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Ook onze communauteit - parochie voelt dat de verlofperiode 
is aangebroken: zomertijd. Tijd voor rust en ontspanning. Geen 
school, geen studie… werk en beroep liggen even stil. 
 
Het dagelijks leven gaat zich voor een tijdje “anders” 
voordoen. 
 
De ene nemen gewoon een paar weken rust. Jongeren trekken 
op kamp. Nog anderen gaan op reis of zoeken wat verblijf aan 
zee of in de bergen. 
 
Juli en augustus zijn dan ook de maanden waarin ons 
“parochiaal samenleven” door de diversiteit van ieders 
“verlofactiviteit” anders wordt. 
 
Alhoewel we minder vaak aan de gezamenlijke liturgische 
celebratie kunnen deelnemen, blijven we toch nauw 
verbonden aan mekaar in het gebed. 
 
Naast het liturgisch gebed - vooral de Goddelijke Liturgie die 
wel het belangrijkste gebed is, vermits we bij het ontvangen 
van hetzelfde Lichaam en Bloed van Christus ook door Hem en 
in Hem innig met elkaar verenigd worden, om samen 
communauteit of “Kerk” te vormen – speelt ook het 
persoonlijk gebed een zeer voorname rol in de diepere 
geloofsbeleving van ieder van ons. 
 



Zoals voor het lichamelijk leven voedsel en ademhaling 
onontbeerlijk zijn, zo is ook, naast het gebed-voedsel of de 
Goddelijke Liturgie; het gebed-ademhaling of persoonlijk 
gebed voor het spiritueel leven noodzakelijk. 
 
Dit persoonlijk gebed kunnen we bijvoorbeeld ontdekken in de 
Psalmen. De psalmgebeden zijn bijzonder verrijkend, 
betekenisvol en aanmoedigend. 
 
Ofwel kunnen we – volledig in de lijn van de Orthodoxe 
Traditie- “het gebed van Jezus of het Jezusgebed” ons eigen 
maken. Niets is zo eenvoudig, maar niets is ook zo diep. Slechts 
een heel korte tekst: “Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb 
medelijden met mij, arme zondaar.” In dit gebed ligt de 
bewustwording van onze eigen kleinheid, zwakheid, 
zondigheid, ten overstaan van de grote Barmhartige en 
Algoede God, Vriend der mensen! Dit kort gebed wordt in alle 
stilte voortdurend herhaald. Niemand merkt dit wanneer we 
bijvoorbeeld op straat stappen, of op de bus zitten, of aan de 
halte van een station wachten, of gewoon een huishoudelijke 
taak verrichten. De monniken bidden het de ganse dag 
onophoudelijk, zelfs op het ritme van de ademhaling. Dit 
betekent niet dat het ook niet kan gebeden worden door 
leken! Wel, integendeel! Vele mensen die gewoon “in de 
wereld” staan getuigden en getuigen van een diepe 
spiritualiteit, dankzij “het Jezusgebed”. Een discreet 
gebedssnoertje, aan je linkerarm gedragen, herinnert ons aan 
dit permanent gebed. 
 
Misschien is de vakantietijd precies de tijd waarin we, zonder 
hinder voor onze vrolijkheid en ontspanning, leren leven in 



“Gods aanwezigheid.” Langs “het Jezusgebed“ betrekken we 
God in het intiemste van ons “zijn” bij alles: ook wanneer het 
allemaal goed gaat en we de neiging ondergaan Hem te 
vergeten en ook wanneer we totaal moedeloos zijn en 
vergeten dat de Heilige Geest diegene is die ons sterkte en 
kracht geeft. 
 
 
 
  
 
 
 
Langs het persoonlijk gebed, dit is de ontmoeting van onze 
eigen vrije wil en de voortdurende uitstraling van de H. Geest 
naar ons toe, kunnen we reeds nu tot “vergoddelijking” of 
“deïficatie” komen. Deze “vergoddelijking” betekent niets 
anders dan dat we ons als schepsel niet willen gescheiden 
houden van onze Schepper, maar ons in de Heilige Geest 
openstellen om Zijn Sterkte en Goddelijke Genade, als bron 
van onze levenskracht, te ontvangen.  
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