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Waar kan ik als zieke terecht met mijn inner-

lijke pijn die voortkomt uit het langdurig ziek

zijn? Waar kan ik kracht vinden in mijn zoek-

tocht naar aanvaarding en heling?

Wat moeten we ons voorstellen bij “inner-
lijke pijn”?

Innerlijke pijn: we hebben er allemaal mee

te maken. Wie kent er niet de gevoelens van

lusteloosheid, leegte, verlatenheid, verdriet,

angst en onzekerheid? Wat we al of niet door-

maken is bovendien zo onvoorspelbaar. De

angst kan ons onverwacht overvallen of ver-

lammen. Hetzelfde met verdriet of eenzaam-

heid. En wat doen we met spanningen in ons

leven? Het benauwt ons, maakt ons onrustig,

bezorgt ons slapeloze nachten.

Soms kunnen we erover praten met iemand

en dat verlicht de spanning en de pijn. Maar

meestal blijven we er alleen mee. In die moei-

lijke momenten lijkt het wel alsof het geluk

niet meer bestaat. Hoe ga ik om met eenzaam-

heid, onrust, angst?

Hebben mensen een “cursus” nodig om hier
een antwoord op te vinden?

Natuurlijk niet. Toch denk ik dat er een grote

nood is aan kennis in verband met het innerlijk

leven. Noch in de school, noch in de kerk heb-

ben we dat ooit geleerd. Mensen zijn ook op

zoek naar plaatsen waar ze hun kwetsbaarheid

durven en mogen tonen. Het dagelijks leven zit

zo in elkaar dat we niet veel kansen krijgen om

met dat wat ons werkelijk bezig houdt naar

buiten te komen, met elkaar te delen. We leven

nu eenmaal in een maatschappij die voorname-

lijk gericht is op presteren en consumeren. Wat

zwak en kwetsbaar is wordt weggedrukt. We

worden aangespoord om van de pijn weg te

vluchten. Zijn de meesten van ons niet opge-

voed met het advies: “sterk zijn, flink zijn, kop

op!” Kwetsbaarheid wordt aanzien als zwak-

heid en we vluchten ervan weg. Doch als je

altijd maar blijft vluchten kan er geen heling

komen. Een ‘cursus’ geeft mensen de kans om

op een andere manier met hun pijn om te gaan.

Welke is die andere manier van met pijn om
te gaan?

Niet meer vluchten maar in relatie treden

met je pijn. De pijn durven ontmoeten. Het niet

wegduwen, oordelen of veroordelen, maar er

mild leren naar kijken. Pijn maakt deel uit van

het leven en kan een poort worden naar grote-

re innerlijke vrijheid. Via bijbelse verhalen

ontdekken we ook dat dit een gelovige manier

is van met pijn om te gaan. Jezus nodigt ons uit

om onze kwetsbaarheid met mildheid te bena-

deren.

Een mooi voorbeeld is het Verrijzenisver-

haal. Als de Verrezene aan zijn leerlingen ver-

schijnt toont hij zijn wonden. In ons denken

kunnen we bevrijding moeilijk samenzien met

wonden omdat we ons het geluk voorstellen als
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een toestand van niet-lijden. Dit is echter een

illusie waarin we allemaal vastzitten. We leven

in de waan dat we maar gelukkig kunnen zijn

als we geen lijden, geen verdriet en zorgen

hebben. ‘Zalig zij die niet wenen, die geen zor-

gen hebben, die nooit iets tegenkomen,’ zegt

de media. Daartegenover staan de zaligspre-

kingen van Jezus die een heel andere bood-

schap brengen. ‘Zalig de armen van geest, de

treurenden, de zachtmoedigen, zij zullen het

Rijk Gods bezitten’. Jezus doorprikt de illusie

van een aards paradijs zonder tranen. In de bij-

belse zaligsprekingen zijn vreugde en smart

onafscheidelijk. Hier raken we aan de essentie

van het echte leven. Gelukkig zijn betekent ‘ja’

durven zeggen aan het leven in zijn geheel: ‘ja’

aan het licht maar ook aan onze kwetsbaarheid.

Wie zijn kwetsuren leert aanvaarden ontdekt

een innerlijke vrijheid en proeft nieuw leven.

Wat kan ‘verrijzenis’ betekenen voor de
mens van vandaag?

Naar mijn leven toe vertaald betekent ‘ver-

rijzenis’ innerlijk vrij worden. Doch het gaat

hier niet zozeer om een Vrij worden van de

pijn, maar Vrij worden IN de pijn. Dat is voor

mij de boodschap van de verwonde Verrezene.

