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Woord vooraf

Vrijheid is een kostbaar begrip. Wij verlangen allen naar authen-
tieke vrijheid, zowel persoonlijk als in de maatschappij. Begrip-
pen als vrij zijn en bevrijding zijn ook prachtige woorden om 
het doel van spiritualiteit aan te geven. Het gaat in spiritualiteit 
niet alleen om bijzondere ervaringen, maar om een levenslang 
leerproces op weg naar bevrijding. Dit boek verkent de dimen-
sies van deze weg van spirituele omvorming. Mijn insteek daar-
bij is aan te sluiten bij oude christelijke waarden en praktijken 
en deze te vertalen naar onze tijd. Die aansluiting blijkt al uit 
het woord Vacare.

Vacare is een oude monastieke term, die vrij zijn betekent, 
meestal in de vorm van vacare deo, vrij zijn voor God. De kloos-
terling maakte zich vrij voor God. Hij of zij koos voor een leven 
gewijd aan de omgang met God in bidden en werken. Ik vind 
dat een mooi woord, vacare. Al eerder schreef ik over vacare als 
grondhouding van de pastor.1 Ook onderzocht ik de betekenis 
van vrijheid in leven en denken van Thomas Merton.2 En toen 
wij enkele jaren geleden zochten naar een naam voor het Plat-
form voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk 
in Nederland, kwam dit woord weer bovendrijven en ging het 
platform Vacare heten. We schreven toen ook een visiedocu-
ment, te vinden op onze website www.pkn.nl/vacare. 
Dit boek is ontstaan als uitwerking van dit visiedocument. Ik wil-
de aan deze visie een verdere verdieping geven en meer mensen 
erbij betrekken. Ik heb het daarom geschreven met mijn hart. 
Het is mijn meest persoonlijke boek tot nu toe. En om zoveel 
mogelijk mensen te kunnen aanspreken, heb ik geprobeerd om 
moeilijke taal en vaktermen te vermijden, op enkele na, die ik 
nu nader zal uitleggen. 
In ons visiedocument hebben wij al uitgelegd dat we de uit-
drukking vacare deo (vrij zijn voor God) te beperkt vinden. Wij 
willen deze aanvullen met vrij zijn voor jezelf (in het Latijn va-
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care sibi) en vrij zijn voor de ander (in het Latijn vacare alteri). 
Want we willen vermijden dat er een eenzijdige concentratie 
gaat ontstaan op de relatie met God. De relatie met jezelf en 
met de medemens/ het medeschepsel zijn ook van cruciaal be-
lang in het proces van bevrijding. En zo lag de indeling van dit 
boek dan ook voor de hand.
Ik benader deze thematiek vanuit de invalshoek van meditatief 
leven. Want dat is de invalshoek van ons Platform. Meditatief 
leven betekent dat je de weg naar de vrijheid vindt door aan-
dachtig te leven. En door momenten van bezinning, meditatie 
en gebed een vaste plek in je leven te geven. Om meditatief 
leven te bevorderen hebben we in 2009 Vacare als platform 
opgericht. Het is een initiatief van de Protestantse Kerk in Ne-
derland. Maar ieder die christelijke vormen van meditatie en 
meditatief leven zoekt is welkom om mee te doen. Op onze 
website vindt men meer informatie, o.a. over allerlei medita-
tiegroepen en cursussen. We geven ook een Bulletin uit met 
de naam Meditatief Leven. Dat verschijnt 4 maal per jaar, met 
daarbij twee keer een themaboekje. Het kost € 18 per jaar. Men 
kan zich abonneren via uitgeverij Narratio te Gorinchem, tel. 
0183-628188, e-mail abonnementen@narratio.nl.
Dit boek kan het beste stukje bij beetje gelezen worden. Lees 
bijvoorbeeld een hoofdstuk en laat het bezinken, mediteer er 
wat over en ga een andere dag weer eens verder. Ik hoop ook 
dat het boek een rol zal spelen in groepen die wel of niet met 
Vacare verbonden zijn. Men kan per bijeenkomst eerst een 
hoofdstuk lezen, daarna mediteren en vervolgens in gesprek 
gaan. Het onderlinge gesprek kan verdiepend werken. 

