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Altijd tijd, altijd aandacht:  
je eigen programma voor benedictijns leven   
 
 

Dag! 
 
Hartelijk welkom bij de schriftelijke cursus ‘Altijd tijd, altijd aandacht’, die bedoeld is om je een jaar 
lang inspiratie te bieden voor jouw eigen manier van benedictijns leven. 
Ik vind het fijn dat dit programma je aanspreekt en wens je van harte toe dat het jou stimuleert in de 
doelen die je ermee hebt en dat het je brengt wat je ervan verwacht! 
De twaalf cursusdelen zijn een uitnodiging voor een jaar benedictijnse spiritualiteit waar je zelf vorm 
en inhoud aan gaat geven. 
 

 
Een levensregel voor beginners: 
benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven 
 
Het boekje ‘Een levensregel voor beginners’, geschreven door Wil Derkse, vormt 
de aanleiding voor dit programma. 
 
Jaren geleden maakte iemand mij attent op dit boekje; helaas weet ik niet meer 
wie, want ik zou hem of haar van harte willen bedanken. Voor mij betekende het 
lezen van ‘Een levensregel voor beginners’ de eerste kennismaking met de 
benedictijnse spiritualiteit, en vanaf het begin was ik gegrepen door de eenvoud 

en het kleine ervan. Of beter gezegd: het grote ervan, maar dan in het kleine. Ik zag in, dat we in álles 
wat we doen, ook –of misschien wel juist– in de praktische, alledaagse dingen, op een heilzame en 
vruchtbare manier bezig kunnen zijn. Met aandacht, luisterend en van harte respons gevend, op tijd 
beginnend en op tijd eindigend, erbij blijvend, gehoor gevend...  
En dat dit alles niet een punt is dat we bereiken of afvinken, niet iets wat we onder de knie kunnen 
krijgen, maar dat het een proces is dat doorgaat zolang we leven. Met vallen en opstaan, en dus ook 
met een prachtige relativering erin: dat we altijd opnieuw beginnen. 
 
Sinds die eerste kennismaking is de benedictijnse spiritualiteit een essentieel deel van mijn leven 
geworden, een voortdurende oefening. 
Een voorbeeld. Wanneer ik voor mijn werk 20 leerverslagen moet becommentariëren, ruim ik mijn 
bureau leeg, ik leg één verslag voor me en richt mijn aandacht op de persoon die dit geschreven 
heeft. Ik probeer niet te denken aan de stapel die wacht, het andere werk, de boodschappen die ik 
vanmiddag ga doen, mijn vriendin die ik nog wil bellen – nee, iemand heeft dit verslag geschreven en 
ik wil hem of haar mijn onverdeelde aandacht geven. De oren van mijn hart spitsen, letterlijk ‘gehoor 
geven’ aan de oproep die als het ware met het verslag naar mij toe komt: ‘lees wat ik geschreven 
heb, reis mee in mijn ontwikkeling, sta open voor wat ik beschrijf en wil je mij dan teruggeven wat je 
opvalt en welke vragen verdiepend kunnen werken?’.  
 
Een ander voorbeeld. Wanneer mijn mailbox vol zit met mailtjes, zet ik soms een meditatieklokje op 
een uur, en dan probeer ik de berichten één voor één met volle aandacht af te handelen. Na het uur 
klinkt een klankschaalgeluid en dan stop ik om een kopje thee te pakken en even tien minuten te 
gaan zitten, soms met een boek, soms gewoon kijkend naar het uitzicht vanuit ons huis. Na die tien 
minuten klinkt weer het klokje en dan ga ik verder met m’n mailbox. Niet altijd eenvoudig, want hoe 
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drukker ik het heb, des te meer ik geneigd ben het klokje te negeren en gewoon door te werken.  
Of ik denk ‘éven deze afmaken’, en ben dan ineens twee uur verder... Maar op mijn  
goede momenten ben ik me daarvan bewust, en doe ik juist datgene wat moeilijk is maar o zo 
heilzaam. Ik stel me voor dat niet alleen ikzelf hierdoor meer ontspannen blijf, maar dat ook de 
kwaliteit van mijn werk en van het contact hierdoor toeneemt. 
 
