooit echt duidelijk. Dat geldt ook voor het luisteren naar de 
Stilte in het contemplatieve gebed. We worden uitgenodigd om 
niets te doen, zelfs als we totaal niet begrijpen wat niets doen voor 
ons betekent. Dit is nog meer het geval als het gaat om onze 
band, onze relatie, met God. 

Van jongs af aan is ons verteld dat God ons altijd ziet. Om 
een relatie met God te hebben moesten we bepaalde dingen 
doen, bepaalde dingen denken en bepaalde dingen bidden. Het 
was helemaal onze eigen opdracht om voor onze relatie met God 
te zorgen. Contemplatief bidden biedt een heel andere 
benadering: door niets te doen, door in de Stilte te zitten, laten 
we God toe het van ons over te nemen en ons leven te 
modelleren zoals oorspronkelijk bedoeld. We beginnen God 
dan eerder als een liefdevolle vader of moeder te zien, dan als 
een kwade rechter of een ouder die ons misbruikte. 

Het is alsof ons innerlijke zelf spontaan geregeld naar 
vakantie verlangt, weg van het voortdurende innerlijke gebabbel. 
We realiseren ons uiteindelijk dat Stilte een wezenlijk onderdeel 
uitmaakt van ons wezen. We hoeven niets te doen! De 
opmerkelijke kracht van het contemplatieve gebed daalt op ons 
neer terwijl we niets doen. We moeten gewoon zelf uit de weg 
gaan om ons innerlijke zelf de ruimte te laten vinden waarnaar 
het hunkert.  

 



  

18 

 

 
 

Het is zoals in het oog van de storm staan. 
 Gedurende de tijd van centering prayer gaat het  
 erom stil te zijn in de aanwezigheid van God.  
 Het laat mij toe om rust te vinden als ik  
 overspoeld word met woorden.   

– Aaron Montgomery 
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Centering prayer: een eenvoudig pad naar contemplatie 
 

Centering prayer is een eenvoudige methode met makkelijk 
te volgen stappen. Die manier van bidden leidt ons zachtjes naar 
rusten in God; dat is de essentie van het contemplatieve gebed. 

In het begin konden sommigen amper geloven dat het zo 
gemakkelijk zou zijn. Het leek ons onmogelijk de gedachten in 
onze ‘apenkop’ te negeren. Maar tenslotte leerden wij dat 
centering prayer iets anders is dan ‘aan niets denken’. Het is er 
veeleer om te doen afstand te nemen van onze gedachten, of ze 
los te laten. Met ‘gedachten’ wordt alles bedoeld wat ons door 
het hoofd schiet: herinneringen, gevoelens, beelden, inzichten, 
wat ik nog te doen heb, mijn toekomst … Alle gepraat en alle 
emoties die in mijn geest opkomen. 

Loskomen van gedachten is zoals tv kijken op cel; komt er 
iemand binnen om iets te zeggen of te vragen, dan gaat onze 
aandacht weg van de tv. Onze focus komt dus los van de tv. We 
luisteren niet meer en we zijn er ons misschien zelfs niet eens 
meer van bewust dat de tv aanstaat. Zo gaat het ook met 
gedachten en gevoelens die opkomen tijdens centering prayer. 
We leren om er geen aandacht meer aan te schenken. 

Enkelen onder ons waren aanvankelijk bang dat centering 
prayer onze persoonlijkheid zou veranderen. Zouden we niet op 
een vreemde manier anders worden? Teruggetrokkener, minder 
spontaan, te vroom, … Sommigen maakten zich nog andere 
zorgen: zou God, eens we een opener relatie met hem/haar 
ontwikkeld hadden, ons niet iets vragen dat we onmogelijk 
konden geven? 

We ondervonden dat daar helemaal niets van aan is. 
Eigenlijk werden we net het tegenovergestelde gewaar: 
mediteren brengt ons in contact met ons diepste, meest 
waarachtige zelf: een zelf bedolven onder veel valse waarden en 
opgestapelde opinies. Tegelijkertijd vonden we een God die ons 
op onze tocht stevig ondersteunt. We stelden vast dat we in onze 
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kern niet zo slecht zijn; in ons blijkt een natuurlijke goedheid 
naar boven te komen. De meditatie gaf ons aan onszelf terug.  

 
 
 
 

 
Wat mij betreft is meditatie de gezondste 

 therapie die ik ooit heb ervaren. Het creëert een 
 opening naar die dingen waarmee ik aan de slag  
 moet maar die ik zo dikwijls vermijd. Toegang 
 krijgen tot wat ik zonder het zelf te beseffen diep  
 in mij heb opgeslagen, geeft me een gevoel van 
 vrijheid. Eindelijk.  

De ervaring van stilzitten en van de innerlijke  
 stilte is niet te beschrijven. Je moet het  
 gewoonweg proberen. Met een open geest. Allen  
 zijn we uniek en volwaardig. Centering prayer  
 helpt mij mijn relatie met God op een bijzondere 
 wijze te beleven. 

Het gebed zorgt er ook voor dat we in ons eigen 
 innerlijk binnenkomen. Het geeft ons echt kennis 
 van wie we ten diepste zijn. Aan ieder die 
 overweegt met centering prayer te beginnen raad  
 ik aan: als je echt zoekt, probeer het dan zelf uit.  

– Angel Estelle 
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In de Stilte: hoe doe ik dat? 
 

In centering prayer is ons doel alle gedachten los te laten en 
gewoon in de Stilte te vertoeven, diep vanbinnen – niet enkel 
niets zeggen, maar ook niet doelbewust aan iets denken. Als we 
onze ogen sluiten om te mediteren wordt onze geest hoe dan ook 
gevuld met allerlei gedachten en gevoelens. Dat is te verwachten: 
we laten ze gewoon komen en laten ze weer gaan.  

En het geheim om daartoe in staat te zijn, is dit: vooraleer we 
beginnen bidden, kiezen we een woord, een eenvoudig woord 
van één of twee lettergrepen. Dit wordt ons ‘heilig woord’ – niet 
zozeer in een religieuze betekenis, of ook niet als een mantra die 
gebruikt wordt als techniek voor concentratie. Maar iets dat 
heilig is wegens de betekenis ervan voor ons. Bijvoorbeeld: vrede, 
liefde, vreugde, luister. Of: adem, leven, ja, goedheid, of om het even 
welk woord dat helpt om opkomende gedachten te laten gaan. 
Als er gedachten opkomen, herhalen we gewoon enkele keren 
stil ons heilig woord en laten zo de gedachten los. 

Dit woord is het enige dat we gebruiken in de meditatie. 
Door afstand te nemen van onze gedachten, gevoelens en 
emoties, staat dit woord symbool voor onze bereidheid, onze 
instemming, om ons naar ons meest waarachtige zelf te begeven 
– het zelf dat zich opent voor een Aanwezigheid diep in ons.   

 

 

 

Door een heilig woord te gebruiken heb ik me er 
 kunnen aan vasthaken. Het helpt me om mijn 
 aandacht op één ding te richten en om alle andere 
 gedachten en gevoelens te laten gaan. Het is alsof  
 er binnenin mij Iemand anders is die me vraagt  
 enkel zijn agenda te volgen. – Steven Bell 
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Stilte en de afwezigheid van geluid 
 

Wie in de gevangenis leert mediteren ontdekt al snel dat 
Stilte niet hetzelfde is als de afwezigheid van geluid. In de 
gevangenis bestaat er geen stilte. Tenminste niet in de gewone 
betekenis van het woord. Om die reden gebruiken veel 
gedetineerden oordopjes. Stilte, meer bepaald Contemplatieve 
Stilte, heeft minder te doen met niets horen maar vooral met 
een innerlijke houding ten opzichte van geluid.  

Het eerste wat iemand die met meditatie start, vaststelt, of 
het nu contemplatief bidden of een oefening is om stress te 
verminderen, is hoeveel kabaal er in onze geest wel omgaat. We 
ondervinden zelf hoeveel eindeloze verhalen zich in ons hoofd 
afspelen. Dat innerlijke lawaai opmerken en het niet tot rust 
kunnen brengen, leidt onvermijdelijk tot een oncomfortabel en 
ellendig gevoel. Dit is precies waarom meditatie gemakkelijk uit 
te leggen is, maar moeilijk te beoefenen. 

Wie mediteert, merkt dat er een bepaalde houding 
tegenover geluid vereist is om binnen te kunnen komen in een 
sfeer van Stilte. En dat geldt voor lawaai rondom ons en voor 
allerlei ‘geluid’ in ons hoofd. Onze houding ten opzichte van 
geluid aanpassen werkt als volgt.  

Beseffend dat geluiden van buiten onvermijdelijk 
binnendringen in de kapel pas ik mijn verwachtingen aan, 
zodanig dat ik er niet door wordt verrast. Ik probeer het geluid 
niet door wilskracht buiten te houden. Dat is onmogelijk. Maar 
ik besteed er gewoon geen aandacht aan.   

Hetzelfde geldt voor het geluid binnenin mij. Ik kies ervoor 
om het niet op te merken. Ervaren beoefenaars vertellen zelfs 
vaak niets te horen als ze aan het mediteren zijn. Als er iemand 
in onze cel komt praten, dan vermindert die conversatie op zich 
het geluid van de tv niet. Onze focus die op het gesprek gericht 
is, zorgt daarvoor. In centering prayer leren we onze adem of een 
heilig woord te gebruiken om onze aandacht weg te leiden van 
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het lawaai in onszelf en weg van de gedachten die voortdurend 
door ons hoofd schieten. Steeds meer verschuift het lawaai dan 
naar de achtergrond. Het lawaai is er nog maar het is 
opgenomen in onze houding tegenover de Stilte. Het is er nog, 
maar wij zijn vertrokken naar elders, naar de Plaats van de Stilte.  

De Plaats van de Stilte heeft minst van al met geluid te 
maken. Woorden zijn hier niet langer nodig of nuttig. We zijn 
gewoon ‘aanwezig’ bij de diepe innerlijke stilte van ons wezen. 
Sommigen noemen deze merkwaardige reis naar binnen ‘God in 
zichzelf vinden’. 

 
 
 
 

 

Die ervaring van stilzitten, de innerlijke rust, kan  
 ik onmogelijk beschrijven. Het is gewoon een 
 avontuur dat je moet durven aangaan. Met open 
 geest. Elk van ons is uniek en van onschatbare 
 waarde. Centering prayer geeft mij een groots  
 gevoel van mijn relatie met God. – Angel Estelle 
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Contemplatief bidden veronderstelt onze instemming 
 

Onze instemming is het hart en de ziel van centering prayer. 
Dat ene woord vat heel deze diepe spirituele praktijk samen. En 
toch kan het belang ervan ons makkelijk ontgaan. Want de 
essentie ervan steunt op een wederzijdse afspraak. Dit is niet 
zomaar een schijnakkoord of iets als een minnelijke schikking 
waarbij we geen echte keuze hebben. Die overeenkomst heeft 
haar grond in de vrijheid, zowel jouw vrijheid als Gods vrijheid. 

Je kan het zo zien: denk aan een contract. Beide partijen 
moeten akkoord gaan, anders is er geen bindende overeenkomst 
en bestaat het contract niet. Zo is het ook met het Goddelijke. 
God wil ons met zijn/haar eigen leven vullen door bij ons 
aanwezig te zijn en in ons leven werkzaam te worden. Dit doen 
zonder onze toestemming zou betekenen dat God ons 
overmeestert en onze vrijheid afneemt. Dit is niet de God van 
centering prayer. 

Door ons heilig woord te gebruiken nemen we de kortste 
weg; het herinnert ons haast mechanisch aan onze bedoeling 
met Gods aanwezigheid en werkzaamheid in ons leven in te 
stemmen. We weten dat stilzijn ervoor zorgt dat Gods 
aanwezigheid en handelen het in ons kan overnemen. 

