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“U gewijd zij stilte en lofzang, o God die woont op de Sion.” (ps 65) Stilte 
is leegte, stilte is openheid, ontvankelijkheid. Stilte is verwachting, ver-
langen. Wij komen bij onze geboorte uit de stilte en gaan bij onze dood 
terug naar de stilte. Onze stilte komt uit God en gaat naar God. Stilte is 
een heel ruim en veelkleurig begrip. Over de stilte in gemeenschap en de 
monastieke stilte had zuster Katharina Michiels ocso, abdis van de trap-
pistinnenabdij van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in Brecht, het in haar 
‘kanselrede’ in de begijnhofkerk van Mechelen op 21 april.1 Zij verleende 
toestemming om de schriftelijke neerslag van haar rede met de abonnees 
van De Kovel te delen. 

In het eerste hoofdstuk van de Regel van Sint-Benedictus wordt gesproken over 
vier soorten monniken. De twee goede soorten monniken zijn de anachoreten 
of de kluizenaars, en de cenobieten of de monniken die in gemeenschap leven. 
Voor Benedictus is het duidelijk dat alles begint in “de oefenschool van de 
gemeenschap”, het concrete en dagdagelijkse leven met medezusters of  
-broeders. Pas daarna kan je eventueel overgaan tot het kluizenaarsleven, 
hoewel dit altijd een bijzondere en uitzonderlijke roeping blijft.

De stilte in gemeenschap gaat de stilte in de mens vooraf
Parallel aan de opsplitsing en de volgorde die Sint Benedictus voorstelt, vertelt 
de monastieke literatuur dat er twee soorten stiltes zijn. De eerste soort is de 
stilte van de mond, het stilzwijgen, de afwezigheid van woorden. De tweede 
soort is de stilte van de geest, die afdaalt tot de stilte van het hart. Dit is de 
stilte voor gevorderden: een levenslange oefening die erin bestaat de onop-
houdelijke stroom gedachten stil te leggen om tot een veel diepere stilte te 
komen, een leegte die de mens in zijn binnenste schept om zich door God te 
laten vullen. 

Stilte in gemeenschap

Getuigenis van een trappistin

Katharina Michiels ocso

STILZWIJGENDHEID EN COMMUNICATIE
DOSS IER
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De ervaring leert dat je je vooral bewust wordt van al de beelden, geluiden, 
gedachten, herinneringen die in je hoofd spelen als het buiten je stil is. Het is 
alsof onze geest voortdurend voedsel nodig heeft en als er van buitenaf geen 
prikkels meer aangereikt worden, begint de geest binnen in de mens te zoeken 
naar voedsel. Dit was voor mij een sterke ervaring tijdens de eerste jaren in 
het klooster, waar het meestal redelijk stil is. Plotseling kon ik door een geur, 
een beeld, een melodie… aan popliedjes uit mijn jeugd denken2, of kwamen 
er herinneringen op waarvan ik werkelijk niet wist dat ik die allemaal opge-
slagen had. De inspanning om hiermee om te gaan betitelt de monastieke 
literatuur als een geestelijke strijd. Het gaat om het gevecht tegen de duiveltjes 
die ons voortdurend gedachten influisteren om ons af te houden van de stilte, 
want de stilte is de plaats waar we God kunnen vinden.

Zoals het stilzwijgen typisch is voor de cenobiet die in gemeenschap leeft, 
en als eerste stap naar volledige stilte kan beschouwd worden, zo is de stilte 
van de gedachten, de stilte van hart en geest, veeleer de stilte van de kluize-
naar die zich terugtrekt op een afgelegen plek waar hij niemand meer heeft 
om tegen te praten, die in zichzelf afdaalt om daar alle bronnen van lawaai en 
geruis te onderzoeken en daaraan te werken.

Stilzwijgen in het klooster
Het kan een paradox lijken dat je een gemeenschap kunt opbouwen door stilte. 
Ik vond dit zelf ook heel vreemd toen ik intrad. Ik illustreer mijn wedervaren 
met twee voorbeeldjes.

