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Editorial

Geachte lezers,

Niemand twijfelt aan het bestaan van een echte crisis in 
de westerse Kerk. Waar ontbreekt het aan? - Herstructurering 
van parochies, opwekken van nieuwe motivatie bij degenen 
die actief dienst doen in de Kerk, inzet van nieuwe media als 
internet, podcast en andere moderne communicatiemidde-
len zijn punten die onderdeel moeten uitmaken van het ac-
tieplan tot vernieuwing. Daar zullen allen aan meewerken. 

Maar de Kerk is geen bedrijf als Philips, DAF of Albert 
Heyn. Bedrijven en concerns zijn maakwerken van mensen 
en hun succes berust in het genie van bijzondere figuren die 
op het juiste moment moedig de juiste beslissing nemen. 
Met vaste hand grijpen ze het roer, de blik naar de toekomst 
gericht, en doen de zaken vooruitgaan. Duidelijke moderne 
structuren, vorming, samenhorigheidsgevoel garanderen het 
welslagen.

De Kerk heeft net als ieder bedrijf behoefte aan inno-
vatieve concepten en geniale leiders. Kerkelijke actie echter 
kent een wezenlijk verschil met bedrijfsplanning. Kerkleiders 
zijn niet te vergelijken met managers. In de Kerk speelt een 
dimensie die de zakenwereld ontgaat: het geestelijke! Plan-
ning in de Kerk berust niet op de basis van wat de mens kan 
presteren maar ziet uit naar wat de besluiten zijn van God. 
Het charisma van kerkelijke leiders ligt niet in hun mense-

lijke kwaliteiten maar in hun gelovige intuïtie. Verandering 
in de Kerk komt van hoger niveau! Op de eerste plaats is het 
daarom nodig weer naar de soevereine visie van de wereld op 
te stijgen om te komen tot dit compleet ander waardestelsel 
in de Kerk. Eerst God en zijn rijk, eerst de mens die met Hem 
is verbonden en al het andere zal aan de mensen worden ge-
geven. Om te beginnen moet de mens God opnieuw ontdek-
ken, tot Hem terugkeren om zijn heerlijkheid, zijn wetten en 
zijn plannen te leren kennen. Vanuit deze aan- en ingrijpen-
de kennis Gods zal hem een totaal nieuwe motivatie gewor-
den, die niet meer menselijk is maar van levend geloof door-
drenkt: bron van overweldigende daadkracht, bakermat van 
alles veranderende ideeën. Hier moet de Kerk inzetten: men-
sen tot een diepe beleving van hun geloof en tot een leven-
dige ervaring van hun relatie met God brengen. Zodra deze 
relatie is opgebouwd en dusdanig gevestigd dat het geloof tot 
basis is geworden van heel het leven gaat de Kerk naar een 
nieuwe lente.

Ignatius van Loyola, stichter van de orde van de jezuïeten, 
heeft door goddelijke ingeving de Geestelijke Oefeningen sa-
mengesteld, die juist deze innerlijke verandering tot doel 

Kerkelijke actie kent een wezenlijk 

verschil met bedrijfsplanning.

Om te beginnen moet de mens God 

opnieuw ontdekken, tot Hem terugkeren 

om zijn heerlijkheid, zijn wetten en zijn 

plannen te leren kennen. 

moesten hebben. Tot in onze dagen zijn deze retraites altijd een 
krachtig middel tot geestesverandering geweest en Paus Pius XII 
zegt:  “We zouden kunnen denken dat St. Ignatius de Geestelijke 
Oefeningen speciaal voor onze eigen tijden schreef”. De Geeste-
lijke Oefeningen zijn een meesterstuk van menselijke psycholo-
gie, dat verankerd wordt in het bovennatuurlijke. Oorspronke-
lijk trokken de deelnemers aan deze oefening zich alleen terug. 
Eén priester, één retraitant. Gedurende een onbepaald aantal da-
gen werden vijf instructies per dag gegeven. Daarop volgde tel-
kens de meditatie om de waarheden van het geloof te verdiepen. 
In de mate dat de onderwerpen opgenomen waren ging men 
van de ene instructie naar de volgende. Doel was niet de kennis 
van het geloof maar de verinnerlijking van de geloofswaarheden 
en de alomvattende en diepgrijpende bekering. Pas met de beke-
ring was ook de retraite afgelopen, voor de één vroeger voor de 
ander later. Ook de leden van de jezuïetenorde moesten tijdens 
hun opleiding van 12 jaren, tenminste drie keer de dertigdaagse 
retraite volgen. De GeestelijkE Oefeningen waren voor Sint Igna-
tius het middel van voorkeur in de vorming van zijn troepen. 

