
 
 

 

Programma retraite “mediteren kun je leren” 
 
Introductie film: https://youtu.be/sb8uipFUhpA 
 
‘In het afgelopen coronajaar had ik meer rust, hoe kan ik dat vasthouden?’ 
‘Ik doe aan mindfulness, kan ik dat verbinden met geloof?’ 
‘Ik werk zo hard in de kerk, hoe kom ik toe aan het hart, aan tijd en rust voor mezelf?’. 
 
In het dagelijks leven vol drukte kun je soms dromen van stilte. Nu is stil worden iets 
dat je kunt leren. In de christelijke traditie en daarbuiten zijn velen ons voorgegaan in 
de kunst van het stil worden.  
In de retraite leren we een eenvoudige manier om tot verstilling te komen met een 
goede lichaamshouding en ademhaling. Elke dag starten we met een meditatie bij de 
natuur, een bijbeltekst of muziek.  Je zult merken dat je stap voor stap meer in 
verbinding  komt met jezelf en met God of de grond van je bestaan.  
 
Ieder mens heeft zijn of haar eigen manier waarop je makkelijk stil wordt. Daarom 
gebruiken we verschillende vormen van (christelijke)meditatie. In de 
zoomontmoetingen en de chat wisselen we onze ervaringen uit. Zo kun je ontdekken 
welke vorm jou past. 
 
 

Dag thema eyeopener Wat we gaan doen 

Maandag 13 september 
● Startbijeenkomst om 

20:00 uur; inloop vanaf 
1945 u. Zoom-link:  

 

Aangeraakt  Mediteren draait om: 

Stil worden 

Ontspannen 

Geen ervaringen 
najagen 

Geaard blijven 

Online kennismaking, over 
christelijke meditatie 

De opzet van de meditaties 

lichaamshouding en 
ademhaling 

korte meditatie (geleide 
fantasie) 

Dinsdag 14 september 
● Video in de chat 
● Ochtend- en 

avondgebed om half 10 

verwondering Oefen met stil zijn 

 

Lichtoefening 

Meditatie in je tuin/ voor je 
raam- 



 
 

 

Geraakt door de natuur 

Woensdag 15 september 
• Video in de chat Aanwezig zijn 

bij de 
aanwezige 

Omgaan met storende 
gedachten  

Je gedachten en je 
gevoelens langsgaan 
en  je binnenkamer 
betreden. 

Korte oefening in je gedachten 
weg laten drijven 

Meditatie over de niveaus in je 
innerlijk huis.  

Centering prayer 

 

Woensdag 15 september 
● Tussentijdse 

bijeenkomst om 20.00 
u; Zoom-link:  

● ochtend en 
avondgebed om half 10 
 

Worstelen en 
geroepen 
worden 

 

Als je opengaat in de 
stilte kan er van alles 
boven komen. 

Schrijf je ervaringen op 
in je schrift 

 

Online bijeenkomst 

Lichaamshouding- zwaarte en 
warmte oefening 

muziek 

Gen 32: 22-32 

Donderdag 16 september 
● Video in de chat 

 
● ochtend en 

avondgebed om half 10 

Je hart richten, 
ook in tijden 

van 
verwarring. 

Ruimte maken voor 
stilte of meditatie. 

Heb je een plek in huis 
om te mediteren? 

Welke tijd van de dag 
past je? 

Ademhaling 

Psalm mediteren op 
ademhaling 

Psalm 42 

Vrijdag 17 september 
• Video in de chat 
● ochtend en 

avondgebed om half 10 

 

Heb 
medelijden 

met mij; 
overgave 

Ontwaren van de 
Ander. 

Ruimte maken voor 
stilte of meditatie. 

Lichaamsoefening- 

zwaarte en (nieuwe) lichtheid 

Meditatie Markus 10: 46-52 

Ignatiaanse meditatie- met 
fantasie 



 
 

 

Zaterdag 18 september 
● Video in de chat 

 

Uw koninkrijk 
kome; 

Meewerken 
aan Gods 
toekomst. 

Hoe deel je liefde uit? 

Wat zijn meditatieve 
momenten in je 
dag/week? 

Hoe kun je die wat 
uitbouwen? 

Schrijf erover in je 
schrift. 

Aandachtsoefening: 
lichaamsscan en  loopoefening 

Loopmeditatie 

Onze vader 

Zondag 19 september 
• Video in de chat dankbaarheid Slotopdracht : Hoe 

verder? 

Welke vorm van 
meditatie spreekt je 
aan?  

Welke meditatieve 
momenten heb je en 
hoe ga je daarmee 
verder ? 

Heb je wellicht een 
geschikte tijd en/of 
plek? 

Meditatie bij lied uit Taizé: 

Señor que Florezca tu justicia 

 
Zondag 19 september 
 

● Online afsluiting om 
20.00 u.; Zoom-link:  

 

Ieder zijn eigen 
weg/ 

verschillende 
leerlingen- wat 
is jouw weg? 

Hoe ga je verder? 

Welke vorm van 
mediteren past je 
Zittend/lopend etc.? 

Welke meditatieve 
momenten in je 
dagen? 

 

Online afsluiting en evaluatie 

Lectio divina- mediteren in 4 
stappen 

Meditatie bij Lukas 8: 1-3 

 

 

 


