
GCL - BERICHTEN
Ignatiaanse traditie van gebed

December

2018

nr 41

Voorzitterswoordje

Een vriend van mijn 12-jarige zoon zei 
onlangs dat de periode van september tot 
de herfstvakantie de langste was van het 
hele schooljaar, zonder een vrije dag. 
Hierachter schuilde allicht een verlangen 
naar rust of spel om zo de drukte van het 
gewone leven even aan de kant te zetten 
en weer even zichzelf te kunnen zijn.
Voor ons volwassenen is dat verlangen er 
ook. Misschien gaat het meer om een 
verlangen naar evenwicht en verbinding 
dan naar louter even niets hoeven doen. 
Moeder Teresa inspireerde me daarbij: 'If 
we don't find peace, it is because we have 
forgotten that we belong to each other.' 
Als we ons bewust worden van wat ons 
bindt, voelen we ons meer betrokken op 
elkaar en komt er vrede.
Als GCL'ers mogen we in deze kersttijd 
ook stilstaan met de meditatie van de H. 
Triniteit die naar de aarde kijkt, compassie 
heeft en besluit Jezus uit te zenden naar 
ons. Ook vandaag kijkt Hij naar ons, 
midden in ons druk bestaan, om geboren 
te worden op een onverwachte plaats, in 
onze broosheid en hulpeloosheid. Die kan 
net een toegangspoort zijn om Hem in ons 
te laten werken en onze Heiligheid te 
worden. En daarvoor hoeven we niet te 
wachten op de volgende vrije dag. 

Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Deze jaargang van de GCL-berichten gaan we op weg met James Martin sJ, in 
diens boek “Het jezuïetenantwoord op (bijna) alle vragen”, Averbode 
(Nederlandse vertaling door Pascal Calu sJ). Elk redactielid koos een hoofdstuk 
en verwerkt dit met toevoeging van eigen ervaringen en mijmeringen.
In deze GCL-berichten nemen we jullie mee in hoofdstuk 7: God ontmoet je 
waar je bent. 

Bij de ignatiaanse contemplatie (contemplatief gebed, verbeeldend 
gebed) 'componeer je de plaats' zoals Ignatius zegt. Dat doe je door jezelf 
te zien in een scène van de Bijbel en er dan aan deel te nemen.      . 
Hierbij laat je God toe om te werken via je verbeelding, een geschenk van 
Hem. In de Geestelijke Oefeningen (GO) neemt dit soort gebed een 
centrale plaats in. 
Je wordt dus uitgenodigd om je met je innerlijk aanschouwingsvermogen 
via al je zintuigen in te beelden dat je in het Schriftverhaal aanwezig bent. 
De bedoeling is dat je ten volle in de scène stapt, zodat je er persoonlijk en 
existentieel bij betrokken bent. Je laat je actief onderdompelen in de tekst 
in de plaats van er alleen de boodschap of enkele ideeën uit te distilleren. 
Je  moet leren hoe je jezelf zonder voorbehoud kunt openstellen voor wat 
er gebeurt.

Hoewel het typisch ignatiaans is dat ons werk doordrongen is van een 
geest van gebed, is het onontbeerlijk dat we voldoende tijd vrijmaken om 
God zelf onze onverdeelde aandacht te geven. In dit hoofdstuk komen 
vormen van gebed aan bod die op de een of andere wijze ignatiaans zijn. 
Het levensgebed, waarbij nagegaan wordt waar God in jouw leven 
aanwezig was de voorbije dag, wordt in hoofdstuk 4 van het boek 
behandeld, en komt in dit artikel dus niet ter sprake. Vooraf dient 
opgemerkt dat Ignatius ons aanraadt om bij het begin van elk gebed eerst 
om Gods hulp te vragen. 

Door je verbeelding, in het bijzonder de visuele, te laten werken kun je een 
nieuw inzicht krijgen die je niet zou verwerven louter door het lezen of 
beluisteren van de Schriftpassage. Doordat je als het ware het verhaalde 
zelf meemaakt en het aan den lijve ondervindt, is het immers een 
persoonlijk, eigen inzicht, niet een inzicht die je van anderen vernomen 
hebt. 



