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OPEN RUIMTE 
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EEN LEVENSLANGE PELGRIMAGE 

Met het verhaal over haar zoektocht naar God sloot zuster Rebekka Willekes op donderdag 19 april 

in Huize Astrid (Gentstraat) de 18de reeks getuigenisavonden in de reeks GELOVEN GAAT VERDER – 

GETUIGENISSEN VAN MENSEN af. Ze had haar getuigenis de titel God zoeken – Leven rond een open 

ruimte gegeven. Ze leidde ons rond in het kloostercomplex en gaf van belangrijke plaatsen de diepe 

spirituele betekenis aan, de plaatsen waar de zoektocht naar God zich voltrekt, een levenslange 

pelgrimage. Op momenten volstond luisteren met oren en verstand niet om haar goed te begrijpen. 

Er was dan inzicht van het hart nodig.  

De pandgang en de binnentuin 

De in Nederland geboren overste van de trappistinnengemeenschap 

van priorij Klaarland (Bocholt, Limburg) stelde dat het zoeken van God 

het levensthema is van iedere contemplatieve kloostering, maar dat 

er zoveel verschillende zoektochten zijn als er Godszoekers zijn. De 

zoektocht van de kloosterlingen geschiedt in en rond een open en lege 

ruimte. In het kloostercomplex wordt dit gesymboliseerd door de 

pandgang en de binnentuin errond. Die open ruimte is het centrum 

van het complex. Niet de werkplaatsen, noch de kerk, noch de refter of andere plaatsen waar de 

gemeenschap samenkomt zoals het scriptorium (lees- en studiezaal) en de kapittelzaal. Om al die 

plaatsen te bereiken en van de ene naar de andere te gaan moet je via de pandgang steeds rond die 

open ruimte van de binnentuin. Dus niet het werk of carrière, noch de liturgie, noch de gemeenschap 

op zich is het centrum van het contemplatieve leven.  

Wel God zelf en het verlangen naar God. Dat verlangen doet je zoeken. En God laat zich vinden in de 

open ruimte, in de leegte. Contemplatief leven veronderstelt dat je 

het leert uithouden met dat verlangen, met die leegte en dat je niet 

probeert die leegte te vullen met vele zaken die wel erg religieus en 

godsdienstig lijken, maar eigenlijk slechts een compensatie zijn. 

Daarom zijn abdijkerken van de cisterciënzerorde (waartoe de 

trappisten en trappistinnen behoren) vrij leeg. Sommigen vinden dat 

‘koud’ en hunkeren naar de warme wirwar en veelheid van kaarsen, 

beelden, schilderijen, enz… 
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Vertrouwen 

Vier houdingen helpen je om het uit te houden met de leegte en dus met God: vertrouwen, 

dankbaarheid, moed en humor. Bij het vertrouwen hoort de abdijkerk. Het is de plaats waar de dag 

begint (nachtwake) en eindigt (completen). Op die belangrijke momenten wordt het vertrouwen in 

God beleden en in de loop van de dag komt de gemeenschap er nog vijf maal samen om dat 

vertrouwen verder uit te drukken en te voeden. Die gebedsmomenten doorbreken telkens alles 

waarmee men de leegte van het bestaan probeert op te vullen, alles wat zogezegd belangrijk is en zin 

geeft, alles wat ik denk te moeten doen. De gebedstijden leren echter dat het zoeken naar God 

evenzeer een dans is. Geen solodans, maar een partnerdans. Die lukt pas als je de ander vertrouwt 

en één bent met de ander. Bidden is dansen. 

Dankbaarheid 

Bij de dankbaarheid hoort de refter. Dankbaarheid betekent de ‘gegevenheid’ van het andere en van 

de anderen erkennen en toelaten. Dat staat tegenover het bezitterig willen grijpen en be-grijpen. 

Dankbaarheid houdt ook in dat je het gegevene, de werkelijkheid dus, niet beschouwt als iets waar je 

recht op hebt en dat je leert ontvangen alleen wat je nodig hebt. Ook, dat je aanvaardt dat ieder 

andere noden heeft en dat je je niet benadeeld voelt als een ander meer nodig heeft en krijgt. 

Dankbaarheid is een in te oefenen levenshouding, vooral bij gebrek en het  verstoord worden van je 

rust. Morren is geen teken van een dankbare grondhouding.  

Moed 

Bij moed plaatste zuster Rebekka het scriptorium. Het is – samen met de kerk tijdens het stil gebed – 

de plaats waar je leert om te blijven zitten. Daar is moed voor nodig. Het is de plaats van de zgn. 

lectio divina, het lezen van de Bijbel en van andere spirituele lectuur. Het is een stille plek, een plaats 

ook om te oefenen in aandacht, net als het contemplatieve gebed, de meditatie. Van die stilte en die 

aandacht gaat er – als men ze bewust beoefent – een transformerende kracht uit. Men wordt vrij en 

moedig, men laat zich niet imponeren en men laat zich niet verontrusten. 

Humor 

Bij de humor hoort de kloostergemeenschap. Leven in gemeenschap leert je jezelf te relativeren en 

daar is humor best een geschikt hulpmiddel voor. Die zelfrelativering zorgt er ook voor dat het 

kloostercomplex niet meer de plaats is die men opzoekt om niet meer door de wereld en anderen 

gestoord te worden, maar de plaats waar men leert niet meer storend te zijn voor anderen en 

waardoor je zelf een open ruimte wordt en God je kan vinden. (Pr. D. Masschelein voor GGV). 

 

GELOVEN GAAT VERDER – GETUIGENISSEN VAN MENSEN 2019 

donderdag 21 februari - donderdag 21 maart - donderdag 25 april 

Huize Astrid (Gentstraat) - telkens om 19.30 uur 

www.gelovengaatverder.be  

 

http://www.gelovengaatverder.be/
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