Een woord van dank aan mijn medebestuursleden die dit ma-
nuscript kritisch doorgelezen hebben. Uiteraard ben ik voor de 
inhoud aansprakelijk, en pretendeer ik niet namens iedereen in 
Vacare te spreken. Ik draag dit boek wel op aan het platform 
Vacare en hoop dat mede door dit boek veel mensen hun weg 
naar bevrijding met meer inzicht en inspiratie zullen gaan. 
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Deel 1 
Vacare

(vrij zijn)
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Hoofdstuk 1

Vacare, een bevrijdende 
levenskunst

Waar komt dat immense verlangen naar vrijheid toch vandaan, 
dat ik soms ervaar? En wat is het precies, waarnaar dit verlan-
gen verwijst? Wij leven in een vrij land, waar de burgerrech-
ten worden geëerbiedigd. Ja, daar ben ik dankbaar voor. En ik 
ervaar een grote zorg om en verbondenheid met mensen die 
leven in landen waar onrecht en geweld het leven bedreigen en 
mensen onvrij maken. Maar ben ik vrij, omdat ik in een vrij land 
leef? Hoe vrij zijn wij economisch en cultureel gezien? 

We zijn onderdeel van een economisch systeem dat zijn eigen 
wetten kent. Waar wij als burgers wel invloed op hebben, maar 
die invloed is beperkt. Het systeem heeft trouwens wel veel in-
vloed op ons. Het creëert behoeften bij ons, waarvoor het be-
drijfsleven dan weer producten kan maken die deze behoeften 
bevredigen. Of wij willen of niet, we gaan allemaal mee in de 
stroom van dit spel van consumeren en produceren. Een spel 
waarvan wij de spelregels meestal niet zelf bepalen, maar waar-
in wij wel de pionnen zijn. Soms voel ik mij een gevangene van 
dit systeem en verlang ik intens naar mogelijkheden om uit te 
breken. 
En hoe vrij zijn wij cultureel? In onze cultuur staan bepaalde 
waarden en normen bovenaan, en wij moeten daaraan voldoen, 
willen wij een geslaagd leven leiden. Rationaliteit, efficiëntie, 
competitie, instemmen met wat ‘men’ vindt en ‘men’ belangrijk 
acht, meebuigen met de publieke opinie die door de massame-
dia bepaald wordt, dat is in onze cultuur gemeengoed. Ik kan 
soms zo heftig verlangen om aan deze cultuur te ontsnappen 
en een tegencultuur gestalte te geven, of, gewoon mijzelf te 
mogen zijn. 
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Maar, wat is dat, ‘mijzelf zijn’? Wie ben ik? Ben ik datgene wat 
anderen van mij denken? Val ik samen met mijn maatschap-
pelijke rollen? Ben ik misschien een karikatuur geworden van 
mijzelf,omdat ik mij te zeer vereenzelvig met mijn rollen? Of 
ben ik diegene die, als hij alleen is, zich onzeker voelt, bang en 
schuldig? Bevrijd te mogen zijn van angst en schuldgevoelens, 
wat zou dat goed zijn! Hoe vrij ben ik, in mijn diepste wezen? 
Soms bega ik fouten die voortkomen uit innerlijke onvrijheid. 
Ik doe dingen die eigenlijk niet goed zijn, maar die ik niet laten 
kan. Ik ga ook gebukt onder zorgen, die ik maar niet los kan la-
ten. Soms kan ik er zelfs niet van slapen! Wie ben ik? Soms kan 
ik intens verlangen bevrijd te zijn van mijzelf!