Anders gezegd, we komen los van onze gewone innerlijke 
dialoog – met al zijn oordelen, vertelsels, verborgen kwetsuren 
en vooroordelen – en we laten Gods Stilte aan het woord. Door 
ons heilig woord te gebruiken komen we eenvoudig en 
voorzichtig in een geheel andere ruimte terecht, met name in 
onze doorgaande relatie met God. God neemt het initiatief. 
Onze taak is in te stemmen met zijn/haar aanwezigheid en 
handelen in ons leven. 

Snel blijkt dat ons heilig woord de weergave is van onze 
diepste intentie ons te openen voor het goddelijke leven 
binnenin ons. Die bedoeling is waardevoller dan de gekte van 
onze aandacht. Rustig present willen zijn bij Gods Aanwezigheid 



  

25 

 

maakt dat het goddelijke leven dat in ons reeds leeft ons dieper 
kan beroeren. 

Met stilte komt aanvaarding. En aanvaarding brengt ons 
ertoe om onszelf, tot in onze kern, los te laten. Zo start, in alle 
ernst, persoonlijke verandering. 

 

 

 

 
 

Het verlangen om ons naar God te begeven, in  
 te stemmen met zijn aanwezigheid in ons,  
 ontstaat niet vanuit ons eigen initiatief, maar  
 wordt in ons gewekt door Gods genade. We  
 moeten niet naar elders gaan om God te vinden, 
 omdat Hij ons reeds verlokt om ons op gelijk  
 welke mogelijke manier met Hem te verenigen.  
 Het is eerder een kwestie om in te stemmen met  
 wat reeds in ons plaatsvindt. Instemmen met  
 Gods aanwezigheid is reeds zijn aanwezigheid.  

– Thomas Keating, Open geest, Open hart, 42-43. 
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Hoe te mediteren? 
 
1.  Kies, vooraleer je begint, een heilig woord* als symbool voor je 

bereidheid je toe te vertrouwen aan Gods aanwezigheid en 
handelen in jou. 

2.  Ga comfortabel zitten, sluit je ogen en kom tot rust. Adem 
enkele keren rustig en diep om je te helpen ontspannen. 
Denk terug aan je voornemen je aan Gods aanwezigheid en 
handelen in jou toe te vertrouwen en breng dan stilletjes je 
heilig woord in.  

3.  Als je vaststelt dat je meegesleept wordt door je gedachten**, 
keer dan gewoon rustig terug naar je heilig woord.   

4.  Blijf op het einde van de gebedstijd nog gedurende enkele 
minuten ontspannen zitten, open dan langzaam je ogen en 
begin opnieuw te bewegen. 

 
* Je heilig woord kan een simpel woord van één of twee lettergrepen 

zijn, of het kan je ademhaling zijn, of een combinatie van beide. 
Woorden als vrede, liefde, vreugde, trouw en luister zijn goed.  
Sommigen hebben liever iets als adem, leven, goedheid, God, of Jezus; 
om het even welk woord dat kan helpen je gedachten los te laten 
zonder nieuwe gedachten te creëren is goed. Als je in plaats van 
een heilig woord je ademhaling gebruikt om telkens naar terug te 
keren, let er dan op dat je gewoon in- en uitademt zonder het ritme 
of de manier van ademen te veranderen. Als je beide samen wil 
gebruiken, dan kan je zachtjes je woord zeggen terwijl je in- en 
uitademt. Wat we ook gebruiken, het wordt ons ‘heilig symbool’; 
niet in een religieuze zin, of ook niet als een mantra om zich te 
concentreren, maar heilig in de manier waarop het onze 
instemming weergeeft. 

** Met ‘gedachten’ worden bedoeld: om het even welk idee, gevoel, 
emotie, herinnering, lichamelijke gewaarwording, beeld, reflectie, 
plan, mening, of spirituele ervaring die in ons bewustzijn 
verschijnt. 



  

27 

 

Enkele praktische aspecten 
 
Het is normaal en heel natuurlijk dat allerlei gedachten in 

ons opkomen. Laat tijdens de gebedstijd je gedachten maar 
komen en gaan. Als je het moeilijk vindt gedachten los te laten, 
keer dan zachtjes terug naar je heilig woord tot de gedachten 
overwaaien. 

Bepaal vooraf het tijdstip waarop je wil mediteren, indien 
mogelijk twee keer per dag. Twintig minuten is een goede 
doelstelling voor het mediteren, maar doe wat voor jou haalbaar 
is. Voor velen lukt het best om dit voor het appèl of voor het 
eten te doen. Het kan helpen om een timer of wekker te 
gebruiken, zolang die maar niet zó luid is dat je van je stoel 
springt als hij afgaat. 

Vind een zithouding die comfortabel genoeg is om twintig 
minuten vol te houden. Welke houding je ook aanneemt, hou 
je rug recht. Voor velen is het makkelijker stil te zitten als hun 
rug ondersteund wordt.   

De belangrijkste vruchten van centering prayer ondervinden 
we in ons dagelijkse leven, niet tijdens onze gebedstijden. 
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Gedachten … bied ze geen weerstand en hou ze ook niet vast 
 

We ondervinden heel snel dat we onze gedachten of andere 
gevoelens niet kunnen tegenhouden tijdens de meditatie. Ze 
komen gewoon vanzelf naar boven. Alle pogingen om dat met 
onze wilskracht te forceren (Ik zal dit niet denken of dat niet voelen 
…) werken gewoonweg niet. Wat voor intense gedachten of 
gevoelens er tijdens centering prayer ook opkomen, we zullen 
gaandeweg leren er niet door verrast te zijn. We bieden er geen 
weerstand tegen. 

Omdat ze ons wegvoeren van onze Stilte, gebruiken we ons 
heilig woord om ze weer los te laten. Ons diepe zelf weet dat deze 
gedachten of gevoelens vasthouden ons weghoudt van onze 
Stilte en ons achterlaat met dezelfde oude verhalen over ons 
leven. 

Naarmate we vertrouwd geraken met meditatie doen we een 
bijzonder opmerkelijke vaststelling: deze praktische 
gebedsmethode, waarbij we afstand nemen van onze gedachten, 
is in ons dagelijkse leven de sleutel tot onze eigen vrijheid. Het 
is als met een eend die als kip werd grootgebracht. De eend heeft 
nooit geweten dat zwemmen heel natuurlijk was, tot ze in het 
water terechtkomt! Eenvoudigweg niets doen en niets zijn terwijl 
we in Gods aanwezigheid zitten, maakt ons vrij om de unieke 
persoon te worden tot wie we geschapen zijn. 
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Centering prayer is de hoeksteen van een 

 contemplatief engagement. Dit gebed creëert een 
 ruimte van openheid en ontvankelijkheid waarin  
 God actief deelneemt door ons leven voor ons te 
 leven, en wij worden het kanaal waarlangs de 
 Goddelijke Energie in de wereld kan stromen.   

– Thomas Keating, Centering Prayer 
 
 
 
 

 
Voor mij is het beste deel van centering prayer  

 er gewoon zitten en mijn heilig woord zeggen.  
 Ik weet dat ik God om het even wat zou  kunnen 
 vragen, maar ik zit er gewoon en besef dat God  
 van me houdt en zorg draagt voor mij.   

– Gilbert Seranno 
 
 
Als ik mediteer kan ik tijd doorbrengen in de 

 eeuwigheid zodat ik makkelijker met de kleine 
 dingen in mijn tijdelijke wereld kan omgaan.  
 Als alle ‘boten’ (mijn gedachten) met al mijn  
 gevoelens en pijn voorbijvaren, en ik niet in de  
 boot stap, ben ik aan de kant van de eeuwigheid. 
 Maar het allerbelangrijkste voor mij is dat ik nu  
 niet bang ben om dichter bij God te komen.   

– Lawrence Hamilton 
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Wat gebeurt er in centering prayer? 
 

Zoals in elke relatie leren we de ander beter kennen 
naarmate we met hem of haar meer tijd doorbrengen. Zoals wij 
God begrijpen, is onze ervaring met hem/haar niet anders; 
alleen is het moeilijker om erover te spreken. Omdat we in de 
Stilte binnengaan, kunnen woorden onze ervaring niet 
beschrijven. We worden ons bewust van Gods aanwezigheid en 
zijn/haar handelen in ons leven; maar erover praten kan 
extreem moeilijk zijn. 

Voor sommigen is deze ervaring als een enorm lege ruimte 
van rust en veiligheid. Voor anderen is het als een wolk die op 
hen neerdaalt. Deze omschrijving is niet nieuw. Een van de 
eerste boeken die over deze gebedsvorm geschreven werd, is van 
een anonieme auteur uit de veertiende eeuw. De titel ervan is De 
wolk van niet-weten. Merk op dat het niet over ‘níet’ weten gaat. 
Want we leren heel veel over onszelf, vooral over ons verborgen, 
verdrongen zelf. Het is een intuïtief ‘weten’, niet met ons hoofd. 

Als we mediteren en afstand nemen van onze woorden en 
gedachten, stellen we vast dat een onmiddellijke evaluatie van 
ons gebed niet zinvol is. Het is als een vis vragen zijn ervaring 
van water te beschrijven! Bijgevolg is het beter om onze 
gebedsmomenten niet als ‘goed’ of ‘slecht’ te beoordelen op 
basis van het aantal keren dat we ons heilig woord gebruikten of 
van het aantal keren dat we verstrooid geraakten. Terzelfdertijd 
beseffen we dat onze ervaring van Gods Aanwezigheid niet 
afhankelijk is van ons gevoel daarvan. 
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Dankzij centering prayer leerde ik voor het eerst  

 op een zeer intiem niveau God kennen. Hoewel  
 ik reeds vele jaren een gelovig christen ben, was de 
 relatie met mijn hemelse Vader – zonder stil te 
 zitten in centering prayer – nooit zo intens  
 geworden. In die stilte vond ik een kracht  
 waarnaar ik mijn leven lang op zoek was.  
 – James Dexter 

 
 
 

 
Als meditatiemethode is centering prayer 

 gebaseerd op een gebaar van overgave of loslaten.  
 De theologische basis voor dit gebed ligt in het 
 principe van kenosis (Filippenzen 2, 6), Jezus’ 
 zelfontledigende liefde die het hart van zijn 
 zelfverstaan en levenshouding vormt. Gedurende  
 de gebedstijd beoefenen we overgave door 
 opkomende gedachten steeds weer los te laten.  
 In tegenstelling tot andere vormen van meditatie  
 is het bewustzijn niet op iets gericht, noch is er  
 de vereiste voortdurend aandachtig aanwezig te  
 zijn bij wat gebeurt. Opkomende gedachten  
 volgen is niet nodig: je laat ze gewoon los zodra  
 je vaststelt dat je eraan gaat deelnemen  
 (een ‘heilig woord’ kan gebruikt worden om dit 
 vlugge loslaten te bevorderen).   

– Cynthia Bourgeault, Centering Prayer and  
 Inner Awakening, p. 162 
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 De Stilte aangaan 
 

Stilaan wordt centering prayer een regelmatige gewoonte. 
‘We rusten in God’, vrij van vooropgestelde woorden en noties 
over wat we van God verwachten. Dan beginnen onze strakke 
verdedigings-mechanismen te veranderen. Onze gewone 
gedachtenpatronen en manieren waarop we ons bewustzijn 
ervaren, verschuiven. In het begin zijn we verrast over die 
verschuiving en we vragen ons af, ‘wanneer ben ik dit beginnen 
denken?’ Of ‘Ik heb in geen jaren aan die pijnlijke gebeurtenis gedacht’. 

