
10 februari: Aswoensdag 
Joël 2,12-18  /  Psalm 51  /  2 Kor. 5,20-6,2   /  Mt. 6,1-6.16-18

14 februari: 1e zondag veertigdagentijd 
Dt 26:4-10 / Rom 10:8-13 / Lk 4:1-13

21 februari: 2e zondag veertigdagentijd 
Gen 15:5-12, 17-18 / Phil 3:17—4:1 of 3:20—4:1 / Lk 9:28b-36

28 februari: 3e zondag veertigdagentijd 
Ex 3:1-8a, 13-15 / 1 Cor 10:1-6, 10-12 / Lk 13:1-9

06 maart: 4e zondag veertigdagentijd (zondag Laetare)
Joz 5:9a, 10-12 / 2 Cor 5:17-21 / Lk 15:1-3, 11-32

13 maart: 5e zondag veertigdagentijd 
Jes 43:16-21 / Phil 3:8-14 / Joh 8:1-11

20 maart: Palmzondag 
Lk 19:28-40  /  Jes 50:4-7 / Phil 2:6-11 / Lk 22:14—23:56 of 23:1-49

24 maart: Witte Donderdag
Ex 12:1-8, 11-14 / 1 Cor 11:23-26 / Joh 13:1-15 

25 maart: Goede Vrijdag
Jes 52:13—53:12 / Heb 4:14-16; 5:7-9 / Joh 18:1—19:42

26 maart: Stille Zaterdag
Gen 1 / Ex 14:15—15:1 / Jes 55:1-11 / Rom 6:3-11 /  Lk 24:1-12

28 maart: Pasen
Hand 10:34a, 37-43 / Col 3:1-4 of 1 Cor 5:6b-8 / Joh 20:1-9

03 april: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Hand 5:12-16 / Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19 / Joh 20:19-31

Voedsel voor je ziel
meditaties en verhalen voor 
de veertigdagentijd

7 avonden: 15/02 (20.00), 22/02, 29/02, 7/03, 14/03, 21/03, 29/03

Begeleiding: Theo van Drunen sj, Stefien Jansen, Winfried

 Timmers, Anneke van de Werff (Team Nijmegen)

Plaats: Graafseweg 11, Nijmegen

Kosten: € 15,-

Aanmelden: info@canisiuskerk.nl



De veertigdagentijd is vanouds een tijd van inkeer: méér dan een 
tijd om het lichaam te laten vasten, is het  een tijd om je ziel van 
voedsel te voorzien. 

De ziel leeft van verhalen, maar niet van eender welk verhaal. Het 
zou al heel wat helpen om het "junkfood", de stortvloed aan flut-
verhalen waarmee we dagelijks worden overstelpt, te laten staan.

Dan zal onze ziel  weer gaan hongeren naar écht voedsel: naar 
verhalen die haar voorzien van begrippen en symbolen die ze net 
zo nodig heeft als het lichaam vitaminen en mineralen.

Die verhalen vinden we dichtbij, in onze eigen traditie:  in de 
Heilige Schrift. Verhalen die we wellicht maar al te goed denken 
te kennen, en tóch nooit echt gehoord hebben. 

We zijn er aan gewend, maar zoals iemand gewend is te eten 
zonder goed te kauwen. Mediteren is leren kauwen op teksten, 
zodat ze hun voedingsstoffen weer afgeven aan de mediterende 
ziel.

De begrippen en symbolen, de personages en interacties in deze 
Helende Verhalen (als we 'Heilige Schrift' zo mogen vertalen) 
spijzigen de ziel, terwijl onze geest denkt dat er niets gebeurt... 

Elke dag maken we een half uur of langer vrij voor een meditatie 
op een verhaal, en we volgen Jezus daarbij op zijn weg. 
Gedurende zes weken is er op maandagavond een gesprek met 
uw begeleider, om te delen wat er op gang werd gebracht. De 
zevende avond, dinsdag na Pasen, ronden we af.

Mediteren met een bijbeltekst doe je zo:

1) Lees de tekst (herhaaldelijk) heel langzaam

2) Vraag wat je verlangt
Bijvoorbeeld: "Heer, geef me dat ik uw nabijheid in mijn 
leven mag ervaren" - of wat je ook maar ingegeven 
wordt door de tekst.

3) Leef je zoveel je kunt in. 
Stel je de passage visueel voor. Loop rond in het verhaal
alsof het een droom is waaruit je zojuist bent ontwaakt,
en die je wilt vasthouden. Maak deel uit van het
verhaal.

4) Laat het gevoel spreken. 
Als je ergens door geraakt wordt, blijf daar dan gerust
bij stilstaan. Het gaat er niet om de hele tekst "door te
werken", maar om datgene wat je smaak geeft zo goed
mogelijk te proeven.

5) Besluit met een gesprek. 
Ignatius benadrukte dat we met God zouden spreken
"zoals een vriend spreekt met een vriend". Probeer dit
aan het einde van je meditatie, of sluit af met een
gebed dat je uit je hoofd kent, om te danken voor wat
je gegeven werd.