De structuur bestaat uit volgende onderdelen:

Lectio divina (goddelijke lezing of meditatie) is de tweede 
methode. Deze methode verloopt volgens een vast stramien, 
wat het mogelijk maakt om diep door te dringen in de tekst uit 
de Schrift. Deze methode is niet uitgevonden door Ignatius, 
maar is wel heel populair onder jezuïeten. Bij de lectio wordt 
zowel van de verbeelding als van het intellect gebruik 
gemaakt. De lectio gaat uit van een gelovige benadering, 
waarbij je je ook in je hart laat raken en een bijzondere 
aandacht hebt voor wat je treft in de tekst. Het is dus geen 
koele, afstandelijke benadering zoals die van een exegeet  of 
bijbelwetenschapper, maar wel een manier om God door de 
Schrift te ontmoeten. Ignatius vraagt dat je voldoende tijd 
neemt voor de lectio en stilvalt, wat uiteraard ook geldt voor 
andere gebedsvormen.

2. Meditatie: Wat zegt God aan mij via de tekst? 
Via de tekst en (eventueel) via de verbeelding er rond 
worden verbanden gelegd met je leven.

1. Lezen: Wat staat er in de tekst?

Als je aandacht hebt voor wat er in jezelf gebeurde terwijl je in 
het verhaal was, kun je duidelijker Gods stem vernemen. 
Door je persoonlijk in te leven in het verhaal, komen zaken 
aan het licht die je anders niet zou ervaren. Omdat het 
verhaal als het ware gaat leven, krijg je diepere inzichten in 
de Schrift. Dat helpt je om je geloof te verdiepen, wat ook leidt 
tot een inzicht in je eigen leven. Gevoelens kunnen ook 
uitgelokt worden waardoor je jezelf en je diepste verlangens 
beter leert kennen. Deze contemplatieve gebeden kunnen 
soms verdergaan dan de grenzen van de evangelieverhalen 
en je naar onverwachte plaatsen brengen. Aldus kunnen 
sneller associaties gemaakt worden met je leven, wat het 
gemakkelijker maakt om het Evangelie op je leven te leggen, 
zodat het een weerslag op je leven kan hebben.
De auteur gaf een voorbeeld van hoe het contemplatief 
gebed creatief kan werken in je leven. Toen hij die methode 
toepaste op het Evangelieverhaal over de storm op het meer, 
kwam het woord 'overspoeld' bij hem op bij het zich 
voorstellen van het overslaande water. Dit leidde tot de 
associatie met zijn werk dat hem te veel werd en hem te zeer 
belastte, zodat hij zich overspoeld voelde. Na andere 
verbeeldingen op basis van het verhaal kwam hij tot het 
inzicht dat welke beslissing hij ook nam, een nieuwe job 
vragen (een nieuwe boot omdat hij vanop de oever met 
Jezus de oude boot zag zinken) of zijn manier van werken 
veranderen (de gerestaureerde oude boot), Jezus aan zijn 
zijde stond en hij dus niet bang hoefde te zijn, wat hem een 
enorme rust gaf. 

4. Actie: Wat wil je doen als gevolg van je gebed? 
Het gebed zal je  veranderen en je aanzetten om te 

3. Gebed:  Wat wil je aan God zeggen over de tekst? 
Hier maak je eerlijk aan God je ervaringen (gevoelens, 
opgekomen vragen, reactie) met die tekst over.

Ÿ Welk soort gebed spreekt jou het meest aan en 
waarom? 

Luc Buffel
 GCL-groep Nescio

Tenslotte dient onderlijnd dat geen enkele vorm van gebed 
op zich beter is dan een andere. De beste manier van bidden 
is die welke het best bij jou past en die je het best met God 
verbindt.

Ÿ Welke moeilijkheden of hindernissen ondervind je soms 
bij het bidden?

