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Inleiding

Waarom dit boek anders is

Er bestaan duizenden boeken over hoe te bid-
den, waarvan sommige echt goed zijn. Waar-

om dan nóg één? Waarom is dit boek anders?
Omdat dit boek de titel zou kunnen dragen 

‘Bidden voor dummies’, bidden voor mensen die 
er niet echt goed in zijn, voor mensen die het moei-
lijk vinden om te bidden, niet voor mensen die het 
gemakkelijk vinden – met andere woorden: voor 
mensen zoals ik.

En het is ook ‘bidden voor Martha’s’, niet voor 
Maria’s: voor mensen met weinig tijd om te bid-
den, drukke mensen die steeds een excuus vinden 
om niet te bidden – met andere woorden: voor 
mensen zoals ik.

Veel ervan is gebaseerd op de principes die ik 
aantrof in het boekje L’expérience de la présence de 
Dieu, Besef van Gods tegenwoordigheid, van broeder 
Laurentius. Ik ontdekte dat deze kleine klassie-
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ker het meest simpele en praktische boek is voor 
beginners, ‘dummies’ en ‘Marta’s’.

Je zou dit boek niet lezen als je niet zou gelo-
ven dat het relevant is om aan bidden te werken, 
dat ècht contact met God iets kostbaars is, iets 
krachtigs, de moeite waard. Maar je zou dit boek 
ook niet lezen als je niet zou hebben ervaren hoe 
moeilijk het is om te bidden en hoe vaak het niet 
lukt. Wat je nodig hebt, is niet een boek voor erva-
ren, of eventueel gemiddelde bidders, maar een 
boek voor beginners. Je hebt ook een praktisch 
boek nodig, geschreven door iemand zoals jij, 
een beginner die dezelfde problemen ervaart als 
jij, iemand die snapt wat niet werkt voor drukke, 
afgeleide, niet-erg-heilige mensen zoals jij – en die 
ook weet wat wel werkt.