Die gedachten en beelden borrelen zowel in het dagelijkse 
leven als tijdens onze meditatiemomenten naar boven. Omdat 
we er tijdens het gebed afstand van namen en op dat ogenblik 
dus geen behoefte voelden om er verder over na te denken, 
merken we dat ze tijdens onze dagelijkse routine toch naar boven 
komen. Onze gebedspraktijk heeft diep verankerde ervaringen 
losgemaakt. 

Voor wie niet vertrouwd zijn met dat aspect van centering 
prayer kan het lijken alsof we achteruitgaan, terug naar 
gebeurtenissen en verhalen die we dachten te hebben 
overwonnen. Hier staan we dan, opnieuw verloren in verdriet of 
woede, terwijl we net dachten dat we het allemaal onder controle 
hadden. Indien we het niet als vooruitgang kunnen herkennen, 
dan kan het ons heel erg ontmoedigen: ‘waarom voel ik mij altijd 
alsof ik het helemaal verknald heb?’ 

Geduld helpt ons dan te zien dat deze ontmoediging 
ontstaat vanuit een vals idee over wat het betekent mens te zijn. 
Onze samenleving wil ons laten geloven dat we alle pijnlijke 
ervaringen koste wat het kost moeten vermijden. Juist al 
mediterend leerden we ons bevrijden van steeds hetzelfde 
verhaal dat rondgaat in ons hoofd; in feite ontdekten we iets 
nieuws over onszelf.  

We ontdekten dat sommige gewoonten – muziek, tv, 
spelletjes, enzovoort – een manier zijn om deze ervaringen te 
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ontwijken. Ze nu voelen en zien is juist goed. De ruimte die we 
in centering prayer creëren door onze gedachten los te laten, is 
de ruimte die we nodig hebben om ons diepere zelf te 
ontmoeten – het materiaal dat is opgeslagen in ons onbewuste. 
We krijgen een nieuw gevonden persoonlijke vrijheid. We 
kennen onszelf op een voordien ongekende manier. 

Herinneren en herbeleven van vroegere gebeurtenissen lijkt 
aanvankelijk vreemd, maar uiteindelijk komen we ertoe dit te 
zien als de weg naar persoonlijke ‘heling’ (genezing) en 
verandering. Het is het soort verandering die ons omvormt; 
vaagweg wisten we altijd al dat we die nodig hadden, maar we 
hadden gewoonweg geen idee hoe we daar konden geraken. We 
komen oog in oog te staan met ons valse zelf. 

 

 

 

 

 
Centering prayer stelt mij in staat aan de slag te  

 gaan met al de gebeurtenissen en herinneringen  
 die ik bewust vermeed, vooral de pijnlijke en 
 beschamende. Naarmate ik ze niet uit de weg ga, 
 verliezen ze gaandeweg hun macht over mij.  

– Daniel Delgado 
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Onze menselijke toestand: het valse zelf 
 

Gezinsstudies hebben ons geleerd dat een groot deel van 
onze persoonlijke ervaringen diep begraven ligt in ons eigen 
onderbewuste. In het bijzonder gaat het om de pijnlijke 
gebeurtenissen uit onze kindertijd. Deze staan niet in verbinding 
met ons bewustzijn en lijken dus ontoegankelijk voor ons 
herinnerend verstand.  

Dit persoonlijk onderbewuste omvat alle uit eigenbelang 
aangeleerde gewoonten waaruit, sinds ons prille bestaan, onze 
persoonlijkheid is geweven; alle emotionele schade geleden in 
onze eerste leefomgeving en opvoeding, en alle kwetsuren die 
anderen ons al dan niet bewust hebben toegebracht op een 
leeftijd waarop we niet voor onszelf konden opkomen. 

In dit geheim en diep verscholen deel van onszelf zitten ook 
de mechanismen die we van jongsaf aanleerden om onszelf te 
beschermen en te verdedigen tegen pijn en ondraaglijke 
situaties. Het is logisch dat we deze manieren van doen 
ontwikkelden in onze kindertijd, aangezien ons overleven ervan 
afhing. Ze staan allemaal in voor onze basisbehoeften: overleven, 
eigenwaarde, affectie, macht en controle. Aangezien deze 
strategieën ontstonden in onze kindertijd, denken we dat ze deel 
uitmaken van ons ‘ik’. Jammer genoeg gaan deze onbewuste 
automatismen, die we in onze kindertijd nodig hadden om te 
overleven, niet op in een wereld waarin zeven miljard andere 
mensen dezelfde dingen nastreven. Daarom noemen we deze 
denkpatronen niet ‘slecht’, maar ‘vals’ (onecht). 

De vroege vals-zelf-gewoonten ontpoppen zich tot 
motivatiebronnen in het streven naar geluk. Ze worden 
complexer als we volwassen worden en sterker door onze sociale 
omgeving, onze ouders, buurt, school, geloofsovertuiging, en zo 
meer. 

De echte strijd met ons valse zelf – dat deel in ons dat niet 
doet wat we willen en wel doet wat we niet willen – heeft 
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betrekking op onze onbewuste hang naar geluk. Als we deze 
verborgen invloeden niet herkennen, zal het valse zelf zich 
simpelweg aanpassen aan ons ‘nieuw’ leven en verandert er 
eigenlijk niets. Zelfs als we ons volledig aan Christus toewijden, 
zullen we nog steeds blijven zoeken naar veiligheid, succes en 
macht – alleen gebeurt dat dan in een christelijke context. Het 
valse zelf achtervolgt ons onbewust wat voor levensstijl we ook 
kiezen. 

Het goede nieuws: we kunnen geluk en bevrijding van ons 
valse zelf vinden door op verschillende plaatsen te zoeken. Als 
we ons bewuster worden van deze valse gewoonten beginnen we 
te merken dat ons ongeluk een deel is van onze valse plannen – 
niet van ons echte zelf of hoe anderen ons behandelen.   

 

 

 

 

 

Mijn eerste ervaringen met contemplatief bidden 
 waren saai. Maar al doende besefte ik dat het me 
 meer controle gaf over hoe ik reageerde op de  
 dingen des leven. Het liet me inzien dat het  
 blijven vastgeroest zitten in denkpatronen geen 
 enkele verlichting brengt in het leven. De beste 
 onderdelen ervan zijn de zelfbeheersing en 
 inzichten. Ik ontdekte dat ik geduld heb met  
 anderen en hen kan vergeven als ze ‘fouten’ maken.   

– Harvey Jacobs 
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Wat is dit valse zelf en waar komt het vandaan? 
 

Met het ‘valse zelf’ bedoelen we het ‘zelf’ dat we - onbewust 
- creëren om moeilijke emotionele ervaringen uit onze vroege 
kindertijd aan te kunnen. We worden geboren met de 
instinctieve nood om in leven te blijven. Nog vóór we kunnen 
denken, vertelt ons instinct ons dat we nood hebben aan voedsel 
en aan moederlijke tederheid. Zo leert ons basisinstinct ons te 
huilen als we hulp nodig hebben; en dat van zodra we geboren 
zijn.  

Terwijl we opgroeien worden onze basisinstincten 
complexer. Onze fysische en emotionele noden worden 
ingewikkelder van zodra ons verstand ontwikkelt en we zelf 
beginnen nadenken. Maar die ontwikkeling speelt zich af in de 
context van een gezin en een buurt die hun eigen specifieke 
manier hebben om aan menselijke basisbehoeften tegemoet te 
komen. Als onze noden als kind daar niet echt worden 
bevredigd, maken we – zonder dat we ons daarvan bewust zijn – 
ons eigen programma om die toch te voldoen. Sommigen 
noemen dit valse zelf het ‘huisbakken’ zelf; en, dat is het beste 
wat we als kind met onze eigen innerlijke ervaringen kunnen 
doen. Want we zijn ervan overtuigd dat ons overleven ervan 
afhangt. En in zekere zin is dat ook zo. 

Dit ‘huisbakken’ zelf wordt subtiel beïnvloed door de 
trauma’s die we hebben opgelopen in de vroege kindertijd. 
Iedereen heeft dergelijke trauma’s. Die hebben weinig van doen 
met de intenties van de volwassenen rondom ons. Het enige wat 
we als kind weten, is bijvoorbeeld dat moeder niet komt als we 
huilen, of dat we van vader schrik moeten hebben. Of misschien 
ondergingen we misbruik dat zó pijnlijk was dat we die 
gebeurtenissen zonder het te beseffen onmiddellijk in ons 
onbewuste hebben gedumpt. Die trauma’s uit de vroege 
kindertijd vormen samen met instinctieve, onbegrepen 
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kinderlijke noden de bron van energie en de drijvende kracht 
achter ons streven naar geluk als volwassene. 

Wat volgt, spreekt haast vanzelf: we ontwerpen een ‘zelf’ dat 
dient om de opgelopen schade in te halen. Als we als kind niet 
de genegenheid kregen waar we naar hunkerden, gaan we er als 
volwassene overal naar op zoek: bijvoorbeeld naar een vrouw die 
met ons omgaat alsof ze onze moeder is. Of we zullen - kost wat 
kost - de beste atleet willen worden om toch maar de erkenning 
te krijgen die we bij vader nooit voelden. Centering prayer leert 
ons zien dat deze pogingen de nood om gelukkig te zijn niet 
kunnen bevredigen.  
 
 
 
 

 
Centering prayer heeft me geleerd hoe ik kan  
weerstaan aan gevoelens van kwaadheid van  
beambten of gedetineerden. In mijn stille tijd 

 leerde ik mijn afval te dumpen en God mijn  
leven te laten vullen met vrede. Onze afval kan  
erg pijnlijk en verwarrend zijn als we niet  
begrijpen dat het ons valse zelf is en niet je  
bemoedigende God die het woord neemt. 
– Harold Lawley 
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Meditatie ontrafelt het ‘zelf ontworpen’ valse zelf 
 

Naarmate regelmatig mediteren een gewoonte wordt, 
geraken ook de motieven van ons valse zelf beter zichtbaar. We 
komen nu ons eigen huisbakken zelf overal tegen! Ons ganse 
leven hebben we materiaal opgeslagen in ons onbewuste. De 
betonnen muur die dat materiaal voor ons bewuste denken 
afsloot, brokkelt geleidelijk af. We zien nu welke kracht dat valse 
zelf – afkomstig van ons onbewuste – heeft. De herinneringen 
die daar zijn opgeslagen, te pijnlijk om ze bewust te voelen, 
komen stilaan bovendrijven.  

Dit gebeurt niet zozeer tijdens de meditatie, maar vooral in 
het dagelijkse leven. Plots denken we aan iets dat we al lang 
vergeten waren. We herinneren het ons nu vanuit een ander 
perspectief: het verschijnt in dezelfde ruimte als die we ervaren 
in de meditatie. Die sfeer zorgt ervoor dat we op een nieuwe 
manier tot die oude gebeurtenis worden aangetrokken. We zijn 
nu minder angstig. 

Hoewel we die pijnlijk stekende ervaring eigenlijk nog steeds 
liever zouden wegdrukken, vinden we toch de moed ze in ons 
volle bewustzijn toe te laten. We leren ervoor open te staan en 
te zien wat ze ons wil bijbrengen. Onze bereidheid die 
herinnering toe te laten, maakt dat we er anders bij aanwezig 
kunnen zijn. Onze innerlijke ervaring laat zich meestal niet 
vatten in woorden of begrippen. Daarom is het ook moeilijk dit 
proces te beschrijven. Toch weten we dat er diep in ons een 
beweging gaande is. 

