
10 4 oktober 2017 TERTIO

Anneleen Wouters    Hoe kwam u op het 
idee dat hippe thema “geluk” vanuit de 
Bijbelse traditie te belichten?
“Twee jaar geleden kaartte ik dat voor het eerst 
aan bij de uitgeverij. Ik ben al twintig jaar met 
yoga bezig en kom daardoor in contact met heel 
wat mensen die op zoek zijn naar wat ‘echt telt’, 
naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. 
Ook in de bredere samenleving valt op hoe ve-
len diepgang zoeken. Vaak gebeurt dat op veler-
lei wijzen en tegen de achtergrond van uiteen-
lopende tradities. Op zich is dat heel waardevol. 
Ik heb er het grootste respect voor. Maar als Bij-
belwetenschapper vind ik het tegelijk frappant 
dat heel wat intrinsiek mooie elementen die 
men in deze benaderingen naar voren schuift 
evenzeer eeuwenoud joods-christelijk gedach-
tegoed vormen. We moeten ze derhalve in deze 
nieuwe context durven te plaatsen. Het loont 
de moeite de vragen en verzuchtingen van zoe-
kende mensen vandaag eens te bekijken vanuit 
die invalshoek en vooral onszelf niet als ‘beter-
weters’ of echte  ‘betweters’ te profileren.”

“Om de kerk en het christendom in onze tijd 
te laten aanspreken, moeten zij absoluut met 
die stroming van zoekende mensen in dialoog 
gaan. Het is niet goed onze deuren te sluiten 
en iedereen daarbuiten smalend als ‘zwevers’ 

of ‘religieuze knutselaars’ af te doen. Een grote 
massa is oprecht op zoek naar diepgang, zinge-
ving, verbondenheid. Kortom, naar iets wat re-
ligie in haar diepste kern is of hoort te zijn. Als 
christenen hebben wij iets te bieden, maar mis-
schien moeten we het eerst (her)ontdekken.” 

Hoe pakken we zoiets aan?
“In die veelvoudige en veelvormige zoektocht 
herken ik steeds weer drie elementen: bewuste 
aandacht voor het hier en nu, verbondenheid 
en harmonie met de ons overstijgende werke-
lijkheid, en bewuste, aandachtige pogingen tot 
de verwerkelijking van heelheid in een zinvol le-
ven. Die drie accenten zijn alomtegenwoordig. 
Maar dezelfde drie elementen vinden we terug 
in onze joods-christelijke traditie. Ik merk ze in 
de klemtonen die woestijnvaders al legden, in 
het evenwicht tussen ora et labora in de Regel 
van Benedictus en de monastieke traditie die 
eruit voortkwam, in middeleeuwse mystiek, 
in nieuwe tendensen van christelijke medita-
tie, maar eveneens in de Bijbel.”

“Ik tracht derhalve de hedendaagse zoektocht 
naar geluk, zingeving en wijsheid te spiegelen 
aan de aloude Bijbelse wijsheidsliteratuur, meer 
specifiek de Wijsheid van Jezus Sirach. Dat min-
der bekende wijsheidsboek bevat heel mooie 
bespiegelingen over het leven in zijn dagelijkse 
kleine of grote vreugden en zorgen. En dat bin-
nen het kader van wat kenmerkend is voor de 
oudtestamentische wijsheidsliteratuur, met 
name de nadruk op het hier en nu enerzijds 
en verbondenheid met wat ons overstijgt an-
derzijds, om van daaruit te streven naar de be-
wuste verwerkelijking van een zinvol, geluk-

kig leven. Het doet dat in drie centrale concep-
ten: ‘gerechtigheid’ – hic et nunc – en ‘ontzag 
voor de Heer’ – gericht op het transcendente – 
die uitlopen op de  ‘zegen van de  Allerhoogste’ – 
de verwerkelijking van heelheid en vervulling.”

Hoe komt het dat onze samenleving 
nauwelijks vertrouwd is met die 
aspecten van de traditie?
“Naar mijn gevoel is het christendom de jong-
ste eeuwen nogal ‘verbaal’ geworden, met 
veel regels, definities en precies omschreven 
dogma’s. Misschien gebeurde dat onder in-
vloed van de moderniteit, waarbij wij heel rati-
onalistisch en in welomlijnde concepten alles 
probeerden te ‘vatten’ of te ‘be-grijpen’. Maar 
daarbij is de diepste spirituele laag – die met 
mysterie en vertrouwen in overgave te maken 
heeft – wat op de achtergrond geraakt.” 