Dit zijn maar twee voorbeelden, en zo zijn er veel meer, niet alleen van mijzelf maar van vele 
anderen – in werksituaties, maar ook in ons persoonlijke leven. Door wat ik inmiddels gelezen en 
gehoord heb, ook in de schrijfworkshops die ik over dit thema geef, ben ik ervan overtuigd geraakt 
dat mensen op eigen wijze vorm en inhoud geven aan (benedictijnse) spiritualiteit. Talloze mooie 
ideeën, betekenisvolle rituelen, inspirerende mogelijkheden – het zijn er te veel om in een enkele 
workshop kwijt te kunnen. Van daaruit ontstond het idee voor dit schriftelijke programma: je kunt 
het beschouwen als een boeketje bloemen dat je elke maand krijgt aangereikt. Kies die bloemen die 
je aanspreken, pak eruit waar je mee wilt oefenen, behoud wat werkt en laat los wat jou niet dient.  
 
Uit de voorbeelden die ik hiervoor genoemd heb, blijkt al wel dat benedictijnse spiritualiteit in onze 
dagelijkse praktijk niet op voorhand religieus van aard hoeft te zijn. Bij kloosterlingen is het natuurlijk 
wel zo dat al hun activiteiten een Godgerichtheid in zich dragen (ook met vallen en opstaan, dat 
zullen zij zelf als eersten erkennen), maar dat wil niet zeggen dat zonder zo’n expliciete religieuze 
focus de benedictijnse spiritualiteit niet ook buiten het klooster heilzaam kan zijn. Wil Derkse legt dit 
in zijn boek veel duidelijker uit, dus ik volsta hier met een verwijzing daarnaar (o.a. p.10/11).  
Voor dit programma geldt dat ik een mix probeer te maken tussen wel en niet-religieuze thema’s en 
teksten. Ook daarbij is de uitnodiging aan jou om er vrijelijk mee om te gaan en uit te proberen wat 
jou inspireert. 
 
 
Opbouw van de cursusdelen 
 
De 12 lessen, die maandelijks verschijnen, hebben steeds de volgende onderdelen: 
 
• Schrijven: allerlei schrijfsuggesties rond het thema van de maand; 
• Kijken: ondersteunend beeldmateriaal bij de schrijfsuggesties; 
• Lezen: een leesoefening (lectio divina ofwel ontmoetend lezen); 
• Doen: een actieve oefening, bijvoorbeeld een natuuropdracht, een luisteropdracht of een idee 

voor een excursie; 
• Maken: een oefening waarmee je de maand afrondt door je eigen kernboodschap in woord en 

beeld uit te drukken. Zo verzamel je tijdens het programma een persoonlijke set 
inspiratiekaarten. 

 
 
Krachtige thema’s 
 
Met aandacht in het leven staan, echt luisteren, open communiceren, in het nu zijn, jezelf niet 
verliezen in je werk of andere dingen, een gezonde balans vinden in alles waar je verantwoordelijk 
voor bent en wilt zijn – het zijn thema’s van deze tijd, en ook van alle tijden. Dat blijkt als je het boek 
van Wil Derkse leest; hij maakt een heel praktische vertaling van de 1500 jaar oude benedictijnse 
spiritualiteit naar ons dagelijkse leven. 
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De kloosterregel van Benedictus reikt ons krachtige thema’s aan, zoals: 
•   aandachtig luisteren en van harte respons geven 
•   blijven groeien, met vallen en opstaan 
•   erbij blijven, niet weglopen 
•   dagelijkse verbeterstapjes zetten 
•   verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en anderen 
•   oefenen in de kunst van het beginnen en het ophouden 
 
In de online bibliotheek op de website www.papierenspiegel.nl is meer informatie over het 
benedictijnse gedachtegoed te vinden. 
 
Voor het programma “Altijd tijd, altijd aandacht” heb ik de twaalf delen uit het boek van Wil Derkse 
aangehouden, waarbij ik steeds een thema heb gekozen dat erbij past. Soms staat dat thema 
letterlijk in het boek, soms niet. Op deze manier wordt het geen boekbespreking, maar is het een 
aanleiding tot schrijven en verkenning van spiritualiteit in jouw eigen situatie. 
 

