
Gebed kan dan wel een constante zijn in ons leven, toch is het voortdurend 
in verandering. Het groeit met ons leven mee. Bidden met woorden doen we 
van jongs af aan, tot er een wijziging plaatsgrijpt. Ons leven nodigt ons uit om 
ons gebed te verinnerlijken. In vier bijdragen proberen wij deze verandering 
onder woorden te brengen. Deze derde bijdrage beschrijft de ervaring van 
een verwijlen bij en in Hem zonder woorden.

In de vorige twee bijdragen beschreven we de normale groei in een leven van 
gebed. De vaste basis blijft het bidden met woorden. Daarvoor is stilte vereist 
waarin ik probeer de carrousel van flitsende gedachten en invallen een halt 
toe te roepen. De verkregen rust en stilte vormen de ruimte tot een tweegesprek 
met God. Wanneer ik tot het besef kom dat Hij in mij woont, verinnerlijkt zich 
mijn bidden waarin ik mij ten volle mag toevertrouwen aan zijn liefde. Dan 
gebeurt er iets opmerkelijks. Het lijkt wel alsof Hij het initiatief neemt en mij over 
een grens tilt. Hij wil mij opnemen in zijn eigen geheimvol leven van minnen en 
genieten.

VERINNERLIJKT BIDDEN
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In het oecumenisch gebedenboek In Gebed (Brepols, Turnhout, 1988) is een 
gebed opgenomen van de heilige Gregorius van Nazianze (329-390), een 
van de drie Cappadocische kerkvaders. De uitgevers van het gebedenboek 
hebben dit gebed getiteld Voorbij alle dingen. Gregorius spreekt God in dit 
gebed aan als de Onnoembare, de Onuitsprekelijke, de Onkenbare. Hij be-
gint zijn gebed met: O Gij, Voorbij alle dingen, en eindigt zijn gebed met de 
zin: hoe anders U noemen, Onnoembare, Gij? Dit woordje Voorbij geeft goed 
weer dat woordeloos bidden voorbij elke poging van mij ligt. Het gaat om 
zijn initiatief. 

Voorbij elk woord als toegangspoort naar het land
waar mijn geliefde Leidsman ten leven mij wacht, 
om mij te vervullen met Geestkracht en te leiden
tot waar zijn Vader woont, de Eeuwige Ongeziene.

Hij tilt mij over de grens en ik kom in een ander landschap terecht, in het land 
van zijn eigen goddelijk leven. Hier stopt elk woord. Het land ligt aan de over-
kant van al die menselijke en beperkte woorden. Het is het land van zwijgen 
en verwijlen, van contemplatief gebed. Wie genaderd is tot de grens en het 
wenken van de Overkant mag ervaren, moet veel loslaten. Ik ga een avontuur 
tegemoet in een vreemd gebied dat mij totaal onbekend is. Het vraagt veel 
vertrouwen om op die wenk in te gaan en de grens te durven passeren. 

Het nieuwe landschap is de eeuwige woning van de goddelijke Drie-Ene. Het 
is de woning van de Vader, de Onnoembare en Ongeziene. Het was Jezus die 
mij wenkte. Hij stond mij al op te wachten. Hij zal mijn Leidsman zijn (Hnd 5,31) 
en mij stilzwijgend brengen bij zijn Vader, de Enige, die mij zal zegenen met 
zijn Geestkracht. 

Zwijgen en staren op U die mij bewoont,
rusten in U die mijn liefste kleinood zijt
en mij ommantelt met uw aanwezigheid.

Daar schieten alle woorden tekort en kan ik alleen nog zwijgen. Dat is geen 
negatieve invulling van de stilte, maar het biedt de gelegenheid om op een 
andere wijze het goddelijke te ontmoeten. Nu niet meer met woorden, maar in 
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een houding van staren. Als de mystieke schrijvers deze uitdrukking gebruiken, 
bedoelen ze een bepaalde wijze van zien. Het is een intuïtieve blik zonder 
woorden. In mijn geest zie ik woordeloos op naar Hem die ik aanwezig weet. 
Ik ervaar een vredige rust: Hij is de parel van mijn leven. Hij slaat zijn mantel 
van barmhartigheid om mij heen als een liefdevolle bescherming, als een teken 
van zijn aanwezigheid.

Laat mij schouwen, staren en zwijgen,
want in U zijn is mij genoeg om weg te zinken in uw vloed,
elkaar als lief in lief omvangend
in de minnende genieting van U, de Ene en Onnoembare.

Het aanvankelijke tweegesprek verliest de contouren van een dialoog en wordt 
een beleving van één zijn met Hem. Ik heb het gevoel ondergedompeld te 
worden in een vloed van liefde waar wij elkaar beleven als lief in lief, om Ha-
dewijch te citeren. God die ik in het begin van mijn groeien in gebed als op 
afstand heb beleefd, komt mij nu innig nabij. Ik voel mij door Hem omvangen.