Bij de conversatie raadt Ignatius je aan dat je je inbeeldt dat 
je met God of Christus spreekt zoals met een vriend. Op die 
wijze leer je God beter kennen en wordt een persoonlijke 
relatie met God opgebouwd, die aldus een partner wordt op 
ons levenspad. Bij dit wederkerig gebed zal je mettertijd 
beter kunnen onderscheiden wat authentiek van God komt 
en dus zinvol is.

handelen. Die gebedsvorm is dus zeker niet zweverig want 
ze heeft, zoals alle vormen van authentiek gebed, een 
weerslag op je concrete leven.
Volledigheidshalve dient vermeld dat je met die 
gebedsmethode je ook kunt concentreren op voor jou 
betekenisvolle woorden of zinnen en aldus de tekst kunt 
'proeven'. Hierbij overweeg je wat met dat woord verband 
houdt. Bij weerstand tegenover bepaalde zinnen dien je de 
oorzaak ervan na te gaan, want die kan je net aangeven waar 
God je wil ontmoeten.
Het gebed centreren (de derde methode) is - in 
tegenstelling tot de twee voorgaande katafatische (positieve, 
rijk aan inhoud) gebedsvormen - een vorm van apofatisch 
(negatief, meer inhoudsvrij) gebed, omdat God hier wordt 
benaderd door afstand te nemen van beelden, woorden, 
concepten en symbolen. Dit soort gebed komt in de GO voor 
als een zich concentreren op en het opzeggen van een 
woord (nu vaak een mantra of gebedswoord genoemd) 
telkens bij het in- en uitademen. Dit lijkt veel op het 
zengebed. Het gecentreerde gebed is een beweging naar je 
innerlijke kern waar je God ontmoet. De gedachte dat God in 
ons woont is fundamenteel christelijk. Via dit woord word je je 
meer bewust van Gods aanwezigheid. Daarbij ontmoet je 
ook de hele realiteit, de ganse schepping. Aldus is die 
gebedsvorm zeker niet ik-gericht. 

Ÿ Heeft het gebed soms een concrete weerslag op het 
nemen van beslissingen in je leven?

Vraagjes ter uitwisseling:



Jongeren zijn voor GCL, ook wereldwijd, een bijzondere 
aandachtsgroep. Om deze reden heeft GCL Vlaanderen 
samen met GCL Nederland en Magis op 30 september jl. een 
activiteit georganiseerd voor jongeren tussen de 17 en 35 
jaar. Het thema was de uitmuntendheid. Mede dankzij een 
helpende hand van velen bij het breed bekendmaken van 
deze activiteit hebben 24 jongeren deelgenomen aan de 
bijeenkomst, met een heel mooie mix van jongeren die GCL-
lid zijn, jongeren die al in aanraking zijn gekomen met de 
ignatiaanse spiritualiteit (bv. deelname aan Magis) en 
jongeren zonder zo'n achtergrond. 

- De ignatiaanse uitmuntendheid, Magis, is strikt 
persoonlijk en doet de vraag stellen waar jij persoonlijk 
helemaal tot je recht komt. 

Gevoed door de uiteenzetting volgde een door Nikolaas 

- Magis nodigt uit tot decentralisatie en is relationeel. Ik 
ben zelf niet het middelpunt van de wereld en het gaat er niet 
om zelf een kunstwerk te worden en mijn eigen verlangens te 
verwezenlijken, maar om te beminnen, anderen ten dienste 
te staan en zich toe te vertrouwen. 

- Magis is - min of meer gelijk aan - een persoonlijk 
verlangen, dat in ieder mens is gelegd en dat gevonden kan 
worden door te luisteren naar je hart, door je eigen ervaring te 
lezen, kortom door onderscheiding. Wat geeft rust, blijheid, 
vreugde,  vertrouwen en geeft je vleugels en wat geeft 
onrust, spanning, ergernis en droefheid? 

