
Nieuwsbrief Vacare 

In dit nummer:

• Nieuws uit Vacare
• Retraite in de

veertigdagentijd
• Verdieping

Maart 2022, nr. 1 

Vacare 
Platform voor  
meditatief leven 

We leven in een hectische samen-
leving. We zoeken rust en balans. 
Er is veel oppervlakkigheid en uiter-
lijke schijn. We zoeken diepgang, 
authenticiteit en spirituele verbon-
denheid.

Meditatie kan helpen

Meditatie brengt rust en heilzame 
onrust, verdieping en authentici-
teit. Samen mediteren schept 
verbondenheid. Met elkaar. Met 
God, de Bron van ons leven.
Als je geregeld mediteert, kom je 
dichter bij jezelf, en word je steeds 
meer de mens zoals God bedoelt.

Meditatief leven

Meditatie is geen doel. Het is een 
middel tot meditatief leven. Dat is 
leven in verbondenheid met alle 
leven vanuit de Bron van het leven; 
vanuit openheid en aandacht, 
leven en laten leven, loslaten en 
toelaten. Dat  brengt geestelijke 
vrijheid. Een woord daarvoor uit de 
spirituele traditie is vacare: vrij zijn.

 N i e u w s b r i e f

Vacaredag 2022 - Vooraankondiging

Zaterdag 24 september is er weer een Vacaredag met dit keer als thema: 
De schepping vieren. Centraal staat onze verbondenheid met God’s schep-
ping en daarmee onze verbondenheid met God zelf.
Kick Bras houdt ’s morgens een lezing over de groene spiritualiteit van Thomas 
Merton. 's Middags is er een divers aanbod van workshops, waaronder:

• Cursus Leven in balans. Deze cursus is deels ontleend aan de cursus Lichter
leven. Deze hebben we toegeschreven naar de invloed die de natuur op de
balans in ons leven heeft (Kick Bras en Diana Berendsen).

• Meditatie n.a.v. psalm 50 over onze verbondenheid met de aarde en maat-
schappelijke weerbaarheid van onze ziel in deze pandemietijd. Deze psalm
wordt in de startviering gelezen. In deze workshop gaat Jos de Heer hier
verder op in.

• Twee verschillende workshops waarin de natuur centraal staat, door
Alberte van Ess en Rob Boersma.

• Workshop over de Groene Kerk door Annemarie van Wijngaarden.

• Meditatie door de WCCM.

Docete verzorgt de boekentafel.
Plaats: Bergkerk in Amersfoort.
Tijd: van 10.30-16.00 uur. Inloop vanaf 10.00 
uur. Kosten: € 25.
Aanmelden: vacaremeditatie@gmail.com
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We hebben een nieuwe webmaster!

hebben we binnenkort weer een website!  De online 
retraite van Alberte van Ess in de veertigdagentijd 
komt er op te staan met wekelijkse meditaties. Max 
is er nu mee bezig maar check zo af en toe of hij al 
online is. Max, heel fijn dat je dit voor ons wil doen!

Zo luidt het gebed:

Ik besta
Ik verlang
Ik hoop
Ik geloof en vertrouw 
Ik laat los
Ik heb lief
Ik ben bereid

In elke week zal een gebedsintentie centraal staan en 
worden uitgediept. Dat kan zijn met een tekst, muziek-
fragment en/of de afbeelding die wekelijks verbonden is 
aan de opname. Tot we uiteindelijk op eerst Paasdag 
uitkomen bij; Ik ben bereid, ik sta op en doe wat gedaan 
moet worden. Wekelijks komt er een link naar een 
YouTube kanaal te staan op de website van Vacare. Voel 
je vrij die te delen met anderen met wie je eventueel je 
ervaringen wilt delen. 

Alberte van Ess

Begeleiding van meditatie 

Vooraankondiging

Deze cursus heeft twee jaar stil gelegen vanwege 
corona, maar gaat gelukkig weer van start! Nu vanuit de 
nascholing van de PThU zodat er ook studiepunten 
mee te verkrijgen zijn. 

