Nieuwsbrief #5, oktober 2009
Beste vrienden,
De (prachtige) zomer is bijna voorbij en een periode van kortere dagen en langere avonden
staat weer voor de deur. Het is bij uitstek een tijd om wat meer te lezen en na te denken
over wat het praktisch betekent dagelijks met God te leven. Een tijd van reflectie en
meditatie.
In de maand oktober zullen we in de serie ‘Aidan lezingen” van de
“www.keltischegebeden.nl” bezig zijn met o.a. de inhoud van Psalm 119. In deze maand
lezen we deze hele, lange, Psalm door. Ons gebed daarbij zal voortdurend zijn: “GEEF MIJ
INZICHT”.
Veel monastieke bewegingen kennen een z.g. ‘Regel’, een serie richtlijnen die tezamen
een soort structuur vormen om als gezamelijke gemeenschap God te dienen. Zo ook bij de
Northumbria Community. Nu is dit echter bij de NC niet een soort wet die ons wordt
opgelegd, maar meer een raamwerk dat ons wordt aangereikt om te werken aan het krijgen
van meer geestelijk ritme in ons leven.
Twee belangrijke sleutel-begrippen vormen bij de ‘regel’ van de NC het fundament, de
basis. Deze zijn ‘Beschikbaarheid’ en ‘Kwetsbaarheid’.
1. Beschikbaarheid naar God en anderen (in mijn ‘cel’, door gastvrijheid, in
voorbede, en zending/missie).
2. Bewuste Kwetsbaarheid in de bereidheid me te laten aanspreken in gebed, door de
Schrift, maar ook door anderen. Tevens verklaar ik me bereid om de moeilijke vragen te
(durven) stellen, relaties belangrijker te vinden dan mijn reputatie en ‘kerk’ te willen zijn
zonder muren.
En hoewel het hebben van een ‘Leefregel’ in het volgen van de Heer ons erg kan helpen als
ijkpunt om geestelijk op koers te blijven, zullen we toch voortdurend INZICHT nodig
hebben. Het is namelijk niet voldoende om alleen datgene te volgen wat een ‘Regel’ ons
aanreikt. Inzicht is nodig om te volharden, ook in de drogere woestijn-perioden van ons
geestelijk leven.
Ik wens jullie een goede maand toe met Psalm 119.
Tot de volgende keer.
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