“Overigens valt het op hoe die onderstroom wel 
heel sterk aan de orde blijkt in populaire ‘christe-
lijke meditatie’ die misschien niet toevallig door 
toonaangevende monniken in de lijn van de Re-
gel van Benedictus uitgewerkt is. Hier gaat het 
niet over een modeverschijnsel, wel over een 
parallelle zoektocht, waarbij christenen heel 
sterk diezelfde elementen benadrukken, maar 
dan steunend op de joods-christelijke traditie.”
 
U zegt dat de kerk van vandaag 
die existentiële, spirituele en 
“mystieke” laag meer zou moeten 
beleven. Op welke manier zou 
dat vorm kunnen krijgen?
“Op de praktijk ben ik in mijn boek niet ingegaan. 
Pasklare antwoorden heb ik evenmin. Er zijn na-
tuurlijk wel dingen mogelijk. Door meer nadruk 
te leggen op de meditatie bijvoorbeeld die nu her-
ontdekt wordt. Persoonlijk mis ik vaak ruimte 
voor stilte in eucharistievieringen. Stilte biedt 
een moment om in verbondenheid met God te 
komen. Ik vond dat als kind al. Na de communie 
volgde er een moment van persoonlijk gebed, 

“Het christendom is de jongste eeuwen nogal  ‘verbaal’ geworden, met veel regels, definities en precies omschreven dogma’s”, vindt Bénédicte Lemmelijn.

“Wees geen ‘beter-weter’”

Hoogleraar Bénédicte Lemmelijn brengt – net na haar nominatie 

voor de prijs van het religieuze boek – Mindful geluk uit. Wat dat werk 

anders en bijzonder maakt, blijkt uit de ondertitel: Vanuit eeuwenoude 

Bijbelse  Wijsheid. Lemmelijn verbindt de hedendaagse zoektocht  

naar geluk met onze joods-christelijke traditie. 

maar dat was direct gedaan, nog voor je tot rust 
kon komen. Ik denk dat wij een dergelijk helend 
element om te komen tot diep bewustzijn, fun-
damentele verbondenheid – wat ik in mijn vorige 
boekje ‘tegenwoordigheid’ genoemd heb – heel 
weinig kans geven in traditionele vieringen.” 

U haalt enkele aspecten aan 
uit de teksten van Jezus Sirach. 
Veel aandacht gaat naar vergeving, 
rouwverwerking enzovoort. Waarom?
“Ik heb die voorbeelden gekozen omdat ze her-
kenbaar zijn. Rouw zet een mensenleven op zijn 
kop. Begrijpelijk natuurlijk. Tegelijk is Sirach er 
dan met de realistische boodschap dat je ooit 
weer door moet gaan. Want als je niet oppast, 
dan wordt verdriet op zich een tweede negatieve 
realiteit, dat naast het verlies komt te staan. Ver-
driet mag geen eigen leven leiden, want daaraan 
ga je ten onder. Negativiteit haalt ons neer. Daar-
naast biedt Jezus Sirach inzicht in wat ons verheft 
of blij maakt. Die wijsheid is duizenden jaren oud, 
maar soms lijkt het alsof ze voor vandaag is ge-
schreven. Zoiets toont hoe de diepste aspiraties 
van mensen door de eeuwen heen gelijk blijven.”

 Wilt u met dit werk meer inzicht 
geven in wat echt gelukkig maakt?
“Mijn uitgangspunt is de huidige situatie schet-
sen en tonen dat de vraag naar zingeving actu-
eel blijft. Wat momenteel speelt, is geen feno-
meen naast de joods-christelijke traditie. Het 
zit er eigenlijk vanouds allemaal in. Dus moeten 
we met die nieuwe, veelvoudige realiteit in dia-
loog gaan. Leren begrijpen waar mensen naar 
op zoek zijn en beseffen dat christenen hetzelfde 
zoeken. Het maakt de zoektocht van velen min-
der ingewikkeld en trekt het open. Je hoeft niet 
op je eentje te zoeken. Mensen kunnen daar 
veel aan hebben. Voor mij is het een verhaal 
van herkenbaarheid en wederzijdse erkenning. 
Tot de ene kant wil ik zeggen: ‘Zoek het niet 
per se alleen maar heel ver’ en aan de andere 
kant: ‘Vermijd een hautaine, smalende houding; 
neem zoekende tijdgenoten ernstig’.”

	 Bénédicte Lemmelijn, Mindful geluk. 
 Vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid, 
 Uitgeverij Averbode, Averbode, 128 blz. 
 Bestellen kan via de Kerknet-shop.
	 De boekvoorstelling vindt plaats op zondag 

8 oktober om 15 uur in de Abdijkerk 
 van de Abdij van Park in Heverlee. 

“Met nieuwe, 
veelvoudige realiteit 
in dialoog gaan.”

“Je hoeft niet  
op je eentje  
te zoeken.”
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