Pijn zal er blijven in het leven, maar we kun-

nen het op een andere manier beleven. Dit is

natuurlijk een totaal andere boodschap dan wat

de maatschappij ons voorhoudt. Ware vreugde

ligt dus niet in de afwezigheid van zorgen en

verdriet, in een toestand van niet-lijden, maar

in de manier waarop we het lijden dragen.

Hoe kunnen we vrij worden in de pijn?
We kunnen vrij worden in het lijden door

mild te worden naar onszelf en de anderen toe.

Door liefde te worden. Mildheid wil zeggen:

niet wegduwen, oordelen of veroordelen, maar

aanvaarden zoals het is. Zo vaak zijn we hard

naar onszelf toe. Wanneer storende gevoelens

van angst, eenzaamheid en verdriet opkomen

reageren we onmiddellijk met veroordeling en

frustratie.

Mild worden

Mild worden is de rijpste groet van de mens. 
Het is zacht worden in je woorden
in de klank van je stem en in heel je zijn.
De blik uit je ogen wordt een warm aanvoelen
omdat je in de mensen om je heen jezelf her-
kent.
Het heeft niets te maken met zwakheid, het zit
veel dieper. 
Het is de kracht die je doet ontwaken en doet
leven.

Mensen die binnen mild worden beseffen wie
ze zelf zijn.
Je oordeelt niet meer over anderen.
Je bent niet langer hard.
Je wilt niet overal gelden te koste van je mede-
mensen.
Je luistert omdat elke andere een voortdurend
wonder is.
Je geniet van zon en regen en van heel kleine
dingen.

Dikwijls zie je die mildheid bij mensen die veel
geleden hebben. 
Ze horen en zien alles anders.
Wie mild wordt heeft zichzelf overwonnen. 
Een dankbare zucht van bevrijding
welt uit je op: je houdt van de mensen
omdat je geleerd hebt van jezelf te houden.
Niet zoals je zou willen zijn, maar gewoon
zoals je bent.

Karel Staes

We proberen zo vlug mogelijk deze gevoe-

lens van ons af te stoten. We aanvaarden ons-

zelf niet zoals we zijn. Deze weigering om ons-

zelf helemaal te aanvaarden, deze innerlijke

houding van wegduwen, weerstand, zelfver-

oordeling houdt ons echter juist gevangen in

innerlijke pijn.
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Jezelf graag zien zoals je bent is een nood-

zakelijke stap om tot heling te komen. Ook

hier werpen de woorden van Jezus een nieuw

licht op het belang van de mildheid. Hij zei

immers: 4 de naaste zoals jezelf’ (Lc. 10,27).

Deze uitnodiging om mild te zijn, niet alleen

naar de anderen maar ook naar onszelf toe,

hebben we vaak maar ten dele begrepen. Wij

hebben alles toegespitst op de naastenliefde er

wij zijn voorbijgegaan aan onszelf. Vele klach-

ten van mensen die in psychotherapie gaan zijn

terug te brengen tot een negatief zelfbeeld.

Heling van innerlijke pijn kan maar gebeuren

als ik positief naar mezelf teer kijken, als ik

mezelf leer aanvaarden zoals ik ben, in mijn

vreugde en in mijn verdriet, Ik kan immers

alleen veranderen wat ik heb geaccepteerd. Als

ik vecht tegen de angst, wordt de angst nog

sterker. Heling gebeurt maar wanneer ik mild-

heid naar mijn innerlijke pijn zend in plaats

van veroordeling en irritatie.

Mild naar de pijn kijken, maar dit is toch
helemaal niet gemakkelijk?

Neen, helemaal niet. Het is een levensop-

dracht. Met mildheid naar onszelf leren kijken

vraagt om een hele ommekeer in ons denken.

In plaats van te zeggen: ‘ach daar is mijn angst

weer, ik wil dat niet, het is altijd hetzelfde, dat

gaat maar niet weg, wat doe ik toch verkeerd,

wat moet ik er toch aan doen?’ kunnen we

leren zeggen: ‘oké het mag er zijn’. Vele men-

sen huiveren wanneer ze dit horen. Is dit niet

gevaarlijk? Onze angst voor de angst is vaak te

wijten aan onwetendheid. We hebben zo wei-

nig inzicht in onszelf.