Pater Nikolaas Sintobin sj gaf een mooie uiteenzetting van 
Ignatius' benadering van de uitmuntendheid, geïllustreerd 
aan de hand van Youtube filmpjes, Nikolaas lichtte er drie 
belangrijke kenmerken uit: 

Ward Möhlmann
GCL-stuurgroep Vlaanderen

Telkens onder begeleiding van Nikolaas Sintobin sj. 
De bijeenkomst is gratis.

- Zondagnamiddag 2 juni 2019 (Gent): Keuzes maken.

Meer info: www.gclvlaanderen.be en  www.gclnederland.org
.  

Inschrijven bij Ward Möhlmann:   wrmohlmann@hotmail.com
-Tel.: +32 498 31 56 21

- Zondagnamiddag 3 februari 2019 (Antwerpen): Hoe kan 
ik weten wat mij tot het volle leven brengt, wat mij vleugels 
geeft en duurzame vreugde, vertrouwen en innerlijke rust? 

Gezien het succes van deze jongerenbijeenkomst heeft de 
G C L - s t u u r g r o e p  b e s l o t e n  d i t  j a a r  n o g  t w e e 
jongerenbijeenkomsten te organiseren:

begeleide YouTube-meditatie en een mooie uitwisseling in 
kleine groepjes. De plezierige en hartelijke atmosfeer tijdens 
de bijeenkomst zelf duurde nog geruime tijd voort tijdens de 
borrel erna. Velen merkten op dat de bijeenkomst in een 
duidelijke behoefte voorziet voor jongeren en suggereerden 
al thema's voor een volgende bijeenkomst. 

Impressie jongerenbijeenkomst Iedereen uitmuntend?! - zondag 30 september 2018
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Neem mijn hand,

opdat ik mezelf echt vinden mag

de heilige onrust
Wek in mij, Heer,

dat Gij me geschapen hebt:

die mij steeds naar U doet zoeken.

dat ik slechts leven kan
vanuit wat boven mij is,

Leer mij het geheim te begrijpen,

en dat ik mezelf verlies

Om de heilige onrust te verkrijgen

zodra ik mij op mezelf verlaat.

help mij om tot U te komen,

in U. Amen. 

Romano Guardini

Luc Buffel

Verstilling en verdieping gaan samen

Verjaardagsgeschenk

Op een zaterdagavond halverwege november was er bij ons 
thuis een familiefeest gepland ter gelegenheid van mijn 
zestigste verjaardag. Mijn 3-jarig petekindje Amelie was de 
week voordien reeds druk in de weer met het maken van een 
kroon en een tekening voor mij. Ze leefde naar het gebeuren 
toe. Ze vroeg zelfs aan haar mama, mijn oudste dochter 
Sigrid, of haar kleuterjuf en vriendinnetjes ook mochten 
komen. De namiddag voor het feest mocht ze helpen bij het 
maken van de toastjes en het dekken van de tafel. Ze nam 
haar opgedragen taak heel au sérieux. Ze was een en al ijver 
en toewijding. Juist voor de komst van de familie raakte haar 
bobijntje echter op en ging ze heel moe op een krukje zitten. 
Ze is dan naar bed gedragen en viel vlug in slaap. Het feest 
die avond heeft ze niet meer meegemaakt. Misschien 
droomde ze wel van een leuk feest. Voor alle geschenken die 
ik die avond in ontvangst mocht nemen, was ik echter het 
meest dankbaar voor haar intens meeleven met deze voor 
mij toch belangrijke gebeurtenis.

De dokter raadde wandelingen in de natuur aan, uitwaaien. 
Dit vind ik een zeer mooi doktersadvies, het brengt immers 
verstilling mee, stil staan en verdieping.

Een familielid heeft het lastig: burn-out, bore-out, of alvast 
iets waarbij de dokter gezegd had dat hij eventjes 'out' moest 
gaan, eventjes een stapje terugzetten, eventjes weg van het 
werk en de alledaagse stress die daarmee gepaard gaat. 