Ik had een ruim jaar samen met volwassenen met een mentale beperking 
in een huis van de arkgemeenschap geleefd. De maaltijden zijn er erg belang-
rijk. Ze gelden als scharniermomenten voor het gemeenschapsleven. Het gaat 
er dan ook vaak vrolijk en luidruchtig aan toe. Wat een verandering toen ik 
na mijn intrede als kloosterzuster in de abdijrefter kwam voor de maaltijden: 
er wordt snel gegeten en alles gebeurt in stilte, terwijl iemand voorleest uit een 

De Maagd van de Stilte, icoon 
van fra Emiliano. Sanctuario 
Madonna del Silenzio, 
Avezzano (I).
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boek. Als je iets nodig hebt (water, zout…), dan maak je dit kenbaar met 
tekens (de gebarentaal van de trappisten). Die eerste weken begreep ik niet 
hoe je gemeenschap kon opbouwen zonder gesprek aan tafel, zonder die leven-
dige conversatie over hoe de dag verlopen was en wat je meegemaakt had. 
Gaandeweg heb ik een andere manier van verbondenheid ontdekt en nu voel 
ik me soms wat onwennig als er uitzonderlijk gesproken wordt aan tafel. 

Een tweede voorbeeld is het kloosterlijke gebruik tijdens de paasnacht. Na 
de paaswake gaan wij naar de refter waar ieder in stilte iets kan drinken en 
een plakje cake krijgt. Het eerste jaar snapte ik er niets van. Ik was toen drie 
maanden ingetreden. Hoe kon je nu zwijgen na die lange veertigdagentijd, na 
drie dagen intens vasten, na een paaswake van ruim twee uur waarin het 
mysterie van Jezus’ verrijzenis in alle toonaarden bezongen werd? Dat kon 
toch niet! Je moest je paasvreugde toch kunnen uitjubelen? Neen, niet bij de 
trappistinnen die stil en ingetogen iets drinken en dan zachtjes naar bed gaan. 
Ondertussen ben ik ook dat gewoon geworden en zou ik het niet meer anders 
wensen. In die diepe stilte voel ik me erg verbonden met de medezusters als 
ik daar in de halfduistere refter in het holst van de nacht in mijn ene hand een 
stukje cake houd en in mijn andere hand een glaasje glühwein. 

Gezamenlijke lectio divina in het trappistinnenklooster van Valserena in Guardistallo (Pisa).  
Bron: ocsoblogblog.wordpress.com.
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Van de tien keer dat er in onze Constituties sprake is van stilte of stil-
zwijgen, staat het onderwerp vier keer in combinatie met het begrip eenzaam-
heid. Er blijkt dus een sterke band te zijn tussen enerzijds eenzaamheid, leegte 
van contacten en anderzijds zwijgzaamheid, leegte van woorden. Leegte  
is nodig om te bidden, om ons verlangen scherp te houden. Monniken en 
monialen, alle christenen zijn mensen van verlangen, van uitzien naar de 
ontmoeting met God. Niemand van ons heeft God ooit gezien, maar ons hart 
blijft hunkeren naar dat moment, en daarvoor is stilte, leegte nodig. Wie niet 
leeg is, kan van niets of n/Niemand anders vol zijn. 

Drie redenen voor het stilzwijgen

De oude woestijntraditie verkiest altijd het zwijgen boven het spreken. In een 
van de vaderspreuken lezen we: 

Men zei van abba Oor: nooit heeft hij gelogen, nooit gezworen, nooit iemand 
vervloekt en nooit zonder noodzaak gesproken. (935) 

Wat zou dat een mooi ideaal zijn: nooit zonder noodzaak spreken, enkel spre-
ken als het nodig is… Sommige oudere zusters hebben nog altijd heimwee  
naar de tijd van de absolute stilte, toen ze een hele conversatie voerden met 
gebarentaal. Iemand zei ooit: “Een woord dat niet uit de stilte geboren wordt, 
is vaak een oppervlakkig, overbodig woord.” 

Ik som drie redenen op waarom het stilzwijgen zo belangrijk is in het 
monastieke leven.

De gevaren van de tong

De eerste, voor de hand liggende reden om te zwijgen, is dat er veel kwaad 
geschiedt met de tong. De bijbelse mens was zich hiervan al bewust: spreken 
is zilver en zwijgen is goud. De psalmen staan vol beschrijvingen over  
de gevaren van de tong. Je hoort er over de leugentaal, de listige lippen, de 
 lastertong, de valse tong, het kwade woord. Of nog: uw tong koppelt leugen 
aan leugen. In de Brief van Jakobus wordt zelfs bijna een volledig hoofdstuk 
aan de tong gewijd: 

Met haar zegenen wij onze Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de 
mensen, die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. Uit een en dezelfde mond 
komt zegen voort en vloek. (Jak 3,9-10) 