Iedereen heeft angst in zich. Als kind maken

we allemaal, in meer of mindere mate, negatie-

ve ervaringen mee, en die blijven in ons. als we

onze angst leren zien als het angstige kind in

onszelf dan verliest de angst al veel van haar

verlammend karakter. Wat doe je nu met een

angstig kind? Denk aan een angstig kind dat

naar zijn moeder toeloopt. Wat zal de moeder

doen? Het wegduwen? Neen, de moeder neemt

het wenend kind op haar schoot. De eerste

minuten zal het kind blijven doorhuilen, mis-

schien nog harder huilen, maar langzaam zal

het rustig worden. De liefde van de moeder

verzacht en heelt de pijn. Hoe dit komt kan nie-

mand verklaren, maar liefde verzacht en heelt.

Zo ook zal de mildheid naar onszelf toe ver-

zachtend en helend werken. Als we met mild-

heid onze pijn leren dragen ervaren we het lij-

den niet meer als een bodemloze put, maar als

een tunnel die altijd opnieuw leidt naar een

nieuw licht.

Het klinkt allemaal wel mooi, maar ga je
hierdoor het lijden niet goedpraten of een
passieve houding aannemen?

Sommigen vrezen dat mildheid zal leiden tot

fatalisme en passieve berusting. Niets is min-

der waar. Mildheid heeft niet te maken met

zwakheid, het zit veel dieper, het is een kracht

die je doet ontwaken en doet leven.

Het geeft je ook de kracht om op een posi-

tieve manier te strijden tegen het lijden, het lij-

den op zich mag men immers nooit goedpra-

ten. Het is zinloos en vernietigend. We zien hoe

Jezus zich actief verzette tegen iedere vorm

van onrecht en pijn. Dat moeten wij ook doen.

Wij moeten er alles voor doen om het lijden te

verzachten en te helen. De kernvraag blijft ech-

ter: “hoe doe je dit?” Wordt je verzet tegen het

lijden gedragen door een innerlijke houding

van geweld: frustratie en veroordeling? Of

door een innerlijke houding van liefde: overga-

ve en mildheid? Wat je met liefde aanraakt

wordt liefde. Jezus nodigt ons uit om te leren

handelen vanuit de liefde, vanuit een zuiver

hart, wanneer hij zegt: “Leer van mij, ik ben

nederig en zachtmoedig van hart” (Mt. 11,29).

Doch het is ook belangrijk om in te zien dat het

niet gaat om een goedkope zachtmoedigheid.

Echte mildheid is de vrucht van een lang en

geduldig groeiproces. Eerst moet je doorheen

het verzet, innerlijk schreeuwen en wanhoop,

zoals Jezus in de tuin van Getsemani. Maar Hij

bleef niet vastzitten in opstandigheid. Zijn

schreeuwen deinde uit in overgave, en hierdoor

kon hij zich open stellen voor de verrijzenis,

voor nieuw leven.
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In de cursus oefenen de deelnemers hoe de
ommekeer van hardheid naar mildheid kan
gebeuren. Hoe kan je dit concreet maken?
Hoe kunnen wij inderdaad mild worden?

We ontdekken in het samen-zijn dat we de

mildheid niet buiten onszelf moet gaan zoeken.

Mildheid is reeds aanwezig diep in ieder van

ons. Dit is ook de kern van de blijde bood-

schap: ‘Ik ben in u, en gij in Mij’ (Joh. 15) en

‘uit uw binnenste zullen stromen van levend

water vloeien’ (Joh. 14). God bewoont ons.

Iedere mens bezit diep in zichzelf een godde-

lijke bron van kracht en mildheid: een levens-

bron. Maar deze bron is vaak bedekt door ste-

nen. In de cursus gaan we op zoek naar wegen

om die blokkades, die de stroming van de lief-

de verhinderen, te verwijderen en de levens-

bron aan te boren. Eén van deze wegen is bij-

voorbeeld het gebed van de stilte of christelijke

meditatie. In de cursus gaan we op zoek naar

de kracht van de innerlijke stilte om alzo het

verlammende lawaai van ons gepieker wat te

kunnen loslaten. Verder maken we hiervoor

ook nog gebruik van muziek, kunstwerken en

poëzie.

Overgenomen uit Onder Ons, Leuven, december 1999
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I LIVE ALONE

Stay by my side, O Lord,

For I’m alone.

I need your presence with me

Night and day, to share my home,

To guide me on my way.

Keep me safe from danger;

Fill my heart with joy.

Give me your peace, your gift

To share with those whose hearts

Are troubled or despair.

And even when the shadow

Of the Cross falls on my path

I see your Easter sunlight

Through the dark.

I live alone dear Lord,

But I am sure

Your gaze is ever on me

As on an only child.

Abide in me, dear Lord,

That I may live in you.

Amen.

Benedictine Abbey, Kylemore Ireland.