In een prachtig gedicht beschrijft Dietrich Bonhoeffer hoe hij 
zichzelf ervaart in de gevangenis in Berlijn. Wie ben ik, vraagt 
hij zich af? Ben ik wat de mensen van mij zeggen: zelfverzekerd 
en moedig? Of ben ik zoals ik mij zelf van binnen voel: angstig 
en verlangend naar vrijheid? Hij eindigt met de zin: Wie ik ook 
ben, ik ben de uwe o God. In dit besef, dat hij niet het eigendom 
is van andere mensen, en ook niet van zichzelf, maar dat hij be-
hoort aan God, ligt de kiem van zijn vrijheid. De vrijheid van de 
mens is ten diepste geworteld in het gegeven dat je toebehoort 
aan de Alomvattende, de Eeuwige. Dit gegeven te vertrouwen, 
dit besef steeds te verdiepen, en eruit te leren leven, in steeds 
ruimer kringen, dat is vacare. Dit Latijnse woord betekent vrij 
zijn. We komen het bijvoorbeeld tegen in woorden als vakan-
tie en vacature. In de geschiedenis van de spiritualiteit speelt 
het een bijzondere rol. Men sprak van vacare deo, vrij zijn voor 
God. En men bedoelde daarmee dat je in het klooster je vrij 
had gemaakt van wereldse zorgen. Zodat je je aandacht vrij kon 
richten op Gods aanwezigheid in alle dingen. Je maakte je vrij 
van het wereldse, en vrij voor God. Het wereldse, daar bedoelde 
men niet Gods goede schepping mee, of de wereld van de me-
demensen, maar de bezetenheid waarmee men in die wereld 
zichzelf probeerde te handhaven. Eigenlijk zat die wereld niet 
van buiten, maar van binnen. De wereld op zich was niet het 
probleem, maar de begerige en angstige houding tegenover 
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de wereld. Het probleem zat van binnen: de begeerte en de 
angst van een ‘ik’ dat uit was op zelfhandhaving en daarvoor 
de wereld gebruikte. Als je zo leeft, dan kun je niet ervaren wat 
God is en hoe hij aanwezig is in de wereld. Want God is weer-
loze liefde, welwillende stilte, ruimte die niet teveel ingevuld 
en opgevuld moet worden, maar ruimte moet blijven. Wanneer 
je nu deze weerloze, welwillende, stille ruimte in je leven wilt 
toelaten, dan kan dat alleen door je greep op de wereld los te 
laten. Je wordt dan vrij van het wereldse, en vrij voor God. Of, 
anders gezegd, je wordt vrij van je ik, en vrij voor je ware zelf. 
Deze bevrijding wordt niet je deel door een eenmalige plotse-
linge verlichtingservaring of bekering, of super spirituele erva-
ring of hoe je het ook noemen wilt. Zulke ervaringen kunnen 
je wel op een weg zetten. Maar je moet die weg wel gaan. Al 
gaande wordt de weg gebaand. Vacare is niet een soort esoteri-
sche kennis, het is het gaan van een bepaalde levensweg. Het is 
een levenskunst. En kunst maak je je al gaande eigen. Daar ho-
ren overwinningen bij, maar ook nederlagen. Uiteindelijk leer 
je steeds dieper verstaan, dat vrijheid in je ontwaakt, ontluikt, 
groeit, je weet zelf niet hoe. Het is een geschenk van boven, het 
is genade. 

Maar dat betekent niet, dat je maar moet afwachten. Nee, als 
vacare een levenskunst is, en kunst een mengeling van inspira-
tie en transpiratie, dan draag je zelf verantwoordelijkheid voor  
je eigen bevrijding en de uitstraling daarvan naar medemen-
sen en medeschepselen. Transpiratie, dat klinkt erg zwaar. Wel, 
soms is het zwaar. Volharding is gevraagd, trouw aan eenmaal 
gemaakte keuzes, het volhouden van een band met anderen, 
want in je eentje lukt het niet. En waar mensen samen werken, 
daar wordt gelachen, maar ook getranspireerd. 
Maar het eigene van een spirituele levenskunst is wel, dat in-
spanning gelijk op gaat met ontspanning, actie gelijk op gaat 
met contemplatie. Het gaan van een meditatieve weg betekent 
vooral je oefenen in aandacht, in zuiver waarnemen, in verwon-
dering, je angsten en begeerten loslaten door liefde toe te la-
ten. Loslaten door toelaten. En wat laat je dan toe? De milde 
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bries van genade, de stille aanwezigheid van het geheim in de 
dingen, de diepe zin van je bestaan, de hand van de Eeuwige 
op je schouder, zijn adem in je nek. Ja, zo intiem kan het wor-
den, zo intens diep kun je God in je leven toelaten. En zo, in 
aandacht toelatend, word je vrij, word je ruim, bloei je open, 
naar jezelf, naar medemensen, naar medeschepselen. Dat is me-
ditatief leven. 
Dit is een heel persoonlijke weg, maar geen eenzaam avontuur. 
Mensen kunnen elkaar hierin stimuleren, inspireren en soms 
ook corrigeren. Daarom zoeken mensen elkaar op, om samen te 
mediteren, samen stil te zijn, samen te bidden, samen rituelen 
te beleven. Zo’n mogelijkheid om elkaar voort te helpen in het 
meditatieve leven is Vacare.