Dit is een vooraankondiging omdat we nog volop bezig 
zijn met de voorbereidingen, zodat ook de prijs nog niet 
bekend is. Wel is bekend dat ook deze voortgezette 
cursus weer gegeven zal worden door de docenten 
Antoinette van Gurp, geestelijk begeleider en meditatie-
docent sinds 1998 en Jos de Heer, emeritus predi-
kant, schrijver en lid van de meditatiebewegingen 
van Vacare en de WCCM en begeleidt groepen met 
diverse vormen van meditatie.

In deze cursus zullen we ingaan op ieders persoon-
lijke verlangen om een meditatiecursus te geven in 
eigen gemeente, verzorgingshuis, of andere maat-
schappelijke setting. Je ontvangt kennis van de 
geschiedenis van meditatie in de christelijke traditie en 
van de belangrijkste christelijke meditatievormen. Daar-
naast krijg je inzicht in het toepassen van meditatie-
vormen uit niet-christelijke bron en van de mogelijk-
heden en grenzen hiervan.

Het is een training voor iedereen die zelf minstens 
enige ervaring heeft met meditatie en begeleiding wil 
gaan geven aan meditatiegroepen. We gaan vooral ook 
praktisch aan de slag en wisselen onze ervaringen uit. Je 
krijgt opbouwende feedback van de begeleiders en de 
groep. Ook ontvang je van ons en uit de Reader 
achtergrondinformatie bedoeld als verdieping van wat je 
gaat doen in een cursus.

Data en plaats: dinsdag 27 sept., 25 okt., 22 nov., 13 
dec., 17 jan 2023, terugkomdag 16 mei 2023, van 
13.00-20.00 uur in het klooster van Huissen. T.z.t. zal alle 
informatie over prijs, aanmelding, aantal studiepunten 
etc. op de website van de PThU en op de website van 
Vacare onder ‘nascholing’ te vinden zijn. 

Nieuws

Max Mesman, die voor-
heen altijd al de lay-out 
van de Nieuwsbrief ver-
zorgde, heeft aangeboden  
een nieuwe website voor 
Vacare te maken en  te 
onderhouden. De domein-
naam vacare-meditatie.nl 
hebben we al. Daarmee

Activiteiten
Retraite in de Veertigdagentijd

Vanaf 6 maart, de eerste zondag in de veertigdagen-
tijd, is wekelijks een ingesproken gebedsretraite met 
beeld beschikbaar. De retraite heeft als centrum het 
latifagebed, dat heel geschikt is in je eigen binnen-
kamer te beoefenen en van daaruit eventueel te 
delen met anderen. Het is een vorm van bestaans-
meditatie. Het gebed helpt je om tot de essentie 
van je bestaan te komen, om zo contact te krijgen 
met wat je ten diepste beweegt. Het latifagebed is 
een heel oud en oecumenisch gebed in de ruimste 
zin van het woord. Lichaam en geest worden op 
elkaar betrokken. Latifa betekent letterlijk subtiel 
en in dit gebed worden met enkele woorden 
de subtiele, fijnere kwaliteiten van ons leven ge-
noemd. 
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Verstilling zoeken, Ont-moeting vinden 
Stiltemeditaties – Verstillende Meditaties met muziek 
– Lectio Divina’s met een gedicht.

De site bevat ook achtergrondinformatie over chris-
telijke meditatie. 

Je vindt het op: http://martienonline.org.

Ik heb jou, stilte, maar langzaam leren kennen.
Bij al onze contacten nam ik steeds het woord.
Was het mijn onzekerheid of eerder mijn 
onwennigheid?’

Uit: ‘Als de stilte roept’, Erik Galle
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Verdieping
Verstilling van de ziel 
met de Psalmen als spirituele weerbaarheid

Het behoeft geen betoog meer. De meeste mensen zijn 
zich goed bewust van de moeite die het kost om het 
hoofd boven water te houden in onze digitale informatie-
samenleving waarin we met beeld en geluid met elkaar 
en de hele wereld verbonden zijn, bewust of onbewust, 
vrijwillig of tegen onze wil in. En uiteraard is daar steeds 
urgenter de ons allen bedreigende klimaatramp. En last 
but not least worden we dan ook nog eens geteisterd 
door een pandemie. Ik hoef het u allemaal niet te 
vertellen. Wat doet dit alles met onze ziel? Onderschat 
niet hoe heftig dit alles is!

