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Van: 

Voor:



Hoe aandachtiger en innerlijker 
mijn bidden werd, hoe minder ik te 
zeggen had. Op het laatst werd ik 
helemaal stil.

Kierkegaard

“
”



Mijn God, ik hoef niet naar de 
hemel op te klimmen om met U 
te spreken en bij U mijn vreugde 
te vinden. Ik hoef mijn stem niet 
te verheffen om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, Gij 
hoort mij al: want Gij zijt in mij, 
ik draag U in mijn hart.

Teresa van Avila

“

”



”
Het transcendente is niet oneindig 

ver, niets is méér nabij.

Dietrich Bonhoeffer

“
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