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In ieder mensenhart brandt een vredig licht. Het trekt geen
aandacht maar is er altijd stilletjes aanwezig. Het is dit licht dat
onze geest verlicht zodat we schoonheid kunnen zien: het doet
het verlangen naar nieuwe mogelijkheden opvlammen en zet
onze liefde voor het leven luister bij. Zonder die subtiele stimulans zou ons leven leeg en saai zijn en zou geen enkele horizon
ons verlangen wakker kunnen roepen. Onze passie voor het leven
wordt onmerkbaar geschraagd door een plek in ons binnenste
die gekoppeld is aan de vitaliteit en de opwinding van het leven.
Dat schuchtere innerlijke licht maakt het ons mogelijk alleen al
onze aanwezigheid hier op aarde op te vatten als een geschenk.
We komen deze wereld binnen als vreemdelingen die plotseling
erfgenaam blijken te zijn van een rijke oogst aan herinneringen,
bezieling en dromen die veel grootser zijn dan wijzelf en die ons
van nu af aan zullen omringen, voeden en ondersteunen. Het
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geschenk van de wereld is onze eerste zegen.
In een wereld zonder zegeningen zou het leven buitengewoon
eenzaam zijn. Het woord ‘zegen’ roept een gevoel van warmte en
bescherming op: het suggereert dat geen enkel leven echt alleen
of volkomen geïsoleerd is. Een mens kan weliswaar door ellende
en chaos bezocht worden, die dingen kunnen nooit dat innerlijke
licht der voorzienigheid doven.
Hoewel in onze cultuur aan de buitenkant alles pais en vree
is, is ze vanbinnen maar al te vaak verward en losgeslagen. De
scherpe commercie van de zogenaamde ‘vooruitgang’ heeft het
weefsel van menselijkheid grotendeels weggevaagd en de draden
doorgesneden die ons met elkaar verbonden en ons één maakten. We horen nergens meer bij. Dat heeft tot gevolg dat we, als
we voor belangrijke drempels staan, geen rituelen meer hebben
die ons kunnen beschermen en bemoedigen en als gids kunnen
dienen wanneer we de overstap naar het onbekende maken. We
moeten nieuwe woorden vinden voor zo’n oversteek. Wat ons het
naast aan het hart ligt, is vaak het verst van het woord verwijderd.
Dit boek is een poging om contact te maken met dat ragﬁjne,
subtiele terrein van verandering dat een mens over moet steken
wanneer hij voor een drempel staat. Elke zegenwens is bedoeld
als een kleine psychische en spirituele schets van het landschap
van verandering dat ermee benoemd wordt. Soms kan er zonder
enige waarschuwing vooraf zomaar ineens een drempel voor je
liggen. Die drempels zijn ook de kustlijnen van nieuwe werelden. Met de zegenspreuken in dit boek probeer ik een korte be-
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schrijving te geven van het landschap in dat nieuwe bestaan, en
van de paden die je kunt bewandelen als er je bent.
Het was een immense onderneming om deze zegenwensen
te maken, en die heeft dan ook meerdere jaren in beslag genomen. Een zegen roept een vorm van bevoorrechte intimiteit op
en raakt aan het tere membraan dat trilt wanneer een mensenhart zijn goddelijke oorsprong aanroept. Er zijn, in de extase en
in de eenzaamheid van een mensenleven, bepaalde momenten
waarop een zegenwens je meer nabij is dan wie of wat dan ook.
Een zegen is geen sentiment of vraag, het is de eerbiedige oproep waarmee een mensenhart een dringend verzoek richt tot
het goddelijk hart. Niets in een mensenleven is intiemer dan de
verborgen grond waarin dat verankerd is. Ongeacht verschillen in godsdienst, taal of ideeën bestaat er geen mensenhart dat
niet zo’n goddelijk referentiepunt bezit. Dit boek is geschreven
vanuit de bescheiden wens licht te werpen op de zegenwens als
geschenk, op de deuren die erdoor open kunnen gaan, op de genezing en transformatie die een zegen met zich mee kan brengen. Er is in onze tijd wanhopig veel behoefte aan zingeving en
saamhorigheid.
Een zegen kan, in de verdorde woestenij van het postmoderne