We zien voor het eerst hoezeer onze plannen op onszelf 
gericht zijn. We hebben onszelf in het midden van het 
universum geplaatst. Alsof de wereld er is om te voldoen aan 
mijn behoeften en God zo vriendelijk moet zijn om mij daarin 
te volgen. Uiteraard strookt dat niet met de realiteit. Bovendien 
maakt het ons ook niet gelukkig. We moeten op pijnlijke wijze 
vaststellen dat we fout zitten. Het ware geluk zit niet in een 
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wereld die op onszelf is gericht. Pas door Gods plan centraal te 
stellen, vinden we ook het geluk. 
 
 
 
 

 
Dankzij de meditatie had ik de moed om de 

 duivelse krachten van mijn leugens aan te kijken;  
 die hadden mij vanaf mijn kindertijd reeds
 misleid. Dat geeft mij vertrouwen om zowel mijn 
 zelfbedrog onder ogen te zien als te onderscheiden 
 wat als leugen op mij afkomt.  

– Aaron Montgomery 
 
 
Als je kijkt naar wie mediteert en hun houding 

 vergelijkt met die van de algemene 
 gevangenispopulatie, dan zie je hoe vruchtbaar 
 mediteren wel is.  …  Ik denk dat God in ons  
 leven spreekt op een subtiele manier. Als we  
 niet luisteren, missen we misschien wat God zegt  
 of twijfelen we gewoonweg aan Gods bestaan. 
 Contemplatief bidden is als een koppig kind dat 
 geduldig bij Vader/Moeder zit; een kind dat niet  
 wil genegeerd worden, wachtend om Gods liefde  
 te voelen. – Paul Dietering 
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Pijn komt vrij: leven volgens het Goddelijke plan 
 

Tijdens de meditatie leren loslaten helpt onze egocentrische 
kijk op het leven te veranderen. Zowel in de meditatie als 
erbuiten blijven we zo het verschil zien tussen onszelf en onze 
gedachten en gevoelens. Maar de voordelen daarvan worden het 
best zichtbaar in het dagelijkse leven. We kunnen nu binnen in 
een kamer diep in onszelf. Ook al was die stevig gesloten, met 
nagels dichtgemaakt. De deuren zwaaien open! Al het 
ontkennen en vermijden in ons leven komt spontaan naar 
boven. Terwijl we aan het wandelen zijn, denken we opeens aan 
iets goed wat ons ooit overkwam en waar we in jaren niet aan 
dachten. We zien nu hoe ons gedrag tot pijn, boosheid en 
verdriet leidde. De zonsondergang ziet er uit als nooit te voren. 

Psychologisch materiaal van een heel leven verschijnt aan de 
oppervlakte. Zo merken we dat een nieuw zelfgevoel – één dat 
de pijn neutraliseert – te voorschijn komt. Vanuit een plek diep 
in ons kunnen we nu zeggen: ‘Misschien ben ik meer OK dan ik 
dacht. Misschien houdt God echt wel van mij; van de échte ik.’ 

Naarmate we in de meditatie dieper in God rusten, 
verandert en verschuift ons zelfbeeld heel langzaam mee. 
Gevoelens, herinneringen, pijnlijke ervaringen – het verborgen 
materiaal van een leven lang – ontlaadt zich heel natuurlijk in 
ons bewustzijn: nu eens in een rustige stroom, dan weer als een 
vloedgolf. De immense opslagruimte van ons getraumatiseerde 
zelf vertrouwt zich toe aan de goddelijke therapeut: het is een 
vriendelijke ontmoeting die een ruimte creëert waar we geduldig 
de ervaringen van ons hele leven overwegen. 

We erkennen in ons contemplatief gebed een subtiel 
principe aan het werk: als we vroegere traumatische 
gebeurtenissen opnieuw ervaren, beseffen we tegelijk de 
goedheid van onze diepste kern. We zijn inderdaad ‘geschapen 
naar Gods beeld en gelijkenis’. Die gedachte krijgt – zowel in ons 
hart als in ons verstand – een nieuwe betekenis. We 
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ondervinden dat we nu nederig en moedig genoeg zijn om de 
ommekeer waar we zo vurig naar verlangen, te laten gebeuren. 
We voelen en ervaren hoop. Het is de hoop die nodig is om onze 
spirituele weg in alle ernst verder te zetten.    

 
 
 
 

 
Lijden maakt deel uit van het leven in de  

 gevangenis. Maar dat lijden hoeft niet zinloos te  
 zijn. Centering prayer kan jou helpen om in jezelf 
 een parel van onschatbare waarde te ontdekken. 
 Daarom kan een vogel in een kooi zingen. Hij 
 begrijpt de verlossende kracht van zijn lijden.  

– Paul Dietering 
 

 



  

42 

 

Ons ware zelf: de tatoeage van God 
 

Als we voor het eerst horen over een begrip als het valse zelf 
en de verwoesting die het in ons leven kan aanrichten, willen we 
er zo snel mogelijk vanaf. We willen er alles aan doen om ons 
ware zelf op te bouwen. 

Naarmate we vorderen in onze gebedsgewoonte, ontdekken 
we toch iets anders. We dragen ons ware zelf nu al met ons mee. 
Het ligt begraven onder alle denkpatronen en voornemens die 
we in ons wanhopig streven naar geluk ontworpen hebben. 

We hoeven de fles niet leeg te maken voor we ze kunnen 
vullen. We ontdekken dat ons eigenste zelf er al is: heel 
natuurlijk, een oriëntatie ons door God geschonken. Het wacht 
tot we het uit ons binnenste bevrijden en laten stromen. Nu we 
beter zien hoeveel vergeefse moeite we deden om zekerheid, 
waardering en controle te verwerven, merken we hoe zinloos die 
inspanningen waren. De felle greep op onze boosheid kan 
stilaan worden losgelaten. We kijken objectiever naar wat we 
doen en zo zien we ook ons eigen aandeel in conflicten: 
‘Misschien heb ik in die ruzie ook wel een rol gespeeld.’    

Ook nu nog zullen we regelmatig verstrikt geraken in ons 
valse zelf. Maar ons gebed geeft opnieuw richting. Zonder het te 
beseffen, voelen we mededogen. In de mensen rondom ons, zelfs 
in de chefs, kunnen we nu onszelf zien (‘Hij heeft precies een slechte 
dag’). We zijn milder dan we vroeger waren. 

Door te mediteren ontstond in ons een ruimte die vrijheid 
biedt en die we nog niet kenden. In de meditatie leren we 
tegenstrijdige emoties los te laten. En zo doen we dat ook 
makkelijker in het dagelijkse leven. Zonder dat we er echt moeite 
voor moeten doen, krijgt het huidige moment een immense 
omvang. We hechten minder belang aan de doelen en de 
resultaten van onze plannen. We leren in het ‘nu’ leven op een 
manier die we vroeger niet kenden.  
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We begrijpen nu het oude adagium: 
 

Het verleden is voorbij, 
de toekomst moet nog komen, 

ik heb alleen het heden. 
 
We ervaren dat het huidige moment alles omvat. Het ware 

zelf duikt op vanuit ons binnenste. Het komt niet plots, alsof we 
een knop omdraaien. Het is veeleer de geleidelijke geboorte van 
een deel van onszelf dat lang begraven lag. Dat deel in ons is het 
DNA van God in ons leven. Dat is wat bedoeld wordt met 
‘beeld’ van God. Het is de plek in ons waar God voor eeuwig 
zijn/haar eigen, goed herkenbaar teken heeft getatoeëerd. Als we 
voortaan onzeker zijn over wat ons te doen staat, zal stilstaan in 
het nu enorme mogelijkheden ontsluiten. Langzaam komt de 
vlinder tevoorschijn uit het cocon. Niets zal nog hetzelfde zijn.  
 
 
 
 

 
Op hoge veiligheid heb ik geen contact met  

 andere gedetineerden. Daarom zijn de meditatie  
 en het Prison Contemplative Fellowship zo 
 belangrijk voor mij. Mijn geest is vrij … en ik  
 ben altijd bij jullie als jullie samenkomen op 
 maandagavond. – Luis Suastegui 
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In onze bijeenkomsten kan ik focussen op mijn 

 spirituele weg. Ik ben er graag omdat we leren niet 
 meer voortdurend ons valse zelf te behagen en zo 
 meer voldoening te vinden. Ik ben 32 jaar en voel  
 me nu dichter bij mijn Geestelijke Bestemming  
 dan ooit tevoren. – G. Rodriquez 

 
 

 

 

 

 
We treden binnen in de stilte omdat we op die 

 manier helemaal vervuld worden van de 
 onweerlegbare overtuiging dat we geliefd zijn  
 door God; geliefd, gewoonweg omdat we ons  
 bewust worden van onze eigen wanhopige noden  
 en onze totale afhankelijkheid van God.  

– Thomas Keating, Reflections on the Unknowable, 
 p. 134 

 

 

 

 

 

  



  

45 

 

 
 
 

Deel 2 
 

Contemplatief leven 
 

 

De wekelijkse gesprekken over centering prayer zijn 
belangrijk voor onze meditatiepraktijk. We luisteren naar elkaar 
en merken zo dat ieder een eigen geestelijke weg aflegt. Hoewel 
we er hetzelfde uitzien, hetzelfde gekleed zijn en dezelfde 
dagelijkse routines ondergaan, zien en horen we dat het 
Goddelijke bij ieder op een zeer persoonlijke manier werkt.   

Sommigen worden onmiddellijk geconfronteerd met hun 
pijn.  Als we onze koptelefoons en televisietoestellen 
uitschakelen en de uitdaging aangaan om zonder afleiding in 
onszelf te kijken, worden we doordrongen van precies díe pijn 
die we probeerden te vermijden. Die lijkt te zijn ontstaan uit een 
leven vol teleurstellingen en foute keuzes. Het is als een 
afvoerpijp die verstopt geraakt is. Er ontwaakt in ons een heel 
nieuw inzicht over de verslaving die onze beslissingen stuurde. 

Voor anderen voelt het alsof ze na jaren van duisternis en 
kilte voor het eerst in het zonlicht stappen. We vinden vreugde 
en voldoening in de kleinste dingen: een vriend zien op de 
wandeling, een brief ontvangen van het thuisfront, een plotse 
herinnering aan iemand die we al lang vergeten waren. Al die 
herinneringen brengen een diepe rust teweeg; meer dan we ooit 
hebben ervaren.  

De gesprekken leren ons dat onze levens een mengeling zijn 
van vreugde en pijn. We hebben toegang gevonden tot ons 
diepste zelf en geen enkele ervaring, of wat dan ook, kan die 
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toegang nog blokkeren. Zodra we het moeilijk hebben, hoeven 
we slechts terug te vallen op onze gebedservaring om in contact 
te komen met ons diepere ik en de weidsheid die daar nu op ons 
wacht. En we merken dat mediteren overal kan: op cel, in de 
strafcel, op de wandeling of waar ook.   

Hoe uniek onze tocht ook is, we zien veel gelijkenissen. 
Daarom noemen we onze groep ‘Contemplatieve gemeenschap in 
detentie’. De verbondenheid die we samen ervaren – los van 
economische status, opleiding of huidskleur – is in de 
gevangenis eerder ongezien.  
 

 

 

 

 
Ik kijk uit naar de bijeenkomsten en de etnische 

 diversiteit in de groep. We voelen ons er veilig.  
 De geborgenheid van de groep verandert niet, ook 
 niet na zoveel jaren. Mijn meditatiepraktijk geeft  
 me een diep bewustzijn van het evenwicht van  
 Gods schepping – geschenken van warmte en  
 koude, de seizoenen, de kleuren. Het mediteren 
 brengt me naar goede oorden, zelfs in het duister  
 en de eenzaamheid van de gevangenis.  