Vacare is een platform voor meditatief leven. We willen met el-
kaar zoeken naar een bevrijdende levenskunst door ontvanke-
lijk te zijn voor de gratie van het bestaan, omdat de diepste ziel 
van het bestaan een Gracieus Aanwezige is. Meditatie is een 
vorm van daar open voor gaan staan, en zo zelf voor andere 
mensen transparant worden, gracieus worden, een heenwijzing 
naar vrijheid. En dat werkt door, persoonlijk ,cultureel, econo-
misch, politiek. Hoe verlang ik ernaar, deze vrijheid de ruimte 
te geven!
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Hoofdstuk 2

Vrij zijn van

Er zijn momenten in je leven, dat je je enorm bevrijd voelt. 
Meestal komt dat, omdat je kort daarvoor door iets bedrukt of 
bedreigd werd. Daar ben je nu van bevrijd. En dat voelt als een 
enorme opluchting en verruiming. Het kan gaan om een collec-
tieve ervaring, zoals de bevrijding die we op 5 mei vieren. Maar 
het kan ook een heel persoonlijke ervaring zijn, zoals bevrijding 
van een bedrukkende relatie, een ernstige doodsdreiging, of 
een benauwende eenzaamheid.

In al die gevallen gaat het om bevrijding van iets. In onze cul-
tuur wordt bevrijding doorgaans ervaren als een bevrijding van 
iets. We zouden onze westerse cultuur een cultuur van voort-
durende bevrijding kunnen noemen. Bevrijding in de zin van 
emancipatie. Vanaf de renaissance zien we dit emancipatiestre-
ven zich op allerlei terreinen doorzetten: emancipatie van de 
wetenschap en de politiek uit de afhankelijkheid van de kerk, 
de emancipatie van de burgers uit hun horigheid aan vorsten 
en adel, de emancipatie van de arbeiders uit hun afhankelijk-
heid aan het kapitaal, de emancipatie van vrouwen uit hun ho-
righeid aan een paternalistische maatschappij, etc. etc. Deze ge-
schiedenis heeft ons bevrijding leren verstaan als bevrijding uit 
onmondigheid. Het heeft geleid tot de sociale, democratische 
rechtsstaat, de formulering van de mensenrechten, de vrijheid 
van godsdienst en geweten. Helaas gelden deze verworvenhe-
den nog maar voor een minderheid op deze planeet. Er is nog 
heel veel werk aan de winkel. Ook levensbeschouwelijke orga-
nisaties en kerken hebben hierin een verantwoordelijkheid. Als 
wij spreken van een bevrijdende spiritualiteit, dan willen we 
daarin de inzichten van de bevrijdingstheologie uit de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw meenemen. We kun-
nen spiritualiteit niet zien als een louter individuele zaak. Elke 
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menselijke persoon maakt deel uit van een maatschappelijke 
context. De bijbelse boodschap heeft niet alleen betrekking op 
een gevoel van innerlijke bevrijding, maar op bevrijding van 
mensen in hun maatschappelijke verwevenheid, en in verbon-
denheid met heel Gods schepping. Bijbelse spiritualiteit is een 
persoonlijke, maatschappelijk en ecologische spiritualiteit. Dit 
vraagt om een volhardende inzet voor bevrijding van minder-
heden uit hun maatschappelijke afhankelijkheid, en van deze 
planeet uit de economische uitbuiting en aantasting. 

