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      Monniken willen Godzoekers zijn. Zij zoeken, alleen of met enkelen, of met een hele groep, naar 

contact met het geheim van God. Doorgaans is dat een stil geheim, een geheim van onzichtbare 

aanwezigheid. Wel een geheim dat openstaat voor wie er contact mee zoekt. Het gaat erom je hart 

erop af te stemmen. Dan besef je dat je niet alleen bent. God is een menslievende God. Hij staat 

open voor wie Hem zoekt. God is een geheim van aanwezigheid, van stille aanwezigheid die levende 

aanwezigheid is. Je moet er gevoelig voor worden. Dan besef je : Hij is hier, met mij, met ons. Je kunt 

je aandacht naar Hem laten uitgaan. Hij ziet ernaar uit dat je je voor Hem openstelt. Dat te beseffen 

doet iets met je. Het raakt je. Je bent niet alleen. God is met je. Hij stelt zich voor je open. Je mag je 

aan Hem toevertrouwen. Hij is er, Zijn aandacht gaat naar je uit. Sta ervoor open, laat Zijn 

aanwezigheid tot je doordringen. Je bent niet alleen.  

 Het monnikendom had een eerste bloeiperiode in de derde en vierde eeuw, vooral op plaatsen waar 

eenzaamheid was, allereerst in de egyptische woestijn. Er zijn heel wat kernachtige uitspreken van 

markante figuren uit die tijd bewaard gebleven. In één ervan zegt een oude monnike tegen een 

leergierige nieuweling : “Als je een hart hebt, kun je gered worden.” Hij zegt niet : als je uitmunt in 

deugd of ijver. Ook niet : als je begaafd bent. Hij zegt : als je een hart hebt.  

Zijn er dan mensen zonder hart ? Soms wordt gesproken over harteloze mensen. Dat suggereert : die 

mensen hebben geen hart. De ervaring lijkt ook te bevestigen dat er mensen zonder hart zijn. De 

zegswijze suggereert het. De bijbel drukt zich zo niet uit. Die zegt eerder dat mensen hun hart 

hebben verhard. Het hart is er wel, maar het kan niet werken. Als Gods woord klinkt of als een arme 

hen vragend aankijkt, is het mogelijk dat de weerklank in het hart wordt afgedempt. Het mag niet 

reageren, het hart. Het moet blijven bij de dingen waar de zinnen op zijn gezet. Wie het vaak doet, 

zijn hart verharden, krijgt op den duur, zegt de bijbel, een hart van steen. Dat kan niet meer voelen, 

kan niet geraakt worden en zeker niet gewond, kan niet meer liefhebben. Wat valt er dan niet 

allemaal weg.  

Zonder hart is geen redding mogelijk, liet de oude monnik ons weten. Een hart van steen is niet 

ontvankelijk voor Gods genade. Wie het in zich draagt, verkeert in de sferen van onheil. Hoe kan hij 

gered worden ? Dat kan alleen God nog doen. En die heeft beloften gedaan. Eén van die beloften, 

luidt – ze staat bij de profeer Ezechiel : “Een nieuw hart zal Ik u geven, een nieuwe geest in uw 

binnenste. Het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven.” 

(Ezechiel 36,26).  

Een hart van vlees, dat kan geraakt worden, bewogen, ontroerd. Het kan meevoelen, met verdriet en 

met vreugde, met angst en met vertrouwen, met vrees en met hoop. Een hart van vlees is een echt 

hart. Het kan één worden met een ander hart. God kan het tot Zijn eigen hart trekken. De 

monastieke spiritualiteit mogen we wel een spiritualitei van het hart noemen. “Neig het woord van je 

hart,” zegt Sint Benedictus in de eerste regel van zijn regula. En even later zegt hij : “Laten we ons 

hart toerusten voor de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Want het doel is dat wij met een 

verruimd hart, vol van een onuitsprekelijk blije liefde, voortsnellen op de weg van Gods geboden.” 