Dat het zwijgen een opdracht is van alle tijden, leert ons een andere vaderspreuk: 

Abba Jozef sprak tot abba Nistherooios: “Wat moet ik met mijn tong doen, 
ik kan haar niet baas?” En de grijsaard vroeg hem: “Als u spreekt, schenkt 
u dat verlichting?” Hij zei: “Neen.” En de grijsaard sprak: “Als u dan geen 
verlichting ondervindt, waarom spreekt u dan? Zwijg dan liever! En als u 
in een gesprek gewikkeld raakt, luister dan veel in plaats van veel te 
spreken.” (558) 
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Odilon Redon, Silence, pastel op papier, 1900, Museum of Modern Art, New York.

En aan een jonge monnik, een beginneling, die maar bleef tateren, raadden de 
woestijnmonniken aan om een steen in de mond te houden, die fysiek zou 
beletten om veel te spreken of hem er minstens van bewust zou kunnen maken 
dat hij moet leren zwijgen.

Een van de eerste dingen die de postulanten, die net ingetreden zijn, moeten 
leren is het wennen aan de stilte, te beginnen met het leren zwijgen, de tong 
de baas kunnen. Niet meer heel de dag door praten, niet meer elke gedachte 
die door je heen gaat uiten, niet meer elke emotie delen met wie je ontmoet, 
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geen grappige opmerkingen maken maar zwijgen en de weg naar binnen gaan. 
Dit betekent niet dat de gemeenschap onbelangrijk is of niet echt telt. 

Het gaat zover dat onze Constituties bepalen dat iemand haar eerste gelof-
ten pas mag afleggen “als zij bekwaam blijkt te zijn tot goede onderlinge 
relaties in een klimaat van eenzaamheid en stilte – relaties die het weefsel 
vormen van het cisterciënzerleven in de Orde” (C  51). Je moet de leegte  
dus aan kunnen en toelaten, de leegte van de eenzaamheid en de leegte van 
de stilte, en binnen dit kader gezonde relaties scheppen met de medezusters. 
Dit gaat niet vanzelf en vraagt oefening. Je merkt hier hoe nauw de band  
is tussen stilte, stilzwijgen en gemeenschap. Die twee moet je altijd samen-
houden in het monastieke leven. 

Paus Franciscus is allergisch voor alle vormen van geroddel en kwaad-
sprekerij. Hij rekent die tot de ergste zonden in het gemeenschapsleven. In een 
van zijn angelustoespraken zegt hij: 

Roddel is (nog) erger dan corona. Laten we proberen niet te roddelen. Rod-
del zaait verdeeldheid. Wanneer we een fout, tekortkoming of wangedrag 
bij iemand zien, is het eerste dat in ons opkomt, het aan anderen vertellen. 
De grote roddelaar is de duivel, die altijd rondgaat en slechte dingen vertelt 
over anderen, omdat hij de leugenaar is die de Kerk probeert te verdelen, 
om broeders en zusters op afstand van elkaar te zetten en geen gemeen-
schap te creëren. Alsjeblieft, broeders en zusters, laten we ons inspannen 
om niet te roddelen. Laten we het proberen: geen roddel! (zondag 6 sep-
tember 2020)

De paus, een jezuïet, heeft ongetwijfeld veel gemeenschapservaring. Hij weet 
hoe nefast die negatieve praatjes kunnen zijn en hoezeer ze het fundament 
van de gemeenschap onderuithalen. Het is een kwaad waarvoor we te allen 
tijde op onze hoede moeten zijn.

En wat moeten we dan doen als we toch roddels of scheve woorden horen? 
Ik vergelijk onze monastieke roeping graag met een stofzuiger. We horen rod-
dels, kwade woorden, negatieve berichten. Wat doen we dan? Gaan we vlug 
iemand zoeken om dit allemaal voort te vertellen? Of houden we het bij onszelf, 
filteren we het in ons hart en houden we enkel de propere woorden over, zoals 
een stofzuiger die het vuil opzuigt, filtert en enkel zuiver lucht teruggeeft?

De bescherming van het gebed

Een tweede reden om te zwijgen is de bescherming van het gebed, het gebed 
van mezelf en het gebed van de ander. Gebed gedijt het best in een stille 
omgeving. Het is niet toevallig dat onze sterkste gebedsmomenten in de nacht 
of in de vroege ochtend plaatsvinden. Dan is het stil, buiten mezelf en in 
mezelf. Gebed vergt stilte en stilzwijgen. Ik kan niet spreken en ondertussen 
in gebed zijn. Ik moet vrij blijven om met God bezig te kunnen zijn, want dat 
is het doel van het monastieke leven. Als ik praat, bid ik niet en verstoor ik 
het gebed van diegene met wie ik praat!