Voorbij alle gedachten, grenzen van denken
doorbroken en geopend op onvermoede verten
waarin de Ene geheimvol en onbenoembaar
leeft, de gans Andere, nu in minne mij innig nabij.

Dat is een beleving, voorbij alle grenzen. Zelfs de grens van mijn denken wordt 
overschreden. Er komt een andere kwaliteit van mijn geest aan bod. Niet meer 
het rationele en meditatieve denken, maar een alomvattend beseffen van een 
werkelijkheid die ik niet meer met mijn verstandelijke vermogens kan vatten. 
Deze werkelijkheid is groter dan mijn verstand. Het beseffen van deze werke-
lijkheid ligt verder dan elke greep erop. Mijn verstandelijk begripsvermogen 
schiet tekort. Het is mijn geest die opengaat en ontvankelijk wordt voor wat 
mijn denken te boven gaat. Ik kom in het land voorbij alle dingen. Het is niet te 
benoemen wat ik ervaar in de innige eenheidsbeleving met de Onnoembare.

U die mij bewoont mag ik bewonen,
zijn in U die in mij zijt,
blijven in U die in mij blijft,



beminnen die mij bemint:
U in mij en ik in U.

Nu wordt mijn bidden een verwijlen bij en in Hem. Het lijkt op een vloed 
waarin ik word ondergedompeld. In die beleving zelf is er enkel pure beleving. 
Er is een wederzijdsheid die mij overrompelt. Die wederzijdsheid laat zich al-
leen uitdrukken in paradoxen. Normaal spreken wij over onze materiële wereld 
in begrippen en met woorden die een precieze betekenis hebben. Doordat wij 
onderscheid kunnen maken, hebben wij er greep op en kunnen wij de dingen 
begrijpen. Op het niveau van de geest verliezen woorden als bewoner en huis, 
in en bij, dialoog en verwijlen hun concrete betekenis. Het geestelijke overstijgt 
het materiële. Als wij toch iets van dat geestelijke willen meedelen, zijn we 
aangewezen op woorden uit onze materiële wereld: die dienen dan als verwij-
zingen naar wat niet te verwoorden is.

Pas in de reflectie na de beleving kan ik met woorden enigszins stamelend 
uitdrukken wat mij overkomen is. Ik proef nog de eenheid waarin ik was opge-
nomen: Hij in mij en ik in Hem. Op dat moment zelf was er geen denken, geen 
woord, geen dialoog. Er was enkel een beleving, voorbij alles wat ik tot dan in 
mijn bidden mocht ervaren, toen ik aan het woord was. Nu vallen alle woorden 
weg en is Hij aan zet. En Hij doet wat ondenkbaar is: mij opnemen in zijn on-
doorgrondelijk leven. Hij overstijgt elk tweegesprek. Wij, God en ik, bevinden 
ons in elkaar. We zijn elkaar tot woonst, we zijn niet alleen bij elkaar, maar in 
elkaar aanwezig in een eenheidsbeleving waarin we beiden opgenomen zijn. 
Over deze eenheid bidt Jezus in zijn hogepriesterlijk gebed: Als iemand Mij 
liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden: mijn Vader zal hem liefhebben en 
Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. (Joh 14,23)

Voorbij onderscheidend weten maar ten volle belevend
is Hij daar, elk voorgaand gesprek overstijgend
tot een blijvend een-zijn van minnen en genieten:
Hij in mij en ik in Hem, durende ontmoeting in minne.

Deze eenheidsbeleving laat zich omschrijven als een gebeuren van minnen en 
genieten. In een flits vervloeit bidden tot een levendige nabijheid. Dan ervaren 
wij wat genieten en liefhebben inhoudt in dat land voorbij de grens van al het 
zichtbare, aan de overkant van ons aardse bestaan. Die blijvende ontmoeting 
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in nabijheid zal getekend zijn door liefde, omdat God zelf Liefde is. Maar 
vooral ook door genieten. Als ons aardse bestaan kortweg kan omschreven 
worden met een zesdaagse werkweek, dan volgt er volgens de Schrift een sab-
bat. Deze dag van rust en van genieten is voor de christenen zondag geworden 
vanwege de verrijzenis van de Heer. Het leven aan de overkant is een eeuwige 
zondag met een liturgie zoals het boek van de Openbaring aan ons duidelijk 
maakt. Bidden wordt dan vierend in aanbidding staan rond het Lam Gods, 
tezamen met die ontelbare menigte van gelovigen die het Lam gevolgd zijn op 
hun aardse pelgrimstocht. 

Klaas BLIJLEVENS
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één na één 
doe ik alle geluiden
rondom mij uit en
leg de wereld
naast me neer

luisterend
hoe de ruimte
stilte zuigt en hoe
langzaam licht
zich spreidt

vouw ik me
open
en word heel even
een deeltje
eeuwigheid

Hélène CLAEYS


