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voorwoord

De kunst van leven, wie zou die niet in de vingers willen heb-
ben, wie zou die niet willen smaken?
      Het verlangen en zoeken naar levenskunst rijgt zich als een 
rode draad door deze bundel met meditaties. Deze bijdragen 
zijn in de afgelopen tien jaar verschenen op de website van 
Ignis webmagazine, waar we vanuit de eeuwenoude ignati-
aanse spiritualiteit naar het christelijk geloof en de wereld 
om ons heen kijken. 
     Ignis is een webmagazine van de Nederlandse en Vlaamse 
jezuïeten. Wij hopen de lezer te inspireren, om zijn of haar 
leven als gelovige te verrijken en meer aandacht te hebben 
voor de samenleving waarin wij leven. Daarin is spirituali-
teit een sleutelwoord: een spiritualiteit die raakt aan essenti-
ele thema’s van elke dag. Niet zweverig, maar nuchter. Wars 
van de waan van de dag willen wij blijvende woorden van 
wijsheid aanreiken.
     In ons webmagazine is een belangrijke grondhouding: 
onderscheiden waar het op aankomt. Wat komt er op mij af? 
Wat leeft in mij? Wat is daarin de weg van God? Hoe kan ik 
groeien in leven en liefde? 
    Ignis bestaat tien jaar. In de digitale tijd is dat zoiets als 
een eeuw. We verheugen ons erover dat ons lezerspubliek 
nog altijd groeit. Ignis streeft ernaar de schop iets dieper in de 
grond te steken en te helpen nadenken over wat er onder de 
oppervlakteschermutselingen van onze samenleving schuil-
gaat. Om dit jubileum te vieren hebben we meditaties samen-
gebracht rond het thema levenskunst. Hierover wordt tegen-
woordig veel gezegd en geschreven. Het christelijk geloof en 
de ignatiaanse spiritualiteit zijn volgens ons goede bronnen 
om daarover een innerlijk proces op gang te brengen.



12

Naast jezuïeten zijn aan Ignis auteurs verbonden van buiten 
de eigen kring, die eveneens zijn gevormd door onze spiritu-
aliteit. Vanuit een eigen professionele vorming en achter-
grond weten zij vaak verrassende wendingen te geven aan 
bijbelverhalen of thema’s die daaruit voortvloeien.
   Ignis is afgeleid van Ignatius, de Latijnse naam van Iñigo 
van Loyola (1491-1556), de stichter van de Societas Jesus (SJ), 
de orde van de jezuieten. Ignis is het Latijnse woord voor 
‘vuur’. Het doet ons denken aan de uitspraak die Jezus in de 
mond is gelegd: ‘Vuur ben ik komen brengen op aarde, en 
hoe zou ik willen dat het al brandde!’ (Lucas 12:49). Het En-
gelse ignition betekent ontsteking, starten, op gang brengen. 
Telkens is er die associatie met in brand vliegen, ontbran-
den, innerlijk vooral. Dat hopen we met Ignis te bereiken: 
ergens warm voor lopen, vurig zijn, energiek. De jezuïeten 
streven ernaar het geloofsvuur te ontsteken met alle midde-
len die hen ter beschikking staan, in dit geval het internet. 
Ignatius, soms wat heetgebakerd, zou het toegejuicht hebben.
    De bril waarmee Ignatius ons deed kijken naar de schep-
ping is niet versleten, integendeel. Oordeel zelf in deze bun-
del en op www.igniswebmagazine.nl.

Rick Timmermans
Hoofdredacteur Ignis Webmagazine 
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aanvaard jezelf in liefde 

Onze tekortkomingen en beperkingen kunnen ons 
soms behoorlijk verlammen. Zonde eigenlijk, je bent 
zoveel meer dan je missers. Een meditatie over Marcus 
2:1-12: ‘Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de 
verlamde: “Vriend, uw zonden worden u vergeven.”’