46

d
e
 k

o
v

e
l

Dat is ook een van de redenen van het bestaan van slotkloosters. Dankzij 
een afgescheiden deel van het gebouw, exclusief voorbehouden voor de 
gemeenschap, komen de zusters niet voortdurend in contact met buitenstaan-
ders. Dit is een bescherming van het gebed. Idealiter verbreken we de stilte 
pas als het nodig is, als we een bewuste keuze maken om te spreken, omdat 
onze ware roeping erin bestaat biddende mensen te zijn. 

Spreken of luisteren

Een derde reden waarom het stilzwijgen zo belangrijk is, is dat je niet tegelijk 
kunt spreken en luisteren. Spreken en luisteren hebben een ander uitgangs-
punt. Als ik spreek, dan ben ik aan het woord en bepaal ik wat ik wil zeggen. 
Luisteren geeft aan: jij bent belangrijk, ik maak ruimte voor jou, ik zwijg om 
naar jou te luisteren. Luisteren betekent: uit het centrum stappen, de beweging 
maken van decentrering die zo wezenlijk is in ons geloof. 

Het is niet toevallig dat het eerste woord van de Regel van Sint-Benedictus 
luidt: “Luister mijn zoon, luister mijn dochter…” Als ik voortdurend spreek, 
kan ik niet luisteren. Luisteren is een basishouding van elke christen: luisteren 
naar de ander, maar ook het luisteren naar dé Ander door het beluisteren van 
Gods Woord. In de lectio divina willen we ons elke dag openstellen voor Gods 
Woord en vernemen waartoe Hij ons die dag uitnodigt. Hiervoor is zwijgen 
een noodzakelijke voorwaarde. Misschien zou je zelfs kunnen stellen dat wie 
niet kan luisteren, ook niet kan bidden.

De diepe stilte van het hart
Naast het stilzwijgen kent de monastieke wereld nog een andere vorm van 
stilte, met name de diepe stilte, een volledige leegte die de mens in zijn bin-
nenste schept om zich door God te laten vullen. Ik noem dit de stilte voor 
gevorderden, omdat de beoefening van die stilte veel moeilijker is. Het gaat 
hier om de stilte van de kluizenaar, maar evenzeer om de stilte waartoe elke 
cenobiet wordt uitgenodigd na zich geschoold te hebben in het stilzwijgen. We 
komen die innerlijke stilte op het spoor, of liever het gebrek aan die stilte, als 
het uiterlijk stil is, als we stilzwijgen en de wirwar in onze geest en alle ver-
strooiingen ontmoeten. Immers, er kan heel de dag geen woord uit je mond 
komen, terwijl je toch heel de tijd bezig bent met allerlei gedachten, behoeften, 
ergernissen, dromen, fantasieën. Stilzwijgen alleen volstaat dus niet. De woes-
tijnvaders waren zich daarvan bewust. Abba Poimen zegt: 

Iemand kan schijnen te zwijgen, hoewel zijn hart anderen veroordeelt. Zo 
iemand spreekt immer. En een ander kan van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat spreken en toch het zwijgen bezitten. Dat gebeurt wanneer zijn spreken 
alleen het geestelijk voordeel beoogt. (601)

Uit het eerste boek Koningen leren we hoe de profeet Elia God zoekt. Hij ont-
moet Hem niet in de zware storm, niet in het vuur, niet in de aardbeving, maar 
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in een zachte bries. Pieter Oussoren, de vertaler van de Naardense Bijbel, heeft 
het over een zachte stilte. God was in een zachte stilte. De stilte is de ont-
moetingsplaats bij uitstek van God! Dit is de diepe stilte van het hart.

In een biddende gemeenschap kan men de stilte niet herleiden tot het stil-
zwijgen, hoe wezenlijk die ook is. Het gaat ten diepste om een heel andere 
vorm van stilte, namelijk de stilte van de geest, de innerlijke rust waarbij die 
onophoudelijke stroom van gedachten en oordelen stil valt en ons niet langer 
in de greep houdt met zijn verleidelijke stemmetjes. We willen toegroeien naar 
die innerlijke stilte, naar die zachte stilte waarin God woont. Want ook die 
stilte is geen doel op zich, ze reikt naar het einddoel van het monastieke leven: 
het leven in God. In die stilte ontmoet je God die het hart van elke mens 
bewoont en daar zijn heilige Geest schenkt. 