Wie van ons kan beweren dat de crisis van de Kerk hem niet 
ter harte gaat? En wie van ons kan zeggen dat hij die innerlijke 
verandering niet nodig heeft? Maar wie van ons neemt de tijd en 
wie durft eerlijk deze geestelijke strijd aan en schrijft zich daad-
werkelijk in voor tenminste een vijfdaagse retraite? Allermeest 
neemt men genoegen met de zondagmis, is men tevreden met 
een regelmatige biecht en de wekelijkse ontvangst van de com-
munie. Wie er tussendoor ook nog een beetje tijd uittrekt voor 
een goed boek, hoort gauw bij de elite. Denken wij zo de Kerk 
te redden? Worden zo de charismatische personen gevormd, die 
hulp kunnen brengen aan de Kerk? Er zou een beweging moe-
ten ontstaan van omgevormde, enthousiaste mensen. Mensen 
die geregeld opleidingscursussen volgen. Crash cursussen zoals 
zakenmensen dat doen voor talen, computerprogramma’s en 
management. Zij doen alles om op de hoogte te blijven. De in-
spanningen die zij doen voor geld en voor vergankelijk succes, 
zouden wij moeten overtreffen, beter willen zijn, hoger op wil-
len dan zij. Niet voor ons eigen glorie! Maar volgens het devies 
van de heilige Ignatius: Alles tot grotere eer van God! 

Vandaar de noodzaak een Informatieblad te wijden aan de 
Geestelijke Oefeningen, vandaar ook de oproep aan iedereen 
om tijd uit te trekken voor deze retraites. Pater Marziac, direc-
teur van een huis voor geestelijke oefeningen, is zeer duidelijk: 
“Degene, die zegt het ware katholieke geloof van onze dagen te 
willen bewaren, en altijd excuses vindt om niet de arena in te 
gaan en te strijden om dat geloof te bewaren, te ontwikkelen en 
te verdiepen, door deze Geestelijke Oefeningen van de H. Igna-
tius te volgen, moet als een deserteur beschouwd worden.”

Pater Jürgen Wegner
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Mens nostra

Eerbiedwaardige broeders, heil en 
apostolische zegen.

Het zal ongetwijfeld niemand van 
u, Eerbiedwaardige Broeders, ontgaan 
zijn, wat Ons voor de geest stond en wat 
Ons bezielde, toen Wij bij de aanvang 
van het jaar aan de katholieke wereld 
een buitengewoon jubileum aankon-
digden om de dag te herdenken, waar-
op Wij vijftig jaar geleden, na het ont-

vangen van de priesterwijding, voor de 
eerste maal aan het altaar het goddelijk 
Offer opdroegen.

Zoals Wij toen in de Apostolische 
Constitutie “Auspicantibus Nobis” van 
6 januari 1929 plechtig verklaarden, 
hadden Wij daarmee een dubbele be-
doeling. Wij wensten, dat Onze geliefde 
kinderen, de grote christelijke familie, 
die het allergoedertierenst Hart van God 
aan Ons hart toevertrouwde, zouden 
delen in de vreugde van hun gemeen-
schappelijke Vader en mèt Ons één van 
hart en ziel de Opperste Gever van alle 
goed dank zouden brengen. Boven-
al hoopten Wij dat, wanneer de schat-
ten van hemelse genaden, over de uit-
deling waarvan Wij zijn aangesteld, met 
vaderlijke mildheid zouden zijn ontslo-
ten, het christenvolk daarvan gebruik 
zou maken tot versterking van het ge-
loof, tot vermeerdering van godsvrucht 
en volmaaktheid en tot verbetering van 
de zeden zowel in het private als in het 
openbare leven, getrouw volgens de 
voorschriften van het Evangelie. Daar-
uit zou dan, als heerlijke vrucht van de 
door God geschonken vrede en verzoe-
ning, de vrede van ieder in het bijzon-
der en van de maatschappij in het alge-
meen zijn te verwachten.

Het voorbeeld van de pausen Leo 
XIII en Pius X volgend achten Wij het 
van belang, dat ook Wij iets dergelijks 
zouden bieden en willen Wij een uitste-

kend middel geven, waarvan Wij voor 
het christenvolk de meeste voordelen 
verhopen. Wij bedoelen de geestelij-
ke oefeningen, en het is Onze heiligste 
wens, dat niet enkel voor de seculie-
re en de reguliere geestelijkheid, maar 
ook voor de katholieke leken daartoe in 
steeds ruimere mate gelegenheid wordt 
gegeven en Wij willen Onze geliefde 
kinderen een herinnering aan dit hei-
lig jaar nalaten. Wij doen dit met des te 

meer vreugde aan het einde van dit jaar 
van ons priesterjubileum.