 
Verwijzingen naar het boek “Een levensregel voor beginners” zijn gebaseerd op de 18e druk, 
uitgegeven door Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, in 2003, ISBN 978 90 209 4184 5. 
Als je een andere uitgave van het boek hebt, kan het voorkomen dat de paginanummering net even 
anders loopt. Door de inhoud van de oefening of het citaat zul je toch op het goede spoor gezet 
worden. En als je de afwijking in de nummering eenmaal kent, kun je de verwijzingen alsnog 
gebruiken. 
 

 
 
De indeling van het cursusprogramma is als volgt: 
 
Deel Thema van het cursusdeel Boek Wil Derkse 

1. Tijd voor begin, aandacht voor verlangens Inleiding 

2. Tijd voor zorg, aandacht voor wortels Deel I, H.1 

3. Tijd voor rituelen, aandacht voor je omgeving Deel I, H.2 

4. Tijd voor verbinding, aandacht voor alledag Deel I, H.3 

5. Tijd voor luisteren, aandacht voor gehoor geven Deel II, H.1 

6. Tijd voor groei, aandacht voor beloften Deel II, H.2 

7. Tijd voor ontmoetingen, aandacht voor gastvrijheid Deel II, H.3 

8. Tijd voor leiderschap, aandacht voor relaties Deel III, H.1 

9. Tijd voor dienstbaarheid, aandacht voor kracht Deel III, H.2 

10. Tijd voor kwaliteiten, aandacht voor verantwoordelijkheid Deel III, H.3 

11. Tijd voor heilzaamheid, aandacht voor beginnen en ophouden Deel IV 

12. Tijd voor eenvoud, aandacht voor doorgaan Epiloog 
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Tips: hoe zou je met dit inspiratieprogramma kunnen werken? 
 
• Creëer bewust gelegenheden om met dit programma aan de slag te gaan; een goede richtlijn is 

tenminste 7 keer per maand. Laat deze momenten niet afhangen van de tijd die zich aandient, 
maar plan tijd in, reserveer vrije ruimte voor jezelf. 
Daarbij geldt: liever vaak en kort, dan weinig en lang. Zo zul je waarschijnlijk meer hebben aan 
drie keer per week twintig minuten, dan aan een hele dag per maand. 
 

• Experimenteer en kijk wat voor jou werkt, spreek bijv. met jezelf af om een week lang ‘s 
ochtends te beginnen met een kwartier of half uur voor dit programma of er je dagen mee af te 
sluiten. Het helpt als je een vaste periode voor zo’n experiment kiest, dan gaat er geen energie 
meer zitten in het ‘onderhandelen’ met jezelf. 
 

• Werk niet alle oefeningen en suggesties af alsof het huiswerk zou zijn ☺. 
Kijk eerst eens globaal door een les heen en merk waar je aandacht naar uitgaat. 
Je kunt sommige opdrachten links laten liggen en andere juist herhalen – voel je daarin vrij. Het 
zijn suggesties, niet meer, niet minder. 
 

• Wanneer een opdracht of thema je tegenstaat, schrijf dan eens iets over die weerstand die je 
voelt. Niet oordelend, maar eerder verkennend, benieuwd naar jezelf. Wat laat je ermee liggen? 
Waar beweeg je van weg, waar vlucht je naartoe?  
 

• Maak het leuk en feestelijk voor jezelf om met het programma bezig te zijn, bijvoorbeeld door 
een mooi schrift te kopen of te schrijven met je favoriete pen.  Of door een speciaal plekje in huis 
in te richten waar je kunt schrijven en lezen.  
Ik geef hier graag een tip van Christine de Vries door: je kunt ook een ‘mobiel plekje’ voor jezelf 
maken door bijvoorbeeld een mooie tas of kleurrijke doos te gebruiken om je schrijfspullen, het 
boek etc. in op te bergen. 
 

