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gekalligrafeerde tekening door Thomas Merton 

 
 

 
Thomas Merton 
Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijke katholieke theoloog, schrijver en sociaal activist. Hij 
werd geboren in Prades (Zuid Frankrijk) en emigreerde op jonge leeftijd naar de VS. Tijdens zijn 
studietijd raakte hij geïnteresseerd in religieuze onderwerpen en hij bekeerde zich tot het 
katholicisme. Na lang aarzelen besloot hij in treden in het klooster van trappistenabdij Gethsemani in 
Kentucky; hij voelde zich sterk aangetrokken tot de stilte van het cisterciënzer leven. Als monnik was 
zijn blik naar binnen gericht, maar zeker ook naar buiten. Hij was een groot voorstander van de 
oecumene en onderhield met veel belangrijke mensen uit zijn tijd (schrijvers, politici, religieuzen) een 
intensieve correspondentie. Hij hield zich bezig met de strijd tegen onrechtvaardigheid en geweld en 
verdiepte zich uitvoerig in andere godsdiensten. Hij sloeg een brug tussen oosterse en westerse 
spiritualiteit. Meer over Thomas Merton valt te lezen op www.thomasmerton.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank


* Zoek een plek in huis waar u/je rustig kunt zitten 

 
* Steek een kaars aan 
 
* Woorden bij het ontsteken van het licht: 
 Licht dat terug komt, 
 hoop die niet sterven wil,vrede die bij ons blijft. 
 
* Korte stilte 

 
*Lezing: 2 Korintiërs 12: 8-10 
Ik (Paulus) heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer 
dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever 
voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij 
kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In 
mijn zwakheid ben ik sterk. 
 
MEER DAN ACTIVITEIT 
Ons innerlijk wil zich uitdrukken in daden. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij ophouden te bestaan, 
als wij ophouden actief te zijn. Wij leven niet om alleen maar iets te doen. Voor de meeste van ons 
zou het goed zijn om te ontdekken, dat wij tot grotere vervulling komen als wij de moed opbrengen 
om minder te doen, te zien, te ervaren en te ondernemen dan wij gewend zijn. Een toerist kan met 
een gids een museum binnengaan en gewetensvol alles wat belangrijk is bekijken, maar hij zal er 
minder vitaal uitkomen dan hij erin gegaan is. Hij heeft naar alles gekeken, maar niets gezien. Hij 
heeft veel gedaan, maar het heeft hem alleen maar afgemat. 
Was hij rustig voor één schilderij blijven staan, had hij dit vervolgens in alle rust bekeken en daardoor 
de rest vergeten, dan zou hij zich hebben kunnen troosten met de gedachte dat hij zijn tijd niet 
helemáál verknoeid had. Hij had dan zowel buiten als in zichzelf iets ontdekt. Hij zou zich bewust 
geworden zijn van een nieuwe wijze van bestaan. Zijn leven zou er een dimensie rijker door 
geworden zijn. 
 
vraag ter overdenking: ‘Wij leven niet om alleen maar iets te doen’, zegt Thomas Merton. Je zou 
ook kunnen zeggen: er is een tijd om te geven, en een tijd om te ontvangen. Wat zou dat 
‘ontvangen’ voor u/jou kunnen betekenen? 
 

* Langere stilte 
 
* Gebed: 
 Zoals de zon 
 geen dag  

ons in het donker laat, 
 zo is uw trouw 
 ons dag aan dag nabij. 
 Schep doorgang door 

wat zorgen baart, 
wat angst aanjaagt, 
en zet mij recht  
weer op mijn voeten. 
Niet moedeloos, 



niet hopeloos verlamd, 
maar opgericht, 
met opgeheven hoofd 
tot U, mijn zon, 
mijn dag, mijn licht! 

 
* Persoonlijke gebedsintenties 
 
* Afsluitende woorden: 

Wees Gij de ziel 
van onze gedachten, 
woorden en daden. 
Geef ons daartoe uw zegen! 

 
 
 