Cecilia Vanneste

Diezelfde dokter raadde ook ontspanning aan. Ook een goed 
advies, maar gemakkelijker gezegd dan gedaan, denk ik bij 
mezelf. We zijn immers allemaal een beetje in hetzelfde 
bedje ziek, en hebben eigenlijk nood aan een dokter die het 
ons zegt als we gezond en druk in de weer zijn. 

Uit het leven gegrepenMini-sprokkels
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We vragen 35€ per persoon. Daarnaast zijn jullie vrij om 
zoals voorgaande jar en iets extra's te geven, volgens jullie 
eigen mogelijkheden. Tegelijk hebben we begrip voor men-
sen die minder kunnen betalen.

*Tijdens het wereldcongres afgelopen zomer hebben we 
beslist de uitgaven naar vorming, samenwerking en aposto-
laat lichtjes te verhogen. We ontwikkelen vorming en zullen 
eveneens  specifieke zaken hergebruiken, zoals bv de 'Fa-
mily Clock' die door Spanje is ontwikkeld. 

*een belangrijk deel (+/-12€) gaat naar de wereld-GCL. Dit 
bedrag hangt af van de levensstandaard van het land en is 
dus een vorm van solidariteit; daarnaast betalen we een 
kleinere bijdrage aan GCL-Europa.

* Tot slot willen we nog vermelden dat de leden van de stuur-
groep een deel van de kosten voor de werking voor eigen 
rekening nemen (deelname GCL-congres, verplaatsingen 
stuurgroep, ...)

 Na meer dan 10 jaar van constant gebleven lidgeld van 25€ 
hebben we beslist om dit te verhogen. Enkele overwegingen 
hierbij:

*Voor de werking in Vlaanderen willen we stilaan meer aan-
bieden qua vorming, regionale activiteiten, jongeren. En dat 
willen we deels uit het lidgeld financieren om zo de deelna-
meprijs laag of gratis te houden.

 Mogen we jullie vragen om het lidgeld voor dit werkjaar in 
orde te brengen?

Lidgeld werkjaar 2018-2019

(Her)ontdekking van de Algemene Beginselen

De bijeenkomst vindt plaats in het jezuïetenhuis 
Leliëndaal, Bruul 56, Mechelen, op zaterdag 23 maart 
2019 van 14 tot 17 uur. 

Pieter-Paul Lembrechts sj, voormalig kerkelijk assistent 
van GCL Vlaanderen, zal de tekst inleiden. Daarna is er 
stille tijd en uitwisseling in groepjes. Wie dat wenst, kan 
om 17 uur deelnemen aan de weekendviering in de 
jezuïetenkerk. 

Heb je nog nooit van de Algemene Beginselen gehoord? 
Of nam je ze ooit ter hand, maar vond je de tekst te 
moeilijk? Kom dan zeker met ons mee lezen, bidden, 
uitwisselen. 

De bijeenkomst is kosteloos. Graag aanmelden voor 
15 maart op  . carpedeumgcl@hotmail.com

Vijftig jaar geleden werden de Algemene Beginselen 
van de GCL goedgekeurd. De Mariacongregaties gaven 
gehoor aan de oproep van het Tweede Vaticaans 
Concilie en namen een nieuwe naam aan, een nieuwe 
identiteit en nieuwe Algemene Beginselen. Deze 
kernachtige tekst verwoordt de oorspronkelijke 
inspiratie van de GCL. 

Ter gelegenheid van deze verjaardag nodigt GCL-groep 
Carpe Deum, in samenwerking met GCL Vlaanderen, 
andere GCL'ers uit om samen deze mooie tekst te 
(her)ontdekken. 

Zalig Kerstfeest

Gezegend 2019



Zondag 6 januari 2019:  

Vooraf inschrijven is niet nodig. Bij aankomst kan u intekenen 
voor het middagmaal. 

Emmanuel Van Lierde, 
Christen zijn in een mondige wereld. 

De wereld is mondig geworden. Hoe kunnen we in 
zo'n veranderde wereld en cultuur als christenen 
gist in het deeg zijn? Het Tweede Vaticaans 

Concilie, eigentijdse profeten zoals Bonhoeffer en paus 
Franciscus wijzen ons de weg naar een barmhartige, warme, blije 
en denkende kerk.

