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Thomas a Kempis (1379 of 1380-1471) kreeg zijn 
opleiding bij de Broeders van het gemene leven te 
Deventer. In 1399 trad hij in het klooster Agnietenberg 
(Zwolle) als reguliere kanunnik van Windesheim, deed 
er in 1407 zijn professie en werd in 1413/14 tot priester 
gewijd. Hij was vele jaren subprior van zijn klooster en 
tevens novicenmeester. Hij leidde een teruggetrokken 
en beschouwend leven en was actief als kopiist.
Thomas van Kempen is de voornaamste en meest 
representatieve auteur van de moderne devotie. Hij 
liet ongeveer veertig geschriften na, waaronder de 
beroemde Navolging van Christus, handreiking voor 
de geestelijke weg, met mystieke omvorming als 
perspectief.

Bron: Christelijke Encyclopedie (Kampen, 2006)



Wees van uw daden  
de meester en niet 

de slaaf.”
“



“Streef ernaar altijd geduldig 
te zijn met de gebreken 

en onvolkomenheden van 
anderen, want ook jij hebt veel 
gebreken en onvolkomenheden 

die een beroep doen op de 
verdraagzaamheid van 

de ander.”



“

”

Het oordelen van de ander is 

voor een mens een nutteloze 

bezigheid; dikwijls vergist hij zich 

en gemakkelijk valt hij erdoor in 

zonde. Maar het beoordelen en 

beproeven van zichzelf is  

altijd zinvol.
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De grootste 

belemmering 

om hemelse 
vertroosting te 

ontvangen is dat je te 

traag bent om je toe te 

leggen op het gebed.
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