Niets toch is Ons aangenamer dan 
Ons in het geheugen te roepen de he-
melse genaden en onuitsprekelijke ver-
troostingen, die Wij bij het doen van 
Onze eigen retraite zo dikwijls heb-
ben ondervonden. Ons te herinneren 
de steeds terugkerende geestelijke oefe-
ningen, waarmee Wij als met evenzove-
le mijlpalen. Onze geestelijke loopbaan 
hebben afgebakend. Ons te herinneren 
het licht en de prikkel, die Wij daarbij 
ontvingen om Gods wil en welbehagen 
te kennen en te volbrengen. En tenslotte 
Ons ook te herinneren de zorg, die Wij 
gedurende geheel Onze priesterlijke be-
diening gehad hebben, om door middel 
van de geestelijke oefeningen aan Onze 
medemensen in hemelse zaken leiding 
te geven, en dat met zulk een vrucht 
voor de zielen en zulk een heerlijk ge-
volg, dat we met volle recht de geeste-
lijke oefeningen beschouwen mogen als 
een zeer bijzonder hulpmiddel tot de 
eeuwige zaligheid.

Doelmatigheid 
Inderdaad, Eerbiedwaardige Broe-

ders, de invloed, het nut en de doelma-
tigheid van de retraites blijkt, ook voor 
wie maar oppervlakkig de tijden die we 
beleven, gadeslaat, op meer dan één en-
kele grond.

De ernstige kwaal, waaraan onze te-
genwoordige tijd lijdt en die tevens de 

Mens nostra
 Encycliek over het gebruik van de Geestelijke Oefeningen

Paus Pius XI
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onuitputtelijke bron is van al die el-
lenden, die door ieder verstandig mens 
worden betreurd, is de lichtzinnige on-
nadenkendheid die de mens op zijwe-
gen doet verdwalen.

Vandaar die voortdurende en hevige 
zucht naar uiterlijkheid, vandaar die on-
verzadigbare dorst naar rijkdom en ge-

not, die in de zie-
len van de mensen 
de verlangens naar 
de hogere goede-
ren doet verkwij-
nen.

D a a r d o o r 
hechten zij zich in zo’n mate aan het 
aardse en het vergankelijke, dat zij weer-
houden worden over de eeuwige waar-
heden, over de goddelijke wetten, over 
God zelf, het begin en het einde van al 
het geschapene, na te denken.

En toch, in zijn oneindige goedheid 
en erbarming houdt God niet op, ook 
in onze dagen, hoezeer het zedenbederf 
ook overal doordringt, de mensen door 
de ruimste overvloed van zijn genaden 
tot Zich te trekken.

Welk beter geneesmiddel, welke 
zachtere balsem tot leniging van deze 
kwaal, waaraan de mensheid zozeer lij-
dende is, kunnen Wij nu wel aanbieden, 
dan dat Wij die ontzenuwde zielen, die 
hun eeuwige belangen verwaarlozen, 
uitnodigen tot de vrome afzondering 
van de geestelijke oefeningen?

Zelfs als de retraites niets anders 
zouden zijn dan een korte afzondering 
van enkele dagen, waarin aan de mens, 
terwijl hij zich onttrokken heeft aan de 
gewone omgang in de samenleving en 
aan zijn vele beslommeringen, de gele-
genheid wordt geboden, niet om die tijd 
in ledigheid door te brengen, maar met 
de beschouwing van de ernstige vragen, 
die het menselijk geslacht steeds heb-
ben bezig gehouden, n.l. over zijn oor-
sprong en zijn doel: “Vanwaar kom ik; 
waar ga ik heen?”, dan zal iedereen toch 
moeten erkennen, dat uit die geestelij-
ke oefeningen niet weinig voordeel zou 
worden getrokken.

Die vrome afzonderingen geven 
echter grotere voordelen. Immers, zij 
dwingen de geest van de mens, om zijn 
gedachten, woorden en daden aandach-
tiger te bezien en ernstig te beschouwen. 
Zo geven die oefeningen veel steun aan 
de menselijke vermogens. In deze oefen-

school van de geest wordt het verstand 
gewoon om de zaken rijkelijk te over-
wegen en op een juiste weegschaal af 
te meten. De wil wordt vastberaden en 
sterk; de hartstochten worden door het 
overleg bedwongen. Het beleven van 
het menselijk bestaan wordt door een 
nadenkend verstand beheerst en wordt 
geleid volgens een vaste regel en orde-
ning. Zo bereikt de ziel de hoge adel-
dom, waartoe zij werd geschapen.