Toen Thomas Merton ooit aan een boeddhistische collega novicemeester 
vroeg wat het eerste was wat hij de nieuwkomers leerde, antwoordde de zen-
meester: “Ik leer ze een deur open- en dichtdoen.” De manier waarop iemand 
een deur opent of sluit, zegt veel over de innerlijke stilte die deze persoon 
bewoont – of niet. Het vraagt een langdurig proces om je zo leeg te maken dat 
je vanbinnen altijd in rust blijft en bijgevolg een deur te allen tijde zachtjes 
kunt openen en sluiten. Dat niet iedere broeder of zuster in onze kloosters 
zover gevorderd is, wijst de praktijk uit.

Strategieën
De monastieke traditie heeft een aantal strategieën uitgewerkt om te groeien 
naar die diepe stilte. 

De eerste manier bestaat er paradoxaal genoeg in om te spreken: de stilte 
leren door onophoudelijk het Jezusgebed (“Heer Jezus Christus, Zoon van God, 
ontferm U over ons”) te bidden en zo je gedachten te bundelen. Naarmate  
je dit gesproken woord verinnerlijkt, zal het vervagen, naar de achtergrond 
gaan en een ruimte van leegte, van stilte openen. Het is een manier om onze 

Gezamenlijke lectio divina in de trappistinnenabdij van Brecht. © foto: Abdij Onze-Lieve-Vrouw  
van Nazareth.
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gedachtestroom te counteren door er een ander woord tegenover te plaatsen. 
Door constant het Jezusgebed te bidden, ben je helemaal gecentreerd op Jezus, 
in het prevelen of fluisteren van zijn Naam. Gaandeweg merk je dat dit een 
pad wordt naar de diepe, innerlijke stilte, naar het toeven bij Jezus, bij God in 
je diepste wezen.

Een tweede manier om te strijden tegen de inwendige stemmetjes, die de 
monnikenvaders de gedachten of de logismoi noemen, bestaat erin ze te her-
leiden tot acht types en daar een bepaalde tactiek op toe te passen. Er zijn acht 
categorieën van gedachten die ons in de greep houden, ons innerlijk beroeren 
en lawaai maken zodat we niet tot de stilte komen waarin God ons opwacht. 
De traditie onderscheidt de gulzigheid, de hebzucht, de begeerte, de woede, 
het verdriet, de lusteloosheid, de ijdelheid en de hoogmoed. Dit zijn de acht 
grote groepen waarin we de meeste van onze gedachten kunt onderbrengen. 
Het zijn allemaal stemmen in onze gedachten die ons afhouden van onze ware 
opdracht en onze ware bestemming. De monnikenvaders spreken over een 
geestelijke strijd om die ondeugden te overwinnen. Doorheen de geschiedenis 
werd een hele methode uitgewerkt om los te raken van die gedachten en ze 
niet tot ontwikkeling te laten komen in onze geest.

In onze kloosterrefter wordt momenteel een boek voorgelezen over de 
 heilige Serafim van Sarov, een van de populairste Russische heiligen uit de 

Kieta Nuij, Heremiet, 
brons.
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18de-19de eeuw. Een bewuste keuze om nader kennis te maken met een heilige 
uit Rusland. Volgens Serafim bestaat het doel van het christelijk leven in  
het verwerven van de heilige Geest. Wie leeft in de Geest heeft de gaven  
van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid… Zo iemand 
begrijpt iedereen, kan in de harten van mensen zien wat ze nodig hebben,  
is barmhartig. 

De Geest wordt vaak voorgesteld als een duif, een grote maar schichtige 
vogel. Als er een duif op je vensterbank komt zitten, mag je geen enkel lawaai 
maken of de vogel vliegt weg. De duif heeft nood aan stilte, de Geest heeft 
nood aan stilte, en daarom is het zo belangrijk dat we ons oefenen in de stilte 
en er vertrouwd mee worden. We moeten stil worden om de Geest te kunnen 
ontvangen, om God te ontdekken in ons eigen hart, om bij Jezus te leven.

