
 
 

Vastenmeditatie ‘Religieus leven vandaag. 
Broeder, zuster, wie ben je?’  
 

                                              KNR-Jaarthema 2021: week 13, meditatie nummer 7 

Het jaarthema van de KNR is dit jaar ‘Religieus leven vandaag. Broeder, zuster, wie ben 
je?’ De vraag die centraal staat is: Waar gaat het u als broeder, als zuster, wezenlijk om in 
uw religieus leven? Wat is voor u de kern van uw religieus-zijn? De KNR heeft zeven 
religieuzen gevraagd om over deze vraag na te denken in deze vastenperiode. Zij schreven 
een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat. Deze kunnen ons helpen nadenken over 
wat de kern van ons leven en onze roeping is. Een vraag die ook voor mensen die een 
andere keuze in het leven gemaakt hebben, interessant kan zijn. 
 

 
‘BIDDEN EN COMPOSTEREN’ 

 
Bijbeltekst
 
Op een keer was hij ergens aan het bidden. Toen Hij ophield vroeg een van zijn leerlingen 
tegen Hem: "Heer leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft".  (Lukas 
11, 1) 
 
Meditatieve beschouwing
 
Bovenstaande tekst gaat vooraf aan het Onze Vader en zegt denk ik veel over het 
contemplatieve religieuze leven. Toen ik ruim twee jaar terug intrad bij de Benedictijnse 
broeders hier in Egmond-Binnen, drong de vraag van de leerlingen weer opnieuw tot mij 
door. Moest ik niet weer opnieuw leren bidden? En in welke traditie van gebed was ik hier 
gestapt? En hoe kon ik gebed integreren in mijn hele bestaan?  
Mijn novicemeester gaf mij op een dag de tip om alles wat er op een dag gebeurt eens op 
één pagina te noteren. Dus aantekeningen over het werken in de groentekas, gedachten 
n.a.v. een lezing, een ontmoeting, etc. op één pagina. ’s Avonds realiseerde ik mij hoe rijk 
deze manier van reflectie kan zijn. Het Evangelie van die dag waren de woorden van het 
Onze Vader in de versie van Mattheüs. De tweede lezing was uit Jesaja 55, 10 -11: over 
regen die neerdaalt en de aarde doordrenkt, alles laat groeien en daarna oogst geeft, om 
uiteindelijk weer terug te keren. 
Ik had die dag onze composthoop weer omgewoeld en veel informatie opgezocht over 
composteren. Bij mijn reflectie besefte ik de rijkdom van het woord doordenken en van de 
notie van tijd. Het duurt een tijd voor iets volgroeid is en het duurt een tijd voordat de oude 
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planten weer vruchtbare aarde zijn en op regen wachten. In mijn leven hier is een goede 
ruimte en ritme om deze diepe woorden te verbinden met het hier en nu. 
De afwisseling en verwevenheid van Ora, Lectio en Labora (bidden, lezen en werken) zijn een 
grote rijkdom die Benedictus aan zijn leerlingen doorgaf in zijn regel. Ook die regel heeft 
regen, graankorrels, compost en tijd nodig om tot leven te komen. Deze manier van leven 
mogen we als broeders delen en beleven met onze buren, oblaten, vrijwilligers en gasten. 
Het kost tijd, aandacht en geduld om te leren leven van de regen van boven. En niet iedere 
dag levert een pagina vol inspiratie. Dan denk ik maar weer aan die eenvoudige vraag: “Leer 
ons bidden”. Ons klooster is de ruimte waarin ik leer met dit principe genoegen te nemen, 
het mij eigen te maken en te delen met anderen.  

 
Afsluitend gebed
 
God, leer ons . . . .  *  
* Neem de tijd en vul aan. Laat het “ons” staan. Er is vast iemand die hetzelfde wil leren als 
jij. We zijn altijd samen. 
 
Over de maker

 

Geerard is in 2018 ingetreden bij de Benedictijnse broeders 
van de St-Adelbertabdij te Egmond-Binnen.  
www.abdijvanegmond.nl  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
COLOFON:  
U ontvangt deze vastenmeditatie omdat u zich heeft aangemeld voor de vastenmeditatie van 17 februari tot 
Pasen 2021. Voor aan- of afmelden, neem contact op met de KNR: Tel: 073-6921321 / Email: 
communicatie@knr.nl. 

http://www.abdijvanegmond.nl/