• Kies bewust of je een apart schrift wilt gebruiken voor dit programma of dat je het onderdeel laat 
zijn van je ‘gewone’ dagboek. Voor beide valt iets te zeggen, maar misschien is het wel zo 
benedictijns om juist door te gaan met wat je al deed, alleen dan op een meer benedictijnse, 
spirituele manier. 
 

• Vertel eventuele huisgenoten dat je met dit programma bezig bent en maak zo nodig afspraken 
met hen over de tijd en ruimte die je daarvoor graag wilt hebben. Je kunt het dan ook hebben 
over privacy: wat wil je dat er wel en niet gebeurt met hetgeen jij schrijft? Het kan mooi zijn om 
het te delen met anderen, maar doe dat alleen wanneer je dit zelf echt wilt en houd het anders 
voor jezelf. 
 

• Het is goed denkbaar dat je door de loop van het jaar merkt dat je bepaalde dingen uit eerdere 
lessen vast wilt houden. Doe dat dan vooral! Stel bijvoorbeeld dat in les 1 een aandachtoefening 
zit die jou goed bevalt, blijf deze dan gebruiken, ook al wordt de oefening als zodanig niet meer 
in de daaropvolgende lessen genoemd. Het gaat er tenslotte om dat jij op het spoor komt van 
jouw eigen benedictijnse spiritualiteit in de praktijk. Het programma is er voor jou, en niet 
omgekeerd. 
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• Aansluitend bij het voorgaande punt: geef jezelf niet op je kop als je even niet met het 
programma bezig bent geweest. Het principe van ‘vallen en opstaan’ is heel benedictijns, en de 
eerste stap heb je al gezet door je te realiseren dat je het hebt laten liggen. Dus sta op, en 
onderzoek wat jou past. Breng je aandacht zonder oordeel terug naar wat je ermee wilde, 
waarom je dit bent gaan doen, en zet weer een (klein) stapje in die richting door het programma 
weer op te pakken – al is het maar door 5 of 10 minuten te schrijven... 

 
Je kunt individueel met dit programma werken of met een vriend(in) of zelfs een groepje, wanneer 
deze anderen ook aan de cursus deelnemen. In dat geval kun je bijvoorbeeld gezamenlijk bepaalde 
schrijfoefeningen doen, samen een excursie maken of een uurtje besteden aan het maken van 
inspiratiekaarten als afronding van een maand. Bij het samen schrijven en lezen is het in ieder geval 
belangrijk dat je niet reageert op wat iemand geschreven heeft (geef aandacht, geen commentaar). 
Mocht je tips voor een dergelijk gebruik van de cursus nodig hebben, kun je altijd contact met me 
opnemen. 
 
Ik vertrouw erop, en dat is meteen ook mijn verzoek, dat je de cursusdelen niet aan anderen ter 
beschikking stelt. Het programma is bedoeld voor degenen die zich ervoor hebben ingeschreven. 
Mocht je iemand kennen die graag mee zou doen maar voor wie de prijs een bezwaar is, laat hem of 
haar dan met mij contact opnemen; in overleg komen we daar altijd wel uit. 
 
Algemene informatie over oefeningen 
 
In een apart document (“Algemene instructies werkvormen”) vind je de algemene informatie over de 
oefeningen: de manier van schrijven, uitleg over bepaalde technieken, aanwijzingen voor het lezen 
van teksten op een ontmoetende, meditatieve manier (lectio divina), etc. 
Met dit document heb je altijd alle werkvormen bij de hand en hoef je niet terug te zoeken in welke 
les ook weer het woordgedicht of het elfje etc. geïntroduceerd werd. 
 
Tenslotte  
 
Het eerste woord van de Regel van Benedictus is “luister”. Een alledaags woord, dat echter een 
bijzondere betekenis krijgt als je het op je in laat werken. 
Ik wens je dan ook toe dat je niet alleen veel plezier aan dit programma zult beleven, maar dat het 
ook een inspiratiebron is voor jou om te luisteren – naar jezelf, je innerlijke stem, en naar de ander of 
de Ander met wie je wilt leven. 
 
Mocht je vragen hebben of iets over je ervaringen willen vertellen, dan hoor ik dat graag! 
 
Hartelijke groet, 
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