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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 

woensdag 31 maart 
 
Lezing: 1 Korintiërs 13: 8-12 
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren 
gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal 
wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken 
we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar 
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
INZET VOOR CONCRETE MENSEN 
Laat je niet leiden door de hoop op resultaten. Als je het soort werk verricht dat je op je genomen 
hebt en dat in wezen een apostolisch werk is, zul je misschien het feit onder ogen moeten zien dat je 
werk ogenschijnlijk waardeloos is en dat je er zelfs helemaal geen resultaten mee boekt, hooguit 
misschien resultaten die tegen je verwachtingen ingaan. Als je aan deze gedachte leert wennen, dan 
zul je je steeds meer gaan concentreren op de waarde, de juistheid, de waarheid van het werk zelf en 
minder op de resultaten ervan. Maar ook dan moet je heel wat doormaken als je gaandeweg steeds 
minder strijdt voor een ideaal en steeds meer voor concrete mensen. De draagwijdte neigt te 
verminderen, maar het wordt een flink stuk waarachtiger. En uiteindelijk is het, zoals je zelf terloops 
opmerkt, de realiteit van persoonlijke relaties die alles redt. 
(fragment uit een brief aan James Forest) 
 
James Forest was geëngageerd bij verschillende vredesbewegingen. In 1961 maakte hij, via Dorothy 
Day, kennis met Merton. 
 
vraag ter overdenking: ‘Laat je niet leiden door de hoop op resultaten’, zegt Thomas Merton, maar 
laat je leiden door de liefde voor concrete mensen. Wat helpt jou/u om in deze wereld de hoop 
levend te houden?  
 

* 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! 

 
 
 