We hebben een holistische spiritualiteit nodig, die het individu 
niet scheidt van zijn relaties, van haar maatschappelijke positie 
en plaats in het natuurlijke milieu. 
Als platform voor meditatief leven wil Vacare dan ook medita-
tieve vormen van bevrijding uit persoonlijke, maatschappelijke 
en ecologische horigheid zoeken. Meditatie is niet alleen een 
serene vorm van verstilde waarneming waarbij datgene wat is 
wordt aanvaard zoals het is. Nee, meditatie is soms ook het op-
laden van innerlijke kracht om datgene wat is te veranderen. 
In elk geval geldt dit voor christelijke meditatie. Dit is immers 
niet hetzelfde als navelstaren om alleen te werken aan een ge-
voel van innerlijke bevrijding. Het is ook niet het zoeken van 
innerlijke rust in een wrede wereld die men ongemoeid laat of 
berustend aanvaardt. Nee, christelijke meditatie is aandachtig 
horen naar de Stem van de Levende, die niet samenvalt met wat 
is, maar die ons roept vanuit wat zijn zal. Christelijke medita-
tie is je innerlijk openstellen voor de bevrijdende beweging die 
uitgaat van de Schepper, die concreet gestalte kreeg in Jezus 
Christus en die door zijn Geest ons maakt tot participanten van 
zijn bevrijdingsbeweging. Daarbij is meditatie geen doel in zich, 
het is een middel om te komen tot meditatief leven, dat is, be-
vrijdend leven. En dat is beslist niet altijd een serene, verstilde 
aangelegenheid. Dit vraagt om strijd tegen alles wat mensen 
gevangen houdt in bindingen die hen beschadigen. De eigen 
invalshoek van een spirituele beweging als Vacare is daarbij, 
dat je alleen bevrijdend in de samenleving kunt werken, als je 
je zelf ook steeds dieper laat bevrijden door het werk van de 
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Geest. Meditatief leven vraagt om overgave aan het bevrijden-
de werk van de Geest in het eigen leven en in dat van anderen. 
Bevrijdend leven vraagt om een intense relatie met de Bron van 
bevrijding. 

Daarom spreekt de bijbel over vele soorten van bevrijding, maar 
kan zij al deze soorten samenvatten met de term: bevrijd wor-
den van de zonde. En zonde betekent: verstoring van de rela-
tie met de Bron van bevrijding. Bevrijding is, bijbels gesproken, 
niet een vorm van absolute autonomie. Bevrijding is integen-
deel een vorm van intense verbondenheid. In onze geschiede-
nis, persoonlijk en collectief, werkt een Kracht van omhoog om 
ons te bevrijden van alles wat ons vervreemdt van intense ver-
bondenheid met de Bron van ons bestaan. Wat is datgene, dat 
ons vervreemdt van deze band? Datgene, wat ons terugwerpt 
op onszelf, ons eenzaam maakt, ons aanzet om anderen pijn te 
doen, onszelf te schaden, onze medeschepselen uit te buiten en 
dat allemaal ook nog eens goed te praten? 
De oude spirituele meesters van het christendom noemden dat 
de hartstochten. Onze diepste onvrijheid komt niet van bui-
tenaf, maar van binnenuit, uit het hart, het centrum van onze 
drijfveren. Het ik, ons bange hart, kent een centrale hartstocht: 
zelfhandhaving. En het kent een centrale angst: de dood. De 
weg naar bevrijding is een weg die gegaan wordt door te ster-
ven aan het eigen ik. Los te laten wat men nu juist heel diep van 
binnen wil handhaven. Ondergaan wat men nu juist meer dan 
alles vreest. 

Deze weg kun je alleen gaan, als je inziet, dat je op deze weg 
niet alles verliest, maar juist alles wint. Je sterft aan je ik, om 
op te staan als je waarachtige zelf. Deze bevrijdende weg is 
ons gebaand door Jezus Christus. In zijn dood sterven wij aan 
ons zondige ik, dat zich wil handhaven maar zichzelf juist zo 
vervreemdt van zijn diepste zelf: verbonden met de Bron van 
alle leven. En in zijn opstanding staan wij op in een nieuw, be-
vrijd bestaan, waarin ons kleine ik opgenomen is in de grote 
gemeenschap van de Schepper met zijn schepping. 
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Christelijke meditatie is een weg naar binnen gaan, om jezelf 
met heel je hart, dat vaak zo begerig en bang is, toe te vertrou-
wen aan de weg die de Geest met je wil gaan: de weg achter 
Jezus Christus aan, met hem verbonden, door hem gedragen en 
geleid, naar het land van bevrijding. 