– William Hayes 
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God in mezelf 
 

In centering prayer ‘wachten we op God’ of ‘rusten we in 
God’. In het begin lijkt dat vreemd en onwennig. Wat is dat 
‘wachten’ of ‘rusten’ dan wel? Moeten we in onze relatie met 
God niet eerder iets ‘doen’? Of is het niet belangrijker dat we 
‘handelen’ overeenkomstig Gods geboden? 

Rusten in God (contemplatief gebed of meditatie) nodigt uit 
tot een geheel ander contact met het Ultieme Mysterie dat we 
‘God’ noemen of dat Jezus ‘Vader’ noemde. 

Als we jong zijn kijken we onbewust naar God. We stellen 
ons daar geen vragen bij. Op heel verschillende manieren – door 
wat ons wordt verteld in de kerk, door leerkrachten en ouders, 
en ook via onze eigen verbeelding – creëren we een voorstelling 
van God. Die voorstelling wordt beïnvloed door mensen die 
gezag over ons uitoefenen. Als we problemen hebben met 
mensen met gezag, dan stellen we ons gelijkaardige problemen 
voor met God. Misschien zijn onze bewuste gedachten over God 
positief of zelfs liefdevol. Maar in ons achterhoofd weten we dat 
die andere god de baas is. Het is een oppergod die controle 
houdt over alles en die ons altijd in de gaten heeft. 

In de bijbel vinden we een ander beeld van God. En het 
contemplatieve gebed reikt ons een methode aan om die Bijbelse 
God te ervaren. Als Jezus over God vertelt, dan is zijn 
voornaamste gebod: ‘Wees niet bang!’ We hoeven niet uit angst 
te reageren op een almachtige god. Voor Jezus gaat het erom dat 
we ons openstellen voor de Goddelijke Aanwezigheid die diep 
vanbinnen op ons wacht.  

Dat is de essentie in de parabel van de verloren zoon. Daarin 
vinden we een goed vertrekpunt voor de meditatie. Het gaat om 
God-in-mij. Dat is Jezus’ diepste drijfveer. Zijn verhalen dagen 
de toehoorders voortdurend uit om de god-die-angst-wekt 
overboord te gooien en een andere kijk op God aan te nemen. 
We moeten luisteren en hetzelfde doen.  
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We hoeven geen moeite te doen om indruk te maken of om 
respect te verdienen van een god die alles controleert. Veeleer 
moeten we in onszelf kijken en ingaan op de uitnodiging van de 
God die ons liefheeft, wat we ook over onszelf mogen denken. 
We gaan dan God niet meer danken om wat we hebben. In 
plaats daarvan onderzoeken we onze relatie met die liefdevolle 
God en worden ons ervan bewust dat de ‘armen van geest’ en de 
‘zachtmoedigen en barmhartigen’ gezegend zijn (Matteüs 5, 3-
12).  

Dat aandachtige bewustzijn van God als Vader/Moeder is 
waar centering prayer ons toe leidt. Daarin ligt de waarde van de 
meditatie. 
 

 

 

 

 

Mediteren brengt mij dichter bij God. Het helpt  
 mij om mij één te voelen met God. Het is alsof  
 ik eindelijk weet waar ik thuis hoor en hoe mijn 
 relatie met God hoort te zijn. Ik ben mij ervan 
 bewust dat het mijn spirituele reis met God is, en 
 niet die van iemand anders. – Jeff Clay 
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De uitdagingen van meditatie 
 

In centering prayer stoten we op heel wat praktische 
belemmeringen. Iets nieuws beginnen veronderstelt, op zijn 
minst, een beslissing om iets te veranderen aan onze 
comfortabele routines en onze vertrouwde manieren van doen. 

Ergens in ons achterhoofd hebben we misschien een vage 
angst voor stilte of wat achter en in die stilte misschien wel ligt. 
Of meditatie lijkt gewoonweg saai! Zolang we bidden op onze 
gewone manier is duidelijk waarvoor we bidden. We weten ten 
minste waarvoor we bij God aankloppen. Maar als we mediteren 
krijgen we misschien de vage idee dat God iets van ons vraagt 
wat we eigenlijk niet willen. Of we denken dat we God helemaal 
niet zullen ervaren.  

Die angst is heel begrijpelijk. In centering prayer trekken we 
immers onze eigen wildernis binnen. In zekere mate staan we 
onszelf toe onze eigen eenzaamheid, gebroken relaties en 
mislukkingen te ervaren. Als we er een gewoonte van hebben 
gemaakt om die realiteit voor onszelf en voor anderen te 
verbergen, dan is elke verandering daarin beangstigend.   

Aanvankelijk zal onze nieuwsgierigheid ons helpen om de 
angst te overwinnen. Als we dan vorderingen maken en God op 
een dieper niveau ervaren, dan zullen moed en vastberadenheid 
ons gaande houden. 

Gedetineerden zijn in staat die eerste weerstanden te 
overwinnen en toch een meditatiepraktijk te starten. Er zijn 
verschillende redenen om dat te doen: soms omdat we de 
richting van ons geestelijk leven willen veranderen, of omdat we 
een alternatief zoeken voor het bidden met woorden. We 
ervaren een soort nieuwsgierigheid voor die andere vorm van 
gebed. Woorden zijn nu minder belangrijk. De nadruk ligt op 
‘luisteren’. 

Naarmate we groeien in de beoefening van meditatie, wordt 
ons dagdagelijks bewustzijn ruimer waardoor we schijnbaar 
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onoplosbare conflicten toch onder ogen kunnen zien. We 
denken bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik regelmatig contact hebben met 
mijn dochter als haar moeder niet wil dat ik haar zie?’  Ik hoef niet 
langer kwaad te worden over hoe giftig haar moeder wel is voor 
de band tussen mij en mijn dochter. In plaats daarvan kan ik nu 
ook haar zienswijze waarderen. Er ontstaat een soort ‘ruimte’ 
waardoor we het conflict in een grotere complexiteit kunnen 
zien. We hebben meer geduld om een oplossing te vinden die 
rekening houdt met de situatie in al haar facetten. Die ‘ruimte’ 
(waarnaar sommige meesters verwijzen als ‘de weidsheid van het 
Goddelijke’) biedt alternatieven en strategieën die we vroeger 
niet hadden kunnen vermoeden. 

In onze moeilijkheden met meditatie ontdekken we – net als 
met andere wegen naar persoonlijke groei – wat verborgen en 
onrealistische verwachtingen ons kunnen aandoen. Die 
verwachtingen groeien als onkruid: aanvankelijk kan je ze 
moeilijk zien; maar als ze onopgemerkt groeien, kunnen ze de 
ganse lap grond innemen. Als we daarentegen die verwachtingen 
onmiddellijk opmerken, kunnen we ernaar kijken zoals naar 
elke andere gedachte in de meditatie. Op die manier verliezen 
ze hun kracht en hebben ze niet langer zoveel controle over ons. 
 

 

 

 

 

Telkens als ik probeer te mediteren hoor ik al het 
 lawaai rondom mij. Ik word kwaad en het lukt  
 mij niet meer om stil te worden. Zelfs mijn heilig 
 woord kan ik niet meer zeggen. – W.M. 
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Na bijna 40 jaar detentie had ik nooit gedacht dat  

 ik erin zou slagen om te mediteren. De gedachte  
 om iemand te vertrouwen zorgde voor angst, een 
 gevoel van onveiligheid en ongeloof. Maar  
 vandaag gaat het tot op zekere hoogte goed met  
 mij. Vertrouwen is nog steeds een heikel punt.  
 Maar doorheen het mediteren werk ik er  
 onbewust aan om die emoties te overstijgen. 

– Shorty Cavanaugh 
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Zaden van vrede 
 

Meditatie nodigt uit tot diepe persoonlijke vrijheid. Wat ons 
hindert om te mediteren is hetzelfde als wat ons tegenhoudt om 
ons innerlijk vrij te voelen. Mediteren trekt ons aan zoals we ook 
naar andere belevenissen verlangen (spirituele, fysieke of 
emotionele) die ons kunnen bevrijden van dat diepe, knagende, 
negatieve zelf: onszelf voortdurend als minder te ervaren dan we 
echt zijn en willen zijn. 

Het verrast ons als de eerste ervaringen met meditatie net dat 
deel van onszelf opgraven dat we proberen te vergeten: onze 
kwaadheid, angst, jaloezie, competitiedrang en trots. Die 
emoties zijn doorgaans ingebed in de verhalen die ons voor de 
geest komen als we mediteren. We beginnen met ons heilig 
woord en meteen ergeren we ons aan hoeveel geluid er wel 
rondom ons is. Of we herinneren ons hoe teleurgesteld we 
waren dat iemand ons onvoldoende aandacht schonk of ons niet 
respecteerde. Dan zien we onszelf terug in de tijd, misschien 
jaren geleden, toen een leerkracht ons vernederde, of toen 
ouders schreeuwden of ons kleineerden om redenen die we ons 
niet herinneren. We voelen ons slechter nu dan vóór we met 
meditatie begonnen. Sommigen onder ons vragen zich dan af: 
‘Waarom zou ik mediteren als het er alleen maar voor zorgt dat die 
pijnlijke ervaringen terug bovendrijven? Ik wou toch gewoon proberen 
die herinneringen te vergeten? Betekent vrede niet veeleer “niet 
herinneren”?’ 

Gedetineerden die deze eerste hindernissen overwinnen, 
vertellen ons dat nog iets anders van wezenlijk belang is. Als we 
stilzitten en die pijnlijke herinneringen verdragen, mogen we 
niet vergeten dat we veel meer zijn dan gewoon maar die persoon 
in het verhaal. We zijn niet enkel dat vernederde en gekrenkte 
kind. We zijn meer dan wat al die negatieve verhalen over onszelf 
ons doen geloven. Wat kan die storing betekenen? Wanneer we 
zachtjes terugkeren naar het heilig woord, dan laten we die 
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pijnlijke herinneringen opkomen en weer langzaam weg 
zoemen, er ons goed van bewust dat ze kunnen terugkomen. We 
vertrouwen dat er iets anders, iets dieper in ons is dat ons de 
moed geeft om naar die schaamte en angst te kijken. Langzaam 
maar zeker wordt dat vertrouwen een ervaring: ‘Misschien houdt 
het Goddelijke wel echt van mij! Misschien ben ik wel véél meer dan 
dat vernederde kind.’ 

Dat zijn de ‘zaden’ van vrede. Dit is waar meditatie ons 
meeneemt. Ze nodigt ons uit tot een diepe vrijheid die onze 
eigen vrijheid is. Die vrijheid is niet langer gebaseerd op de 
mening of op het oordeel van anderen. Die zaden komen van 
ons diepste zelf. Het zijn de blijvende vruchten van meditatie. 
 

 

 

 

 

 

De meditatie zorgt voor een miraculeuze  
 ommekeer. In geen enkele andere spirituele  
 praktijk heb ik zoiets kunnen ervaren. Ik denk dat  
 zo een transformatie enkel mogelijk is door het 
 contact met Gods genade en liefde. Meditatie is  
 als een weg naar Gods liefde en zorgzame natuur.  
 Als je het de tijd geeft, dan wordt dat iets  
 tastbaars. – Michael Fairfax 
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De kring 
 

Het ‘Prison Contemplative Fellowship’ (contemplatieve 
gemeenschap in detentie) is een groep van gedetineerden, ex-
gedetineerden, hun families, aalmoezeniers en vrijwilligers die 
mediteren. Het is een gemeenschap die onze eigenheid erkent en die 
onze unieke band met het Goddelijke viert. 

 
 
 
 
 
 
 
Gedetineerden die informatie over centering prayer naar mensen 

sturen die belangrijk voor hen zijn, stellen vast dat spreken over de 
veranderingen die ze in zichzelf ervaren, nieuwe wegen opent. 