Maria van de Stilte
Enkele jaren geleden zag ik voor het eerst een icoon van ‘Maria van de Stilte’. 
Een mooi beeld van een Maria die haar vinger op de mond legt. Het is niet 
duidelijk hoelang deze voorstelling al circuleert, maar vandaag leeft er in Ita-
lië een franciscaan, fra Emiliano, die een eigentijdse versie van de icoon 
maakte en die aan paus Franciscus overhandigde. Emiliano woont in het Sanc-
tuario Madonna del Silenzio, in Avezzano, een stad ten oosten van Rome.3 

Icoon van Seraphim van Sarov  
(met bruine beer).
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Fra Emiliano schreef ook een gebed waarin de Heilige Maagd om de twaalf 
deugden van de Stilte wordt gevraagd. Ik veroorloof mij een vrije vertaling  
van dat gebed: 

stilte. O Maria, Maagd van de Stilte, ik vraag u om de gave van de inner-
lijke stilte, opdat ik de stem van God in mij moge horen. 
luisteren. O Maria, Maagd van het Luisteren, geef mij het geloof om te 
luisteren en het Woord van het Kruis, en het Licht van Uw Zoon Jezus  
in praktijk te brengen. 
nederigheid. O Maria, Vrouw van Nederigheid, ik ben een mengeling  
van aarde en hemel, schenk mij zachtmoedigheid jegens mijn naaste, en 
nederigheid jegens God. 
vreugde. O Maria, Moeder van onze Vreugde, laat mijn ziel de wonderen 
van Gods liefde groot maken.
aandacht. O Maria, aandachtig voor de Zoon van God, maak mij aandach-
tig voor God en voor de broeders en zusters om mij heen. 
wachten. O Maria, Maagd der Verwachting, geef dat ik Gods tijd met geduld 
en volharding mag afwachten, opdat enkel Gods wil in mij vervuld wordt. 
evenwicht. O Maria, Maagd van het Evenwicht, geef mij evenwicht tussen 
stilte en woorden, rust en werk, gebed en apostolaat.

De Maagd van de Stilte, icoon van fra Emiliano. Sanctuario Madonna del Silenzio, Avezzano (I).
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Eindnoten
 1 De kanselrede van abdis Katharina in de Begijnhofkerk in Mechelen was het eerste luik van het 

stadsproject ‘Zinderende stilte’. Op 12 mei hield mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent en 
voormalig abt van Orval, de tweede kanselrede (‘Stilte in elke mens’) in de Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk. De derde rede is toevertrouwd aan professor-emeritus Johan Verstraeten 
die op 9 juni in de Mechelse Sint-Pieter-en-Paulkerk over stilte in leiderschap spreekt. 

 2 Cf. Gesprek XIV/12 van Johannes Cassianus: “Terwijl ik de psalmen bid of om de vergiffenis van 
mijn zonden smeek, komt onbeschaamd de herinnering aan een gedicht in me op of 
beweegt zich het beeld van oorlogvoerende helden voor mijn ogen. Zo laat mijn verbeel-
ding, die me voortdurend parten speelt, mijn geest de vrijheid niet, zich op de beschouwing 
van het hogere te richten.” (Joannes Cassianus, Gesprekken XI-XXIV, vertaling van A. van de Kar, 
Tabor, Brugge, 1982, blz. 69)

 3 Zie ook: www.verginedelsilenzio.org.
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volgzaamheid. O Maria, Maagd van de Volgzaamheid, plaats in mijn hart 
uw hart en het Hart van uw Zoon, zachtmoedig en nederig, gehoorzaam  
in zijn overgave aan de hemelse Vader.
stabiliteit. O Maria, Maagd van de Stabiliteit, ik vraag u om stabiliteit van 
hart en geest, opdat ik elke dag mijn taak opneem.
zuiverheid. O Maria, allerzuiverste Maagd, geef mij een zuiver hart, vol 
tederheid en oprechte liefde jegens alle schepselen. 
vertrouwen. O Maria, Moeder van Vertrouwen, verdrijf ontmoediging en 
droefheid uit mij, breng in de plaats vrede, vreugde en hoop, opdat het 
vertrouwen in God wonderen verricht.
mededogen. O Maria, Moeder van Barmhartigheid, onder uw mantel leg ik 
mijn hele leven, laat het een instrument zijn van vrede, vergeving en barm-
hartigheid.

Heilige Maria van de Stilte, bid voor ons.
Amen.

Deze twaalf deugden consequent beoefenen kan helpen om in de wereld van 
vandaag kleine sanctuaria van de stilte op te richten.