Door Annemarie den Blanken

Zij was rond de veertig, had rechten gestudeerd en was bezig 
met een veelbelovende carrière als advocate. Op het eerste 
gezicht leek ze alles mee te hebben.
    Op het tweede gezicht bleek er met haar van alles mis te 
zijn. Ze voelde zich diep ongelukkig: in haar familie, haar 
huwelijk, haar sociale contacten, maar bovenal met zichzelf. 
Ze vond dat ze niet de moeite waard was, voelde zich onbe-
duidend, ongewenst en onbemind. En ze was niet bij machte 
iets tegen al dat negatieve te doen. Vanbinnen raakte ze 
daardoor als het ware helemaal verlamd.
      Ze ontwikkelde een zelfhaat en stopte met eten. Daardoor 
raakte ze geestelijk en lichamelijk zo uitgeput dat ze in het 
ziekenhuis werd opgenomen.

In onze gesprekken vertelde ze over haar verlangen en voor-
nemen de zelfvernietigende krachten in haar te bedwingen. 
Ze wilde opnieuw beginnen, maar het werd een strijd op le-
ven en dood die ze uiteindelijk verloor. Een jaar later vernam 
ik dat ze was overleden.

Ze vond dat ze niet de moeite waard was, voelde 
zich onbeduidend, ongewenst en onbemind
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Verlamd
De verlamde man die in Marcus 2 bij Jezus wordt gebracht, is 
er ook erg aan toe. Wat er precies met hem aan de hand is, 
weten we niet, alleen dat hij verlamd is. Uit zichzelf kan hij 
totaal niets. Hij is volkomen passief en aangewezen op de 
hulp van anderen.
     Koste wat kost willen zijn vrienden hem bij Jezus brengen. 
Ze dulden geen uitstel. Misschien zijn ze bang dat hun vriend 
het niet langer trekt als hij niet snel geholpen wordt. Jezus is 
ontroerd als hij ziet hoe de mannen zich voor hem inzetten. 
Ze halen de gekste capriolen uit, slopen zelfs een dak. Dat ze 
zover gaan getuigt van veel geloof in Jezus.
    Als Jezus de man ziet, weet hij kennelijk dat de bron van 
zijn verlamdheid vanbinnen zit en dat de genezing dus ook 
van binnenuit moet komen. Niet dat de man een slechterik 
is, hij lijkt eerder het spoor van zijn leven kwijt te zijn. Hij 
heeft geen vaste grond meer onder zijn voeten. Dat is zonde, 
vindt Jezus. Hij spreekt hem op vriendschappelijke toon aan: 
‘Vriend…’.
    Jezus wil niet dat we ons laten verlammen door onze te-
kortkomingen en beperkingen. Maar terwijl wij moeite heb-
ben onszelf daarin te aanvaarden, zegt hij: ‘Je zonden zijn je 
vergeven. Je bent meer dan de missers in je leven. God is 
groot. Je kunt verder: je mag opnieuw beginnen.’

Voornemens
Aan het begin van het nieuwe jaar worden weer vele voorne-
mens uitgesproken. We willen onszelf verbeteren en gaan de 
strijd aan met onze tekortkomingen. Dat is een strijd die we 
vaak verliezen, omdat we starten vanuit het negatieve. Jezus 
leert ons te beginnen vanuit het positieve, de liefdevolle aan-
vaarding.



15

Als God ons liefdevol aanvaardt met onze (on)hebbelijkheden 
en tekortkomingen, waarom wij onszelf dan niet? Wanneer 
vergeving ons wordt aangezegd, wat let ons die te ontvan-
gen? Als Jezus ons uitnodigt opnieuw te beginnen, wat houdt 
ons dan tegen?

Natuurlijk is het goed onze tekortkomingen onder ogen te 
zien. Vanzelfsprekend is het zinvol om onze fouten – voor 
zover dat kan – te herstellen en om te proberen niet in herha-
ling te vallen. Op voorwaarde dat dat gepaard gaat met mild-
heid, opdat wij niet verlamd raken door hopeloosheid.
     Misschien helpt het om iedere avond terug te kijken op de 
voorbije dag. Om God te danken voor de momenten van lief-
devolle aanvaarding die we mochten beleven. Om vervolgens 
met goddelijke mildheid te kijken naar de dingen die niet goed 
zijn gegaan en oprecht om vergeving te vragen. Wetend dat 
we vergeven zijn. Wetend dat we elke dag een frisse start mo-
gen maken en verder mogen spelen voor Gods aangezicht.

als Jezus ons uitnodigt opnieuw te beginnen, 
wat houdt ons dan tegen?