 
 
Als we in onze cel mediteren lijkt het soms alsof dat 

uitsluitend op onszelf is gericht, zonder dat het ook maar 
enige invloed heeft op anderen. Inderdaad, veel van de taal 
die we gebruiken om ons met centering prayer vertrouwd te 
maken, is gericht op ons uniek zijn en op het individuele 
werk dat de Goddelijke Genezer in ons verricht. Dit is wat 
centering prayer zo uitzonderlijk maakt. Om te mediteren 
zijn we van niemand afhankelijk. Eigenlijk is het bij code 
oranje nog makkelijker om te mediteren. Er is minder kans 
om afgeleid te worden. 

Er is ook nog een andere benadering: centering prayer 
zorgt ook voor een beweging naar buiten. Zeker werkt de 
Goddelijke Genezer met elk van ons individueel. Maar 
ongetwijfeld vertrouwt God ons aan elkaar toe op dezelfde 
helende manier. We horen dingen in de groep die ons 
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helpen; suggesties die ons leren omgaan met bepaalde 
aspecten van gebed. Of anderen praten over hun innerlijke 
weg op zo een manier dat we onze eigen weg beter leren 
waarderen. Met verwondering luisteren we naar de wijsheid 
van een medegedetineerde. 

Het gebeurt ook dat iemand er zich helemaal niet van 
bewust is hoezeer hij ons inspireert. Een klein, vriendelijk 
gebaar kan grote invloed hebben. En kan ervoor zorgen dat 
we een stap verder willen gaan in het mediteren. In de Stilte 
zijn we er voor elkaar. Langzaamaan begrijpen we dat de 
impact die we op elkaar hebben geen toeval is.  
 

 

 

 

 

 

In groep bidden betekent voor mij meer dan  
 alleen bidden. Ik sta versteld van de verandering  
 die zo gebeurt, van de spirituele diepgang en het 
 engagement. Mediteren in groep is spannend en 
 ongelooflijk oprecht. – Frank Brown, vrijwilliger 

 
 
Tijdens code oranje is het een en al ‘de Kring’  

 voor mij. Ik zie de bootfoto die me doet denken  
 aan de cirkel waarin we op maandagavond zitten  
 om te mediteren. Het geeft mij de kracht om  
 mezelf te openen voor Gods aanwezigheid.   

– William Hays 
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We vallen niet samen met onze gedachten 
 

Met een eenvoudige techniek – aan de hand van een heilig 
woord – bewegen we weg van onze gedachten en gevoelens. En 
dat leert ons iets revolutionairs: we vallen niet samen met onze 
gedachten. We ondervinden dat we onszelf veel spanning 
bezorgen door een nooit ophoudende gedachtestroom over 
mensen en gebeurtenissen rondom ons.  

Als we het onderscheid tussen onszelf en onze gedachten 
beseffen, haken we niet langer vast aan negatieve oordelen over 
onszelf.  Langzaamaan beseffen we dat we er minder slecht aan 
toe zijn dan we ons soms voelen, of dan sommigen ons willen 
doen geloven. 

Stilaan merken we ook dat ons doen niet hoeft samen te 
vallen met onze gedachten. Soms kunnen we zien dat zelfs een 
gedachte die de pijnlijkste emotie in ons oproept, niet 
noodzakelijk tot actie moet leiden. Er gebeurt iets zeer 
waardevols als we niets doen! Dat is iets heel anders dan de 
zogenaamde wijsheid van de dag die zegt dat we ‘sterke mannen 
van de actie’, ‘vastberaden’ of ‘leiders’ moeten zijn. 

Dit ‘niet samenvallen met onze gedachten’ ligt aan de basis 
van een nieuw bewustzijn dat we ook buiten de meditatie in 
onszelf ervaren. Het is alsof we nieuwe ademruimte vinden voor 
de vele gedachten en emoties die we voortdurend met ons 
meedragen.   

De stille en diepe beroering binnenin ons die vroeger op de 
achtergrond bleef, krijgt nu ruimte om zichzelf uit te drukken.  
De ‘ruimte’ die we ontdekken in de meditatie, zorgt er nu voor 
dat we met onszelf op een nieuwe en creatieve manier kunnen 
omgaan:  ‘Wanneer begon ik daaraan te denken? Hoe komt het dat ik 
niet langer geneigd ben om dit of dat te doen? Die “persoonlijke” 
innerlijke spanning gaat echt niet over mij.’ 

Eenvoudig oefenen om gedachten los te laten zodra ze 
opkomen, werpt ongelooflijke vruchten af in ons leven. Het is 
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de sleutel tot een persoonlijke vrijheid die ons niet meer kan 
worden afgenomen of verboden. 
 

 

 

 

 

Elke methode die tot contemplatie leidt, is er in 
 zekere mate op gericht om onze gedachtestroom  
 te omzeilen. Ons denken heeft immers de neiging 
 om verslavend gedrag in de hand te werken. We 
 hebben namelijk de drang om ‘iets te verkrijgen’  
 van de buitenwereld dat ons dwangmatig gedrag 
 moet voeden en onze pijn moet verdringen. Als  
 we gewoon, op regelmatig basis, gedurende  
 twintig à dertig minuten kunnen rusten zonder 
 denken, dan beginnen we te zien dat we niet met 
 onze gedachten samenvallen. We hebben  
 gedachten, maar we zijn niet onze gedachten.  
 De meeste mensen lijden omdat ze denken dat  
 ze samenvallen met hun gedachten. Wanneer hun 
 gedachten droevig, schrijnend of boos zijn, dan 
 zitten ze daarin vast. Wie de gewoonte neemt  
 om elke dag eventjes niet te denken, ziet in dat  
 hij niet gedomineerd hoeft te worden door zijn 
 gedachten.  

– Thomas Keating, Intimacy with God, pp. 68-69 
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Meditatie en recidive 
 

In de literatuur over criminologie is het een bekend 
fenomeen dat wie mediteert, minder kans maakt om later terug 
te keren naar de gevangenis. Uit onderzoek blijkt ook dat het er 
niet toe doet welk soort meditatie iemand beoefent. Waarom is 
dat zo? 

Onze ervaring met centering prayer is de volgende. Wanneer 
we tweemaal daags gedurende twintig minuten in de stilte 
vertoeven, dan doen we in het dagelijkse leven twee belangrijke 
vaststellingen. De eerste is dat God van ons houdt en zorg voor 
ons draagt. Dat is geen vaststelling alsof we een knop omdraaien. 
Veeleer is het een ervaring die we niet echt opmerken maar die 
soms heel snel komt. Dat kan terwijl we wachten op de 
etensbedeling of op de wandeling. Behoorlijk snel worden we 
ons ervan bewust dat we een geheel eigen band hebben met God 
en dat God met ons begaan is. 

De tweede ontdekking houdt daarmee verband. Wie 
mediteert begint te zien welke beslissingen problematisch 
geweest zijn in zijn/haar leven. Die vaststelling komt er zonder 
overdonderd te worden door een schuld- of schaamtegevoel. Dit 
gebeurt op een manier dat de meditatiebeoefenaar zijn/haar 
leven kan zien met nieuwe ogen: alsof je rustig terugblikt op je 
leven, in de nabijheid van een vriend die je echt vertrouwt. We 
weten van die vriend dat hij/zij het met ons altijd goed heeft 
voorgehad. We kunnen luisteren zonder te moeten terugslaan. 
In de meditatie noemen we dit ‘het uitladen van onze onbewuste 
ballast'. We ontdoen ons van dingen die we een leven lang 
vasthielden. We ontlasten ons werkelijk van onze diepste 
geheimen waardoor ze in het volle daglicht komen. En eens aan 
de oppervlakte, komt dat in een context van aanvaarding en 
mededogen als in een gesprek met een vriend. We kunnen dan 
onze eigen ervaringen bekijken zonder onszelf te haten of te 
verachten.   
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Als we al mediterend dat verdrongen materiaal loslaten, 
voelen we hoe we bevrijd worden van een leven lang kwelling en 
zelfverwijt. Op een of andere manier zeggen we tot onszelf: ‘Ja, 
dat is misschien wel zo, maar het is niet het ganse verhaal. Er is veel 
meer in mij dan dit.’ 

Als je het zo bekijkt, wordt het makkelijker om problemen te 
zien en op te lossen. Gedrag dat voortkwam uit diepe 
persoonlijke onrust krijgt een andere gevoelslading. We zullen 
nu veeleer met respect en mededogen naar onszelf kijken. We 
maken het ons gewoon om terug te keren naar die weidsheid 
binnenin onszelf, waar de mogelijkheden onbeperkt zijn. En we 
erkennen dat terugkeren naar de gevangenis een slechte keuze is 
naast zoveel andere goede mogelijkheden.   
 

 

 

 

 

Voor mij is meditatie een uitnodiging tot  
bevrijding en verrijzenis. Zonder meditatie is het 

 alsof ik in de woestijn van binnenin word 
 aangevallen en voor mijn leven vecht.  

– Aaron Montgomery 
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Ik kwam naar de meditatiegroep omdat ik hulp en 
 inzicht zocht om met gevoelens om te gaan. Ik 
 vermoed dat ik behoefte had me OK te voelen  
 met niet OK te zijn.   

Voor mij is de beoefening van meditatie als een  
 reis die nooit eindigt. Altijd weer is er een nieuwe 
 doorbraak. Alles wat niet jij is of niet God is, 
 verdwijnt in wat God of wat Gods liefde is.  
 Telkens als ik mediteer heb ik het gevoel dat ik  
 iets meer van Gods liefde terug met me meebreng.  

– Lawrence Hamilton    
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Voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) verschijnen 
 

Veel gedetineerden die deelnemen aan de meditatiegroep 
ervaren dat hun onbewust materiaal loslaten hen helpt als ze zich 
voorbereiden om voor de SURB te verschijnen. Daar zijn 
meerdere redenen voor. 

Vooreerst praten we samen over waarom we doen wat we 
doen. Ook wat we eigenlijk niet willen doen of wat ons in de 
problemen brengt, gaan we tijdens onze gesprekken niet uit de 
weg. Daar leren we dat de gewone verklaring niet langer volstaat. 
Ons bewustzijn was op dat moment eigenlijk heel beperkt. We 
konden onmogelijk alle diepe ervaringen begrijpen die we met 
ons meedroegen. Stilaan begrijpen we dat al lang vergeten 
herinneringen die te pijnlijk waren om te onthouden toch in 
ons onderbewuste waren opgeslagen. En dat ze onze beslissingen 
bleven beïnvloeden. 

En wat gebeurt er nu? Doorheen trouw te zijn aan centering 
prayer komt het onderdrukte materiaal zachtjes aan de 
oppervlakte. Zo krijgen we zicht op de diepe en subtiele krachten 
die in ons werkzaam waren op het moment van de feiten die 
aanleiding waren tot onze detentie. De SURB wil graag weten of 
we wel begrijpen waarom we gedaan hebben wat we deden. De 
taal van het ontladen van het onbewuste geeft ons een objectief 
middel om de feiten te beschrijven, en wel op een manier dat we 
oprecht en van binnenuit spreken. We weten welke factoren 
meespeelden op het moment van de gebeurtenissen. Zo kunnen 
we op een nieuwe, oprechter manier verantwoordelijkheid 
dragen voor wat we gedaan hebben.   