Hoe kunnen we hierin standhouden en onze ziel zo 
weerbaar maken dat dat kwetsbaarste deel van ons 
menszijn beschermd blijft tegen alle bedreigingen van 
buiten? Want wie dit alles dagelijks over zich heen laat 
komen, moet haast wel zwaar depressief en overspannen 
worden. Maar wie zich uit frustratie en machteloosheid 
probeert af te sluiten en zich in zijn eigen bubbel 
terugtrekt, loopt het gevaar ongevoelig of  afgestompt te 
worden en mist het nodige contact met de wereld. Hoe 
kun je dus enerzijds met beide benen op verant-
woordelijke wijze in de wereld staan en anderzijds je ziel 
zuiver en ongeschonden bewaren?

Ik pretendeer uiteraard geen recept te hebben met ge-
garandeerd succes op een harmonieus en rustig leven. 
Dat bestaat hier op aarde niet. Maar wel heb ik ontdekt 
dat de Psalmen een weg schetsen die begaanbaar is en 
heilzaam voor de ziel met het oog op allerlei bedreigin-
gen. Dat vraagt wel een vertaalslag naar het heden, want 
het is duidelijk dat de antieke Oosterse wereld van de 
Psalmen totaal andere gevaren en uitdagingen kende dan 
onze huidige wereld. 

Ik bedoel dan met name de vele keren dat er in de Psal-
men sprake is van bedreiging en gevaar van de kant van 
‘vijanden’ of hoe deze ook genoemd worden, wie het ook 
zijn. In de meeste gevallen blijft dat vaag en wordt dat 
niet concreet  aangeduid. Ze worden verbeeld als een 
vijandig leger dat de hulpeloze aanvalt, of als jagers die 
uit zijn op het vangen van buit, of als het loeren van wilde 
roofdieren die mij willen verscheuren. Wij in onze wereld 
interpreteren veel van die ‘vijanden’ als projecties van 
angst voor allerlei kwade machten, van chaosmachten die 
het leven en de schepping willen verwoesten. 

Wat wel concreet en heel levendig en dichterlijk wordt 
beschreven is wat die ‘vijanden’ en hun bedreiging met 
de dichter van de Psalm dus doen en dus ook met mij als 
lezer die me daarmee vereenzelvig.  

Twee stappen

Zoals gezegd, leven op aarde is nooit in volmaakte vrede 
en harmonie zonder strijd, angst of verdriet. Maar wat de 
Psalmen ons leren is om te midden van de chaos en onge-
rijmdheid van  het leven  een weg  te gaan waarop je 
geestelijke weerbaarheid versterkt wordt. Het eerste wat 
daarin   steeds   naar   voren   gebracht en in stelling gezet 
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wordt tegen onze angst is de genadige goedheid van 
God, in wie wel altijd vrede, rechtvaardigheid, goedheid 
en liefde is. Én die mij nabij is en draagt en mij weer doet 
opstaan uit alles wat mij neersloeg in het leven. Dat te 
vertrouwen en het in die richting te zoeken is de eerste 
stap.  Zo bijvoorbeeld in alle eenvoud in Psalm 56,4: ‘Ten 
dage dat ik vrees, vertrouw ik op U’, of zoals de Nieuwe 
Vertaling: ‘In mijn bangste uur vertrouw ik op u’.  

Niet in het algemeen, los van de dagelijkse werkelijkheid 
je verstandelijk en analyserend gaan afvragen hoe dat zit 
en of ik dat wel geloof. Nee, gewoon doen op dát mo-
ment van je ‘bangste uur’.

De tweede stap die ik moet zetten is vanuit dit vertrou-
wen op God mijn weg in het leven van hier en nu te gaan 
zoeken. Want die komt niet zomaar uit de lucht vallen. 
Hoe dan wel? Heel simpel door de stilte op te zoeken en 
deze woorden uit de Psalm, of andere uiteraard, gewoon 
hardop uitspreken richting God, ook al geloof en ver-
wacht je er niets van. 

Als je kunt mediteren, mediteer dan op deze woorden, 
blijf ze als een mantra herhalen en ervaar hoe ze in jou 
gaan werken en jou gaan dragen en op een nieuwe weg 
zetten. Wezenlijk is, dat je uit je angstige patroon stapt 
waardoor je verlamt bent. Niet voor niets vermeldt deze 
Psalm twee keer precies dezelfde woorden: ‘Op God 
vertrouw ik, ik vrees niet’ in vers 5 en 12. 

