
 
 

Is het mogelijk in deze tijd? Het stamelende gesprek – van 
mensen over hun innigste ontmoeting – gaande te houden? 

Een anonieme 14de eeuwse Engelse geestelijke begeleider 
laat zien dat het kan, in deze brief aan zijn ‘pupil’. Ervaren 
als hij zelf is in het contemplatieve en mystieke leven wijst 
hij hem behoedzaam maar trefzeker stap voor stap de weg 
naar een leven in vereniging met God. 
Deze vertaling  is bedoeld als handreiking zodat het 
gesprek over Gods diepe werking in een mensenleven kan 
verder gezet worden, ook vandaag, ook met jou.  
 
Die innige ontmoeting is een liefdesgebeuren en vraagt dus 
geen specifieke verstandelijke kennis. Toch gaat het over 
niet-vanzelfsprekende dingen. Daarom voorzagen we dit 
werkje van voetnoten en een bespreking van enkele kern-
thema’s.  Hein Blommestijn, prof.em. Mystieke Literatuur 
schreef er ook een heldere inleiding bij. 
Zo hopen we dat jij er mee op stap kan. 
 
over de innige Godsontmoeting  
titel van de Ned. vertaling van 1984: inwijding in het ongeweten weten 

met een inleiding door prof. dr. Hein Blommestijn o.carm.  
vertaling en commentaar: Wouter Deruwe en Chris Smits 
 
bestellen: bij de auteurs wouter.deruwe@proximus.be en 
chris.smits@celan.be  kostprijs: €16,00 (excl. verz.) 
 

 
 

 
alle 150 Psalmen, in een unieke hertaling,  

met een nauwe aansluiting bij het Bijbelse taalgebruik 
die tegelijk voor hedendaagse lezers toegankelijk is 
 

voorzien van nieuwe muziek 

- met de éénvoud van de Psalmtonen zoals gebruikelijk in de 
Latijns-Nederlandse traditie 
- iets melodieuzer uitgewerkt door strofen van 4 regels 
- met begeleiding voor klavier of gitaar 
- met accentaanduidingen in de tekst om vlot te kunnen zingen 
 

antifonen voor alle Tijden van het liturgisch jaar 
 

drie oriënterende titeltjes: 

- de Psalmtitel zoals het Brevier die geeft 
- de nieuwtestamentische duiding, ook uit het Brevier 
- een titel vanuit mijn impressie bij de Psalm 
 

3 verschillende leesroosters  
 

dat alles in een mooi en degelijk uitgegeven boek, bestand 

tegen veelvuldig gebruik, A5-formaat, hardcover, ingebonden, 
480pp met leeslint 
 

bestellen: bij de auteur (wouter.deruwe@proximus.be) of via 
www.verbondenleven.be kostprijs: € 35,00 (excl. verz.) 
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