
Woensdag  15 februari 2017    
 
Thema: Woestijnvaders (n.a.v. het boek “Woestijnvaders ; inspiratie voor nu” van Mattias Rouw)
     
 
Wees hier aanwezig, God van de machten, Licht in ons midden, Wees onze Heiland.  
Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. Dat wij herleven. 
 
Inleiding 
Mattias  Rouw kreeg bij zijn opleiding als theoloog twijfel over de geloofsopvatting van zijn jeugd. 
Zijn twijfels brachten hem tot onderzoek en zo leerde hij van de Deense filosoof Kierkegaard dat 
het leven vol tegenstrijdigheden zit. ‘Dat dwingt je om een uitgangspunt te kiezen. Als je dat doet, 
krijgt alles weer zin. Mattias zegt: ‘Ik wist niet hoe ik de Bijbel moest uitleggen. De commentaren 
geven immers verschillende interpretaties. Dus ging ik terug naar de eerste tijd van het 
christendom, kort na het leven van de apostelen. Zo kwam ik bij de woestijnvaders. Ik ontdekte bij 
hen het begrip ‘mysterie’ en besefte dat dit hetzelfde was als de tegenstrijdigheid van 
Kierkegaard: de sprong in het geloof, het waagstuk, en dan gegrepen worden door God’.   
 
Ook ik heb in deze groep al vaker aangegeven dat ik veel moeite heb met geloof van mijn jeugd. 
Daarom werd ik wel nieuwsgierig naar dit boek. 
 
Lied  103 De hulp komt van god 
 
Woestijnvaders (en moeders) 
In Woestijnvaders maak je kennis met een unieke selectie van inspirerende mannen en vrouwen 
uit het eerste millennium, die deel uitmaakten van een intrigerende monnikenbeweging. Vanaf de 
derde eeuw trokken illustere karakters als Antonius de Grote, Mozes de Donkere, Johannes van de 
Ladder, Maria uit Egypte en Syncletica uit Alexandrië de Egyptische woestijn in, op zoek naar 
spirituele ontwikkeling, wijsheid en inspiratie. Je  leert niet alleen over hun levens, maar ook 
komen de Woestijnvaderspreuken aan de orde: een bundeling vol praktische tips, inspirerende 
raadgevingen, provocerende kernachtige uitspraken en diepe wijsheden. Met herkenbare thema's 
die niet droog of stoffig zijn, maar juist verrassend actueel, zoals bv: 
- Het tegenovergestelde van praten is niet zwijgen, maar luisteren 
- De fouten van een ander vallen snel op, maar voor de ander ben jij een ander 
 
Lied  94 De steppe zal bloeien 
 
De bakkende monnik 
De woestijnmonniken zijn  geloofshelden. Ze moedigen je aan om concreet aan het werk te gaan. 
Zo is er het verhaal van een monnik die naar zijn eigen bakkerij ging om brood te bakken. Er kwam 
een voorbijganger langs die vroeg om hulp. Dat deed de monnik en hij liet het brood liggen. Toen 
kwam er nog iemand langs voor hulp. En nog iemand. En zo ging het de hele dag door. Pas aan het 
einde van de dag bakte hij brood voor zichzelf.  
Zijn we niet vaak te druk om er voor de ander te zijn? 
 
Lied  15 ubi caritas 
 
Lucas 4:1-4  Vervuld van de heilige geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest 
zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al 
die tijd at hij niets. 
En toen de veertig dagen verstreken waren had hij grote honger. De duivel zei tegen hem; als u de 
zoon van God bent beveel die steen dan in een brood te veranderen”. Maar Jezus antwoorde:”Er 
staat geschreven: de mens leeft niet van brood alleen”.  



 
Lied 123 Aber du weisst 
  
Overweging 
Allerlei voorbeelden van mensen die de rust en het alleen zijn in de woestijn zijn gaan zoeken.  De 
woestijnmonniken hebben door eenvoudige arbeid alle tijd om te mediteren.  Zelf heb ik in 1992 
met mijn broers gezin 14 dagen door de woestijn van Egypte getrokken. Ik was vooral gefascineerd 
door de verschillende landschappen maar vond er toen geen rust. Net als die monniken vind ik nu 
wel rust en tijd voor reflectie /meditatie bij eenvoudige arbeid als bomen snoeien of houtzagen. Ik 
vind die rust ook hier elke woensdagavond. Hoe is dat bij jou? 
Waar vindt jij rust en inspiratie? 
 
Lied  53  Bleibet hier  
 
Stilte 
 
Voorbeden  met Lied  29 Kyrie eleison  
 
Avondgroet  (vriendschapregels van vader Jozef uit Thmuis ) 
Geef de onderlinge liefde de hoogste prioriteit.. 
Geef niet te veel aandacht aan wat je zelf wilt en denk niet dat je iets beter weet dan de ander. 
Wees ervan overtuigd  dat niets waardevoller is dan liefde en vrede. 
Sta niet toe dat boosheid de overhand krijgt. 
Doe je best  om irritatie , die je bij de ander hebt opgewekt, weg te nemen. 
Leef alsof het je laatste dag is want dat plaatst alle ergernissen en kribbigheid in een nader 
perspectief. 
 
Lied 124 Licht dat terugkomt 
 
- Iedereen wordt uitgenodigd voor koffie of thee  
- Het oecumenisch avondgebed is er elke woensdag van 19.00-19.30 uur  
- koorrepetitie is er elke 1e en 3e woensdag (20.00-21.00 uur) van de maand van sept.t/m april/mei 
- woensdag 22 maart jaarlijks overleg van 20.00-21.30 
  
 