Zo gemakkelijk gaat dat dus niet. En eveneens twee keer 
volgt op die zoekende woorden: ‘wat zou een mens/
vlees mij doen?’ 

‘Vlees’ staat voor de mens in zijn kwetsbaarheid en 
broosheid. Dat monstermens dat mij bedreigt, is gewoon 
een kleins mensje zoals ook ik ben. De angst vervormt en 
vertekent en maakt alles erger en wanhopiger. Vanuit 
Gods perspectief zijn wij allen kleine en broze mensen. 
We hoeven niet bang te zijn voor elkaar, omdat God met 
ons allen is zoals vers 10 zegt over mijn vijanden die 
terug zullen wijken ‘ten dage dat ik roep en weet: dat 
God met mij is’.

Het geheim van de stilte

Deze weg van twee stappen kom je in allerlei variaties, 
vormen en bewoordingen tegen in de Psalmen. Om dit 
echt te laten werken in je leven moet het diep in je ver-
ankerd worden, doordringen tot in je ziel, je vitale kern. 
Pas dan zul je je weerbaar voelen in bedreigde omstan-
digheden. Wie mediteert, weet dat de stilte een onmis-
baar element hierin is. Het is een wonder wat gewoon en 
eenvoudig stil zijn met je ziel kan doen. Het geheim van 
de stilte is dat Gods werkelijkheid tot je doordringt en je 
zuivert en bevrijdt. Ook daar gaan vele Psalmen over.

Mijn lievelingspsalm hierin is Psalm 62 die door Huub 
Oosterhuis zo prachtig is herdicht en de uitnodiging tot 
stilte driemaal laat klinken. Zo moeilijk is stil worden dus:

‘Wees stil, mijn zieltje, wees bij God‘ / Wees bij 
God, mijn ziel, bij hem is rust en bezinning /Wees stil, 
wees bij God. 

In deze Psalm komen alle bovengenoemde elementen 
van  angst,  bedreiging  van  vijanden  en  vertrouwen op 

God terug. Het begint in de twee eerste verzen met licht 
besef van de richting waar ik ‘het’ moet zoeken. Daarmee 
ben je er nog niet, maar het is wel een eerste aanzet en 
eerste stap in de goede richting, zoals in 2-3:

2 Alleen bij God verstilt mijn ziel, van Hem is mijn 
bevrijding. 3 Alleen Hij, mijn rots en mijn bevrijding, mijn 
hoge burcht, niet veel zal ik wankelen.

Maar met het besef dat daar perspectief is, doemt ook 
daar dwars doorheen de angst op in de verzen vanaf 4:

4 Hoe lang vallen jullie aan op één man, bestormen met 
zijn allen, als tegen een hellende wand, een muur die 
omvalt?
Weer spreekt de zoeker zichzelf aan en brengt zich te 
binnen wat nu te doen staat in 6-9, namelijk de stilte 
zoeken waar God is: 6 Alleen bij God verstil mijn ziel, want 
van Hem is mijn verwachting […]  God is een schuilplaats 
voor ons. 

In één woord: vertrouw op God! Vandaar uit ziet de we-
reld er voor de bidder geheel anders uit, zoals van 10 blijkt. 
De bedreiging smelt als was en wat groot en overweldi-
gend was door de angst, is nu teruggebracht tot gewone 
menselijke proporties en je komt weer tot jezelf: 

10 Alleen maar lucht zijn de mensenkinderen, leugen de 
kinderen van een man… 

Nogmaals, het is geen recept dat je volgt en direct 
werkt, maar mijn ervaring is dat als je dagelijks vanuit de 
stilte met de Psalmen mediteert, ook al neem je maar 
hele kleine porties, er zich een weg voordoet die 
begaanbaar is omdat je Godsvertrouwen gevoed wordt. 

Jos de Heer

Colofon

Kerngroep: 
Alberte van Ess, Diana Berendsen, Jos de Heer, Kick Bras, 
Max Mesman, Rob Boersma

Kopij voor de Nieuwsbrief en contact: 
vacaremeditatie@gmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juni. 
Kopij inleveren voor 15 mei. 
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