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Thomas Merton 
Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijke katholieke theoloog, schrijver en sociaal activist. Hij 
werd geboren in Prades (Zuid Frankrijk) en emigreerde op jonge leeftijd naar de VS. Tijdens zijn 
studietijd raakte hij geïnteresseerd in religieuze onderwerpen en hij bekeerde zich tot het 
katholicisme. Na lang aarzelen besloot hij in treden in het klooster van trappistenabdij Gethsemani in 
Kentucky; hij voelde zich sterk aangetrokken tot de stilte van het cisterciënzer leven. Als monnik was 
zijn blik naar binnen gericht, maar zeker ook naar buiten. Hij was een groot voorstander van de 
oecumene en onderhield met veel belangrijke mensen uit zijn tijd (schrijvers, politici, religieuzen) een 
intensieve correspondentie. Hij hield zich bezig met de strijd tegen onrechtvaardigheid en geweld en 
verdiepte zich uitvoerig in andere godsdiensten. Hij sloeg een brug tussen oosterse en westerse 
spiritualiteit. Meer over Thomas Merton valt te lezen op www.thomasmerton.nl  

 
 
  

http://www.thomasmerton.nl/


woensdag 17 februari (aswoensdag) 
 
* Steek een kaars aan 
 
* Woorden bij het ontsteken van het licht: 
 Licht dat terug komt, 
 hoop die niet sterven wil, 
 vrede die bij ons blijft. 
 
* Korte stilte 
 
* Lezing uit de Bijbel: 
Lezing: Kolossenzen 3: 12-14 
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in 
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en 
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u 
elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid 
maakt. 
 
* Tekst van Thomas Merton: 
GOD BEMINT ONZE ARMOEDE 
We moeten onze eigen armoede beminnen zoals Jezus die bemint. Die is zo kostbaar voor Hem dat 
Hij aan het kruis gestorven is om onze armoede aan de Vader aan te bieden en om ons de rijkdom 
van zijn eindeloze barmhartigheid te schenken. 
We moeten de armoede van anderen beminnen zoals Jezus die bemint. We moeten hen zien met de 
ogen van Zijn eigen mededogen. Maar we kunnen geen echt medelijden hebben met de anderen, 
tenzij we medelijden willen aanvaarden en vergiffenis willen ontvangen voor onze eigen zonden. 
We weten niet echt hoe we moeten vergeven tenzij we weten wat het is om vergiffenis te 
ontvangen. Daarom zouden we verheugd moeten zijn dat onze broers ons vergiffenis kunnen 
schenken. Het is dit wederzijdse vergeven dat de liefde van Jezus zichtbaar maakt in ons leven. Want 
door elkaar vergiffenis te schenken, doen we aan elkaar wat Hij aan ons heeft gedaan. 
 
* Vraag om te overwegen in de stilte: 
Thomas Merton heeft het over ‘onze eigen armoede’. Waarin ben jij/bent u ‘arm’? 
 
* Langere stilte 
 
  



* Gebed: 
 Zoals de zon  

geen dag  
ons in het donker laat, 

 zo is uw trouw 
 ons dag aan dag nabij. 
 Schep doorgang door 

wat zorgen baart, 
wat angst aanjaagt, 
en zet mij recht  
weer op mijn voeten. 
Niet moedeloos, 
niet hopeloos verlamd, 
maar opgericht, 
met opgeheven hoofd 
tot U, mijn zon, 
mijn dag, mijn licht! 

 
* Persoonlijke gebedsintenties 
 
* Afsluitende woorden: 

Wees Gij de ziel 
van onze gedachten, 
woorden en daden. 
Geef ons daartoe uw zegen! 

 
 
 