leven, net zoiets zijn als een waterbron ontdekken. Het zou toch
heerlijk zijn als we weer leerden dat we elkaar kunnen zegenen,
en hoe we elkaar kunnen zegenen. Volgens mij kan ieder mens
anderen zegenen. De sfeer verandert wanneer er een zegen wordt
afgeroepen. Vanuit de onzichtbare nabijheid van liefdevolle ge-
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negenheid stroomt er iets van die overvloed ons hart binnen.
Het licht en de eerbied van een zegen kunnen een mens of een
situatie op een totaal nieuwe wijze luister bijzetten.
Er gaan nieuwe vensters open in een blinde muur, in dichte
duisternis begint een pad op te gloeien en een gebroken hart
wordt besprenkeld met heilzame druppels ochtenddauw. Wat
een ironie dat we zo vaak als paupers blijven leven terwijl we
zo’n enorm spiritueel erfgoed bezitten. Het eeuwig stille dat in
onze ziel huist is zwijgzaam en subtiel; door een zegen komt het
omhoog om ons te omarmen en koesteren. Laten we leren elkaar
te zegenen. Elke keer dat je een zegen geeft, komt er een zegen
terug die jou omarmt.
Een zegenwens is moeilijk vorm te geven. Ik heb mijn best
gedaan om ze zo poëtisch mogelijk op te schrijven, maar het zijn
geen gedichten. Een gedicht staat taalkundig volkomen op zichzelf. Het begint met de eerste lettergreep en eindigt met de laatste; daartussenin is het een krachtenveld op zich. Daar staat tegenover dat een zegen oog heeft voor de buitenwereld, teneinde
wat er voor iemand gaande is te kunnen omarmen en verheffen.
Het is een rechtstreekse oproep, voortgekomen uit noodzaak en
betrokkenheid. Een gedicht is onvermijdelijk minder direct: zijn
uitwerking ligt diep onder die van het gesproken woord.
Deze serie zegeningen volgt de zeven ritmes van de reis door
het leven: ‘Beginnen’, ‘Verlangen’, ‘Drempels’, ‘Thuiskomen’,
‘Gevoelens’, ‘Roeping’ en ‘Het Einde voorbij’. Het is verleidelijk
om bij het schrijven van zegeningen bij elke overgang gebruik te
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maken van het woord ‘God’. Ik heb besloten dat niet te doen.
Om te beginnen zou het ontzettend veel herhaling geven, en ten
tweede is het woord ‘God’ zo enorm groot dat andere woorden
daarnaast geen adem zouden krijgen.
Bovendien is het niet nodig: God is alomtegenwoordig en het
leven zelf is het grootste sacrament, namelijk hét zichtbare teken
van onzichtbare genade en barmhartigheid. De opbouw van ons
leven hier op aarde geeft ons zicht op het goddelijke. Wanneer
we trouw zijn aan de roep van het bestaan, aan wat we ervaren en
meemaken, zijn we trouw aan God.
Een zegen is een invocatie, het is een oproep. Daarom komt
het woord ‘mogen’ ook veel voor in dit boek: het is een woord
dat zegent. Het schetst een beeld van vervulde verlangens en wil
dat ze inderdaad vervuld worden. In de zegenwensen in dit boek
is het woord ‘mogen’ de bron via welke de Heilige Geest wordt
uitgenodigd aanwezig en werkzaam te zijn. De Heilige Geest is
de subtiele tegenwoordigheid en verborgen kracht achter elke
zegening.
Ieder mens is op unieke wijze innig verbonden met God. Ik
heb de vorm van deze zegenwensen open gehouden en hun goddelijke bron niet gespeciﬁceerd; voor mij persoonlijk geldt dat ik,
als ik een zegen uitspreek, dat doe in de naam en in de geest van
Jezus. Ik heb aan het einde van dit boek een poëtische evocatie
opgenomen die de oneindige zachtmoedigheid van zijn zienswijze kan oproepen. Het boek eindigt met het poëtische essay ‘De
herwonnen kunst van het zegenen’, waarin ik onderzoek wat een
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zegen is, aan welke behoeften hij tegemoetkomt en waarom de
Keltische verbeeldingswereld het leven met zoveel zegenwensen
heeft omlijst.
Mogen wij allen zegening na zegening ontvangen. En mogen
we ons vermogen elkaar te zegenen, te genezen en te vernieuwen, verwerkelijken.

19

Gezegend 6e (2) pr. 15-06-10 19

15-06-2010 10:21:09

Gezegend 6e (2) pr. 15-06-10 20

15-06-2010 10:21:09