Dit is geen nieuwe vertoning waarmee we de SURB willen 
misleiden. Het is één van de eerste vruchten van de meditatie: 
we hebben een nieuwe kijk op wie we op het huidige moment 
zijn en op wie we waren op het ogenblik van de feiten. Het is 
een vreemde combinatie van nieuw en oud: de nieuwe persoon 
kan haarfijn zien hoe de oude persoon beïnvloed geweest is door 
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zijn ervaringen, vooral dan die ervaringen uit de kindertijd die 
reeds lang onderdrukt waren. Nu we met meer mildheid naar 
onszelf kijken, kunnen we verantwoordelijkheid opnemen voor 
de motieven die we voorheen niet begrepen. Op die manier 
kunnen we de feiten uitleggen met inzicht en met mededogen 
voor de slachtoffers, maar ook – en dat is net zo belangrijk – 
voor onszelf. 

 
 
 
 

 
Met centering prayer word ik me nu bewust van 

 hoeveel tijd en energie ik erin stopte om me te 
 verbergen voor mezelf, mijn familie, vrienden, de 
 samenleving als geheel, en uiteindelijk ook voor  
 God. Voor mij is centering prayer niet zozeer iets 
 om mijn angsten die ik zo lang probeerde te 
 verbergen, te overwinnen. Veeleer is het een  
 re-integratie op een nieuw niveau. Ik maak nu 
 opnieuw kennis met delen van mezelf die ik al  
 lang vergeten was maar die ik eigenlijk altijd wel 
 bleef zoeken. Alleen zocht ik ze op de verkeerde 
 plaatsen. – Josh Gilmore 
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Achter ons masker  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In de klassieke tijd droegen acteurs maskers op het podium. 

Dat masker toonde het publiek de emoties (en misschien zelfs 
de intenties) van de acteur. Het Latijnse woord voor masker 
(‘persona’) ligt aan de oorsprong van het woord persoon. Wel gaat 
het niet om de echte emotie of de echte intentie van de acteur. 
Het gaat slechts om een masker. Door onze geboorte en door 
oefening zijn we in die zin allemaal acteurs. We dragen 
verschillende maskers bij verschillende gelegenheden. 
Langzaamaan geraken we ervan overtuigd dat het masker dat we 
dragen ook is wie we echt zijn! We geloven dat dit ons 
authentieke ik is. 

Als we beginnen te mediteren, komt de persoon achter het 
masker te voorschijn. Aanvankelijk kan dit storend of zelfs 
angstwekkend zijn. ‘Is er werkelijk zoveel schijn in mij? Is er nog wel 
iets van mezelf achter dit masker?’ We nemen een serieuze duik in 
die ruimte waar het valse zelf actief is.   

Maar eigenlijk is het niet enkel het valse zelf dat we zien. We 
krijgen nu meer zelfkennis. We zien dus ook iets anders dan ons 
nutteloze, valse masker. Nu zijn we in staat om te zien hoe 
mateloos we streefden naar veiligheid/overleven, 
aandacht/waardering en controle/macht. Dit betekent dat we 
een dieper zelfbewustzijn hebben ontwikkeld. Sommigen 
zeggen: ons bewustzijn wordt groter.   
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We zien ons masker omdat we tegelijkertijd weten dat er 
ergens diep in ons ook echtheid is. We hoeven ons niet te laten 
ontmoedigen door de omvang en diepte van ons valse zelf (niet: 
ons ‘slechte’ zelf) of door de vele subtiele manieren waarop ons 
valse zelf is doorgedrongen tot in onze bedoeling en gedrag. Iets 
‘waarachtigs’ komt tevoorschijn op een veel dieper niveau. 

Eenmaal bewust van het masker dat we dragen zal stilzittend 
mediteren ons de nodige kracht en moed bezorgen om die 
valsheid te doorbreken. Op een of andere manier vinden we een 
weg – of wordt er ons een weg geschonken – om ons doorheen 
en voorbij die valse schijn te leiden.    

Hoewel we het maar zelden op het moment zelf ervaren, zien 
we achteraf toch dat er in ons bewustzijn iets is veranderd. We 
zien hoe ons ware zelf aan de oppervlakte verschijnt. Zo kijken 
we met verwondering naar het werk van de Goddelijke Genezer. 
De omvorming van het zelf kan nu écht beginnen. 
 

 

 

 

 

Net die emoties die zorgen voor ons ongeluk,  
 zijn ook een wegwijzer naar het transcendente.  
 Alles hangt er van af hoe we ernaar kijken. 
 Beschouwen we deze als weerstand om te 
 veranderen? Of zien we die emoties als een 
 uitnodiging om de controle van ons ego op te  
 geven? Ze zijn een hint dat het leven zo 
 onwaarschijnlijk veel meer is dan datgene wat ik  
 tot nu toe heb ontdekt of ervaren.    

– Gregory Mayers, Listen to the Desert, p. 39 
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Onze eigen privé oase 
 

Wie in de gevangenis geregeld mediteert, is het erover eens 
dat centering prayer in ons een soort rustige oase creëert midden 
in het lawaai en de intensiteit van het gevangenisleven. Geschal 
en geroep van de tv of muziek kunnen ons niet tegenhouden om 
die oase te betreden. Voor velen onder ons is die stille ruimte 
het doel van de meditatie. We vinden hier rust, los van de gekte 
die ons omringt. 

Die oase is een groeiende innerlijke ruimte waar we ons 
meest waarachtige ik vinden. Het is een ruimte met ongelooflijke 
diepte;  een ruimte die in omvang toeneemt naarmate we onze 
gewoonte om te mediteren verder ontwikkelen. Meerdere 
ervaringen komen hier naar boven. 

Vooreerst is er het bewustzijn dat we de gebeurtenissen van 
de dag – vooral conflicten – niet persoonlijk moeten nemen. We 
beginnen te zien dat wat rondom ons gebeurt niet echt over ons 
gaat! Het gaat wellicht gewoon om wat er op dat moment omgaat 
in de persoon die we ontmoeten. Op een of andere manier 
‘weten’ we (in die innerlijke ruimte) dat het niet over ons gaat, 
zelfs als het er uitziet alsof het op ons is gericht. Hoewel we niet 
echt weten hoe we tot dit inzicht komen, kunnen we er toch op 
vertrouwen! 

Een tweede ervaring die we opdoen in die innerlijke ruimte, 
is dat we milder worden ten opzichte van onze eigen 
betreurenswaardige beslissingen. We bekijken die nu anders en 
kunnen zien hoe slecht we eigenlijk geïnformeerd waren. We 
‘zien’ onszelf veel helderder en merken hoe we meegingen in een 
houding of in gewoonten die voor onszelf en anderen schadelijk 
waren. We beginnen te zien hoe het ‘valse zelf’ in ons aan het 
werk ging. 

We leren ook dat die ruimte binnen in ons een plek is van 
een ongelooflijke creativiteit en vrede. Stilaan gaan we 
vertrouwen dat dit een plaats is waar beslissingen kunnen 
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genomen worden voor de moeilijkheden van het dagelijks leven. 
We reageren niet meer zo snel op wat ons stoort. Als we naar die 
stille ruimte in onszelf gaan, vinden we een nieuwe bron om met 
de dingen om te gaan. Voor sommigen onder ons is dit onze 
eigen ‘controlekamer’. Daar vinden we de mogelijkheden die 
ons anders zouden ontgaan zijn. 

We kunnen die ruimte binnentreden zonder vooraf aan 
oplossingen voor ons probleem te moeten denken. Met een 
houding van geduldig wachten, vinden we alternatieven die met 
ons diepere zelf lijken overeen te stemmen. Geleidelijk aan 
wordt deze oase onze dagelijkse bestemming. Steeds meer voelen 
onze gebedsmomenten aan als de voorwaarde voor een goede 
gezondheid. Als we eens niet mediteren, blijken we iets te missen 
… we missen de kans op diepe innerlijke rust. Het is niet dat we 
ons verplicht voelen om te mediteren. Veeleer is centering 
prayer deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Het creëert 
een gevoel van welzijn en helderheid.  
 

 

 

 

 

Toen ik begon te mediteren voelde ik me niet 
 bepaald nerveus. Ik zag dat eigenlijk niets van  
 mij verwacht werd. Op mijn eigen tempo mocht  
 ik ontdekken. Alleen een open geest was nodig.  
 Ik mocht erop vertrouwen dat er geen foute  
 manier is om mezelf met het goddelijke te  
 verbinden …  Mediteren kan om het even  
 wanneer: overdag of ’s nachts, tijdens het werk of  
 de fitness. Het brengt me dichter bij mezelf.     

– C.N.  
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Goddelijke therapie 
 

We willen allemaal wel eens afstand nemen van onszelf: weg 
van het gekwebbel, het lawaai, de voortdurende commentaar die 
zich afspeelt in ons hoofd. Voor de meesten onder ons is die 
commentaar negatief. Onze reacties op zoveel kleine 
gebeurtenissen in ons leven lijken ons te zeggen dat we niet goed 
genoeg zijn, of dat we fouten maakten, of dat we het weer 
verkorven hebben. Dat is één van de redenen waarom we tv 
kijken, onze koptelefoon opzetten en ons proberen te verliezen 
in tal van afleidingen. We willen zo ver mogelijk weglopen van 
onszelf. 

Dat is geen nieuwe ervaring. De behoefte om te ontsnappen 
ligt eigenlijk aan de basis van veel ongelukkige keuzes of slechte 
beslissingen. Terwijl we op cel zitten, voelen we hoe het gif van 
moedeloosheid langzaamaan de vitale organen van ons leven 
binnensluipt. En zo sluipt het ook binnen wanneer we aan 
centering prayer doen: ‘Waarom doe ik dit eigenlijk? Het levert mij 
niets op. Ik ben nog altijd even boos.’ 

En toch horen we nu en dan in onze meditatiegroep ook de 
stille stem van de hoop: ‘Wat heb ik eigenlijk te verliezen? Wat kan 
ik anders doen om de neerwaartse spiraal in mijn leven echt om te 
buigen?’ 

Omdat onze pijn en moedeloosheid groter is dan welk advies 
ook, kunnen we het gebed zonder woorden beter waarderen. 
Terwijl we stil worden beginnen we een therapiesessie met 
Diegene waarop we wachten … Diegene die ons door en door 
kent. Wat daar diep in ons gebeurt, is het medicijn voor het gif 
dat onze geest verzwakt. 

We weten wel dat mediteren niet zomaar een gemakkelijke 
weg naar gelukzaligheid is. Het vraagt moed om de pijn en de 
moeilijkheden van ons leven onder ogen te zien. Als we in die 
persoonlijke ruimte binnenkomen, zijn daar ook al de valse 
ideeën over onszelf om ons te verwelkomen! Alle valse beloften 
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van een verslavend gedrag en ons nep-denken wachten ons daar 
op. Alleen als we onze pijn en verwarring niet uit de weg gaan, 
zullen we de dingen op een nieuwe manier kunnen zien. Als we 
al mediterend met de pijn leren omgaan, zal iets van haar angel 
verwijderd worden. 

Na een tijd is het alsof ons leven bijna onmerkbaar verandert. 
De pijn beangstigt ons niet meer in dezelfde mate. Als we er geen 
weerstand meer tegen bieden, noch eraan vasthouden, merken 
we dat die pijn langzaam vervaagt. Er komen momenten van 
opluchting. We kunnen nu de rol die we zelf spelen in onze 
neerwaartse spiraal beter vatten. De ‘therapiesessies’ bevorderen 
ons herstel. De omkeer waarnaar we zo verlangd hebben, is nu 
dichtbij. 

Het is niet zomaar dat beoefenaars van meditatie het hebben 
over ‘goddelijke therapie’. De Geest die in ons leeft kent precies 
het materiaal, diep in ons begraven, dat onder onze aandacht 
moet worden gebracht. Als kind liepen we kwetsuren op 
waarvan we het bestaan nooit kenden. Nu kunnen die aan de 
oppervlakte komen. Als volwassene zijn we nu in staat er de 
nodige aandacht en mededogen aan te schenken. 