Maandelijks komen we met alle geïnteresseerden bij elkaar om 
gemeenschap te vormen. Na de ontmoeting bij de koffie/thee is er 
een uurtje (geloofs)vorming via een lezing of getuigenis.

Ondertussen is er opvang voor de allerkleinsten, Godly Play voor 
kinderen tussen 5 en 11 jaar, en WIJ-land - Jongerengroep voor 
12-17 jarigen. 

Vervolgens vieren we samen eucharistie. Met een aperitiefje en 
(voor wie wil) het middagmaal sluiten we de ontmoeting af. Met dit 
samenzijn hopen we 'voedsel', vriendschap en bemoediging te 
vinden voor ons leven als christen.

Oude Abdij: 
VOEDSEL VOOR ONDERWEG

Vanuit zelfkennis groeien in spiritualiteit

Zelfkennis is zonder meer een voorwaarde voor een authentiek 
zelfstandig en gelukkig leven. Door zelfkennis ontwikkelen we niet 
alleen een transparante psychische identiteit, maar komen we ook 
op een heel persoonlijke manier in contact met het transcendente, 
met God. Maar hoe doen we dat precies, onszelf beter leren 
kennen en onszelf veranderen om onze relatie met God uit te 
diepen?

Bert Claerhout,
GCL-groep Kafarnaüm

Onze driedaagse bezinning leverde vruchten op. Het enneagram 
legde her en der nieuwe paden bloot en/of stelde andere opnieuw 
open. Het was hoe dan ook een verrijkende ervaring waarbij we 
elkaar beter leerden kennen – van helpers over hervormers tot 
individualisten, enzovoorts… We werden daarbij gezamenlijk 
geconfronteerd met de vraag hoe het komt dat we zo vaak tegen 
onszelf oplopen. Last but not least is de GCL-band tussen ons 
sterker geworden.

Als spiegel van de ziel is het enneagram een wegwijzer. Niet dé 
wegwijzer, maar een van de vele die ons doen nadenken over wie 
we zijn, hoe we willen leven, hoe we tot de essentie van dat leven 
kunnen doorgroeien en hoe we als gelovigen dichter bij het 
goddelijke en bij God kunnen komen. Tijdens en na de 
uiteenzettingen bogen we ons over het type waartoe we menen te 
behoren of waarmee we het meest voeling denken te hebben. Het 
was zonder meer een 'reis naar binnen', een confrontatie met onze 
passies (positieve én negatieve), onze angsten en onze sterke 
kanten, alsook met onze groei-uitdagingen. In de rust en de stilte 
binnen de kloostermuren van de abdij van Zundert werd deze 
denkoefening keurig geritmeerd en ondersteund door de vieringen 
en het getijdengebed van de monniken.

Op zoek naar antwoorden op deze vragen trokken we op het feest 
van Maria Tenhemelopneming met de (voltallige!) GCL-groep 
Kafarnaüm voor drie dagen op bezinning naar de trappistenabdij 
Maria Toevlucht in het Nederlandse Zundert. Als leidraad op de 
weg naar zelfkennis en een oprechte relatie met God, deden we 
een beroep op het gedachtegoed van het enneagram – een model 
dat grotendeels door de oosterse wijsheidstraditie is geïnspireerd. 
Paul Melkebeke, die al langer met het enneagram vertrouwd is en 
tot onze GCL-groep behoort, gaf een vijftal inleidingen. Hij zette de 
werkwijze van het enneagram uiteen en onderhield ons over de 
negen persoonlijkheidstypes binnen deze karaktertypologie. Hij 
schetste ook het kader waarbinnen het enneagram moet worden 
begrepen en gesitueerd.

De wegwijzer heeft zijn werk gedaan. Het is nu aan ons om de weg 
waar we voor gekozen hebben, met vernieuwde energie te 
bewandelen. 
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