Daarom is de monastieke spiritualiteit een spiritualiteit van het hart. Het hart is het orgaan van het 

gebed. Het hart is gevoelig voor Gods onzichtbare aanwezigheid en het is gevoelig voor het geheim 

dat schuil gaat in iedere mens. Het hart is in staat daarmee in contact te treden. Daar is wel voor 

nodig dat het zuiver is het hart, vrij van ondeugden en zonden. Want ondeugden en zonden hebben 



de neiging het hart te verharden. Ze veroorzaken een versteningsproces, zodat het zijn fijne 

waarnemingen niet meer kan uitvoeren, en dan verliest het zijn gevoel voor de dingen van God en 

voor de waardigheid van de mens. 

In de begintijd van het monnikendom was het de door Sint Benedictus zeer gewaardeerde monnik 

Cassianus die de hele monastieke toeleg samenvatte als streven naar zuiverheid van hart. Die bestaat 

erin het hart echt hart te laten zijn, orgaan van liefde en mededogen, van genegenheid en van gebed, 

van moed en verlangen.  

Bij die toeleg speelde een woord van de Heer een doorslaggevende rol. We hoorden het zojuist in de 

lezing van het evangelie. Het luidde : Leert van Mij, Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. In dat 

woord ontsluit de Heer ons het geheim van Zijn hart. Leert van Mij : Ik ben zachtmoedig en nederig 

van hart. We wisten al dat de Heer, in de ware zin van het woord, een hart in zich droeg, teder en 

sterk. Zijn gave van liefhebben treedt telkens aan het licht. Zijn bidden is aanstekelijk : “Leer ons dat 

ook bidden,” vroegen Zijn leerlingen.  

Dat die grootheid van hart nu juist voortkomt uit Zijn nederigheid en zachtmoedigheid, dat zouden 

wij uit onszelf niet gemakkelijk gezegd hebben. Dat is iets dat de Heer ons alleen zelf kan leren. Hij 

houdt het ons voor als het kernstuk van Zijn leer : Leer dit van Mij, dit ene : dat ik zachtmoedig ben 

en nederig van hart.  

Een zuiver hart is daarom niet allereerst een hart dat vrij is van ongeregelde roerselen en zich met 

verheven dingen kan bezighouden. Het is een hart dat nederig is, deemoedig. Dan is het ontvankelijk 

voor Gods geheim en voor de hunkering van mensen. 

Niet voor niets wijst Sint Benedictus ons de weg van de nederigheid. Hij heeft Jezus’ woord verstaan. 

Hij heeft begrepen dat alleen een nederig mens kan liefhebben en ook alleen een nederig mens  kan 

bidden. In de zachtmoedigheid is het hart. In de zachtmoeidheid is het hart op zijn best. 

Zusters en broeders, wanneer we een hart hebben, kunnen we gered worden, zei de monnikenvader 

ons. We hebben begrepen dat hij dat terecht zei, want het is ons hart waardoor wij ontvankelijk zijn 

voor Gods liefde. Het is ook ons hart waar het wonder kan gebeuren dat wij zelf gaan liefhebben. 

Het verlangen dat een monnik of moniale drijft, kunnen we aanduiden als het verlangen naar een 

hart dat weet heeft van minne, van de minne die in God is en die op ons wil overslaan. Dat verlangen 

is nooit vervuld. Het wordt met de jaren alleen maar dieper.  

Dat verlangen leeft van het contact met Christus, van het aanvoelen van Zijn hart dat zachtmoedig en 

nederig is, en daarom veel van minne weet. Dat aanvoelen werkt stil in ons door en maakt ons hart 

gelijkvormig aan het Zijne. Een proces van jaren is het. Het gaat voort van dag tot dag, van feest tot 

feest. Nu is het gaande, zoals in het begin, en het zal duren,  tot de voltooiing.  