In wiens nabijheid kunnen we beter zijn als we terugdenken 
aan de pijn van achtergelaten te worden? Nu kunnen we onszelf 
geven waar we toen zo een nood aan hadden. Terwijl we 
stilzitten in het bewustzijn van die vroegere pijnlijke ervaring, 
worden we met Gods hulp onze eigen beste therapeut.    
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Het allerbeste van centering prayer is het feit dat ik 

 alleen ben met God. – Aaron Jones 
 
 
Ik beoefen centering prayer om een persoonlijke  

 band op te bouwen met het goddelijke. Het toont  
 mij wat ik niet aan mijn kinderen moet doorgeven. 
 Stilaan, beetje bij beetje, lijk ik de echte ik, mijn  
 ware zelf, te vinden. Het helpt me ook te zien dat  
 ik werd wie ik werd om te overleven. Dankzij 
 centering prayer vind ik manieren om een patroon  
 te doorbreken en om iemand te worden die ik zelf 
 graag heb. Ik word de persoon, niet het nummer  
 van een gedetineerde. – Jeff Clay 

 
 
 
 
 

 

Religie wordt vooral beoefend door mensen die 
 schrik hebben voor de hel. Spiritualiteit krijgt 
 betekenis voor diegenen die door de hel zijn  
 gegaan – diegenen die intens geproefd hebben van  
 de moeilijkheden van het leven.  

– Richard Rohr, Things Hidden, p. 100. 
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Afrika: Osun processie  
door Betty La Duke 

 
 

Gij, 
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij. 

Gij weet mijn gaan en staan. 

Gij ken mijn gedachten van verre, 
mijn reizen en trekken, mijn rusten. 

Mijn wegen, alle, zijn U bekend – 
Ieder woord dat komt op mijn lippen, 
onuitgesproken nog, Gij hoort het al. 

Uw schepping ben ik in hart en nieren, 
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. 

Ik wil U bedanken daarvoor, 
dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt heb. 

 

Psalm 139, 1-4. 13. 14b, vertaling Huub Oosterhuis 
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Een moeder ziet het verschil 
 
Elk bezoek opnieuw, teveel om op te noemen, zocht ik naar 

een glimp van die stille, bedachtzame persoon die hij was 
geweest. Maar het gevangenisleven had het diep in hem 
weggeduwd. Meestal zag ik een gekwelde blik, afhangende 
schouders, zielloos, doffe ogen en een neerslachtige houding. 
Hij had volledig afgehaakt. Het enige wat ik kon doen was 
bidden dat iets hem terug tot zichzelf zou brengen; bidden voor 
een licht aan het einde van de tunnel. 

In de zomer van 2012 merkte ik een dramatische 
verandering. Hij belde mij enthousiast over een cursus waarvoor 
hij zich had ingeschreven in de gevangenis. Het ging over 
meditatie. Dat is wat hij nodig had. Het was een antwoord op 
mijn gebed. 

In de voorbije twee jaar is zijn houding aanzienlijk veranderd. 
Nu kan hij enthousiast vertellen. Hij legt contact met andere 
gedetineerden in de bezoekzaal. Dat deed hij vroeger nooit. Hij 
krijgt meer inzicht en ook mededogen: twee waardevolle dingen 
die de gevangenis jou kan ontnemen. Nog steeds is hij stil en 
bedachtzaam.  Maar aan zijn stappen kan je zien dat er iets van 
het gewicht van het gevangenisleven is weggevallen. Zijn 
prachtige lach is terug. 

Dankzij zijn deelname in de meditatiegroep in Folsom Prison 
is zijn wereld verruimd. Middenin een hoog beveiligde 
gevangenis heeft hij een bron van vrijheid gevonden. Dat licht 
aan het einde van de tunnel zie ik nu in zijn ogen! 

 
– Robin Gilmore, maart 2014 
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Deze plant staat op een sokkel in de Greystone kapel 
van Folsom Prison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olifantsoor,  
door Franky Carrillo 

 

 
Deze mooie plant, trillend van leven, kan groeien, bloeien en geluk 
brengen voor wie de tijd neemt ze te aanschouwen op deze donkere 
plek. De groei gebeurt in een handvol aarde, bewaard in een kleine 
ruimte – de pot – de cel – de gevangenis. Ik voelde het symbool van 
deze plant weerklinken doorheen mijn leven. Ze toont me iets van 
Gods aanwezigheid. De stok staat in het centrum van de pot, het 
centrum van iemands leven; daarop kan men leunen en steun 
vinden in een sterke basis. – Franky Carrillo  
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Epiloog 
 

Een uitwisseling voor iedereen 
 
Beste Pater Keating, 
Mijn naam is Paul. Ik ben een gedetineerde in Folsom State 

Prison. Ik ben 36 jaar en verblijf hier al meer dan 21 jaar. Al 
zeven jaar beoefen ik centering prayer. Ik zou niet zeggen dat wie 
ik ben veranderd is, maar naarmate ik meer begrip en 
mededogen voor mijn ware zelf gevonden heb, vind ik mezelf 
aanvaardbaarder. 

Ik schrijf deze brief om jou te danken voor jouw werk. 
Centering prayer is een kostbaar geschenk dat je gedeeld hebt 
met mensen buiten de kloostermuren. Diezelfde mensen 
hebben dit geschenk binnen de muren van deze en honderden 
andere gevangenissen gebracht. Mijn broeders hier en ikzelf zijn 
jou daar zeer dankbaar om. 

Jou zal het niet verbazen, maar hier gebeurt iets dat velen die 
centering prayer buiten deze muren beoefenen zeker niet 
verwachten. Gedetineerden hebben deze vorm van gebed 
aangenomen alsof ze er hun ganse leven op hebben gewacht. Ze 
delen hun ervaringen en hun wijsheid met een edelmoedigheid 
die velen nederig zou stemmen.  

In jouw boeken schrijf je over instemmen met Gods 
aanwezigheid en zijn/haar handelen in ons leven. Deze 
instemming of overgave gebeurt eigenlijk heel spontaan bij 
mensen van wie het leven getekend is door pijn en schaamte. 
Niemand verlangt meer naar de tederheid van de stilte dan de 
gedetineerde. 

Onze vrijwilligers van het Prison Contemplative Fellowship 
komen aanvankelijk wellicht naar hier uit nieuwsgierigheid of 
vanuit de behoefte aan een goed werk. Maar dat is niet waarom 
ze week na week blijven komen. Ze kunnen niet luisteren naar 
de mannen in onze kring zonder dat ze geraakt worden. Die 
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ervaring brengt hen op een dieper niveau in hun eigen 
meditatiepraktijk. Het is moeilijk te zeggen wie het meest aan 
deze ontmoetingen heeft. 

Ik wil jou vragen te overwegen wat hier gebeurt en om 
misschien nog meer mensen aan te moedigen zich binnen deze 
muren te wagen en jou te vertellen wat ze hier vinden. 

Jou eeuwig dankbaar, 
Paul Deitering, Folsom Prison, augustus 2017 
 
 
 

 
 
 
Beste Paul, 
Ik was verheugd om jouw brief te ontvangen, te vernemen 

hoeveel centering prayer voor jou betekent en hoezeer jij en 
medegedetineerden groeien in liefde voor God en voor elkaar. 
Nadat ik enkele maandagavonden in Folsom heb bijgewoond, 
kan ik bevestigen dat mensen van buiten alleen maar diep 
getroffen kunnen worden door de getuigenis van deze 
gedetineerden. Bezoekers ontvangen veel meer dan ze kunnen 
geven. Tenminste dat was mijn ervaring. 

Ik ben jou dankbaar dat je meewerkt met de Heilige Geest 
door deze traditionele vorm van contemplatief gebed in de 
moeilijke omstandigheden van het gevangenisleven beschikbaar 
te maken. Er zijn geen grenzen aan wat de Geest kan en zal doen 
als je Het de kans geeft. Niets is krachtiger dan Goddelijke 
Liefde. Niets is meer nodig. Niets geeft meer voldoening, waar 
we ook zijn, of in welke omstandigheden ook.  

Ik bid dat jij en jouw tochtgenoten in Prison Contemplative 
Fellowship verder mogen groeien in wijsheid en in totale 
zelfovergave. Dat is waar Goddelijke Liefde vandaan komt en 
waar ze naartoe gaat. En ze nodigt elk van ons uit om deel te 
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nemen in het immense goddelijke avontuur van omvorming tot 
perfecte liefde. 

In Christus’ liefde, 
Thomas, augustus 2017 
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 Voor verdere informatie 
 
Prison Contemplative Fellowship, P.O. Box 1086, Folsom, CA 
95763-1086, USPCF.org. 
 
Wie na de detentie wil blijven verder mediteren in groep, kan 
aansluiten bij een van de vele christelijke meditatiegroepen in 
Vlaanderen (www.christmed.be) of in Nederland 
(www.wccm.nl). 
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Woord van dank 
 
Dit boek is een samenbundeling van het werk van 

hedendaagse meesters in de christelijke contemplatieve traditie. 
Deze grote leraars van onze tijd, wier geschriften je soms 
impliciet, soms expliciet in dit boek kan terugvinden, zijn onder 
meer Thomas Keating, Richard Rohr, Thomas Merton, Cynthia 
Bourgeault, Gregory Mayers, William Johnson, Karl Rahner, 
William Dych en Gerald May. Sommigen onder hen hebben zelf 
hun spiritualiteit naar de gevangenissen gebracht.  

Dank ook aan de leden van het Prison Contemplative 
Fellowship die sinds 2009 tijdens onze bijeenkomsten hun visie 
over het contemplatief gebed in de gevangenis bereidwillig 
delen. Hun inzichten vormen de basis voor dit boekje. 

Ook mijn vrienden en collega’s ben ik dankbaar. Ze hebben 
geluisterd naar mijn ideeën, hun eigen ervaringen gedeeld, 
teksten bewerkt en mij in dit werk aangemoedigd. Dank, Scott 
Wood, Chuck McIntyre, Tim O’Connell, Ellie Shea, Fred 
O’Connor, Jim Zazzera, Jerre Sears, Janice Boyd, Susan Turpin, 
Ned Dolejsi, Kathy Moore, Al Franklin, Richard Spohn en 
voormalig vrijwilligers Mike Kelly, Frank Brown en Barbara 
Rodriquez.  

Dank ook aan Wilkie en Noreen Au voor de openheid en 
generositeit waarmee ze over hun opmerkelijke onderzoek over 
de invloed van schaamte op de spirituele weg, hebben verteld. 

Heel veel dank aan mijn uitgever, Marilyn McIntyre, voor 
haar wijsheid en haar vaardigheid te begrijpen wat ik probeerde 
te zeggen. Ze combineert de kunst van het schrijven met een diep 
inzicht in de contemplatieve wijsheid. 

De tekeningen werden door Franky Carrillo gemaakt. Franky 
is een vrij man nadat hij twintig jaar onschuldig in de gevangenis 
verbleef. Zijn belangrijke bijdrage tijdens onze bijeenkomsten 
gaf aanleiding tot de methode om abstracte noties van het gebed 
via tekeningen te verduidelijken. 
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De oorspronkelijke uitgave van dit werk was er zonder het 
geduld en de praktische en computer vaardigheden van Kristi 
Daggett niet gekomen. Dankjewel. Dank ook aan Martin Rowe 
van Lantern Books om deze uitgave te aanvaarden.  

En tenslotte mijn echtgenote, Cherla. Zij stond steeds open 
voor de ideeën in dit boek, gaf vaak nuttige tips en moedigde me 
aan verder te doen toen ik me afvroeg of het wel al die 
inspanningen waard was. 

 
Ray Leonardini 
 
 

 

Enkele leden van het Prison Contemplative Fellowship 