De H. Gregorius verklaart dit in 
zijn “Regula pastoralis met een treffen-
de vergelijking: “Het verstand van de 
mens is als water; wordt het ingedamd, 
dan stijgt het omhoog, omdat het terug 
wil naar de plaats vanwaar het kwam; 
wordt het vrijgelaten, dan zakt het in de 
bodem, omdat het doelloos naar lagere 
plaatsen wegvloeit.”

Bovendien, tijdens een retraite 
wordt een ziel niet alleen “tot blijd-
schap in de Heer gebracht door de zoet-
heid van het stilzwijgen en verkwikt 
door bespiegelingen, die niet onder 
woorden zijn te brengen”, zoals de H. 
Eucherius, bisschop van Lyon, terecht 
opmerkt, maar wordt zij door de goed-
heid van God ook getrokken naar dat 
“hemels voedsel”, waarvan Lactantius 
zegt: “geen zoeter spijs voor de ziel dan 
de kennis van de waarheid”. Of ook, 
volgens de uitdrukking van een schrij-
ver uit de oudheid, die men geduren-
de lange tijd heeft gehouden voor de H. 
Basilius, wordt de ziel opgenomen “in 
de school van hemelse lering en de stu-
die van goddelijke wetenschap, waar al-
les wat geleerd wordt God is, waar de 
enige weg, waarlangs men gaat, die is, 
waardoor men komt tot de kennis van 
de hoogste waarheid.”

Uit dat alles blijkt duidelijk, dat 
de geestelijke oefeningen een machtig 
middel zijn om de mens te volmaken, 
zowel in zijn natuurlijke vermogens als 
vooral in het bovennatuurlijke en het 
christelijke.

Inderdaad, nu tegenwoordig aan 
de ware kennis van Christus en het be-
grip van het bovennatuurlijke, waarop 
Onze heilige godsdienst alleen berust, 
zoveel moeilijkheden en beletselen in 
de weg worden gelegd, doordat het ma-
terialisme, dat de kracht van het geloof 
verzwakt en het vuur van de christelij-
ke liefde uitdooft, wijd en zijd heerst, 
is het van het allerhoogste belang, dat 
de mens zich nu en dan onttrekt aan de 

begoocheling van “die beuzelarijen, die 
het goede verduisteren”.

Daar zal hij, aan de voeten van de 
hemelse leraar leren, dat de juiste waar-
de en de kostbaarheid van het leven 
gelegen zijn in de toewijding aan de 
dienst van de ene God. Door de verma-
ningen en de voorbeelden van Hem, die 
“de weg, de waarheid en het leven” is, 
legt hij “de oude mens” af en verloo-
chent hij zichzelf. In ootmoed, gehoor-
zaamheid en vrijwillige zelfkastijding 
“bekleedt hij zich met Christus”. Daar 
streeft hij naar het bereiken van “de 
volkomen mens, naar de mannenmaat 
van de volkomen Christus”, waarvan de 
apostel spreekt, en stelt hij alles in het 
werk om de apostel uit de grond van 
zijn hart na te zeggen: “Ikzelf leef niet 
meer, maar Christus leeft in mij”.

Langs deze weg stijgt de mens tot 
de hoogste volmaaktheid en wordt hij 
op de innigste wijze met God verenigd 
door de hulp van de goddelijke genade, 
die hij gedurende die dagen in groter 
overvloed verkrijgt door zijn vurige ge-
beden en het veelvuldig ontvangen van 
de sacramenten.

Uit die volmaaktheid nu, die de 
geestelijke oefeningen aan het christe-
lijk leven verlenen, volgt, naast de in-
wendige vrede van de ziel, als vanzelf 
een andere voortreffelijke vrucht, die op 
buitengewone wijze het sociale leven 
ten goede komt.

Wij bedoelen de ijver om zielen 
voor Christus te winnen, die gewoon-
lijk met de naam van apostolische geest 
wordt aangeduid.

Immers, het is de natuurlijke vrucht 
van de goddelijke liefde, dat de recht-
vaardige, bij wie God door de genade 
inwoont, op bijzondere wijze opgewekt 
wordt, om anderen te doen delen in de 
kennis en de oneindige liefde van God, 
die hijzelf verkregen heeft.

Welnu, we weten dat onze eeuw op 
meer dan gewone wijze geestelijke hulp 
nodig heeft.

De verre missielanden, die “wit staan 
van de oogst”, vragen eveneens meer en 
meer verzorging door apostelen.

Ook onze gewesten vorderen uit de 
gelederen van wereldpriesters en kloos-
terlingen een menigte van onderlegde 
bedienaars van de heilige geheimen en 
een brede schaar van vrome leken, die 
in nauwe samenwerking met het apos-

Mens nostra

Informatieblad 213.indd   4 15-03-2006   17:55:16



Informatieblad   Nr. 213   april 2006   5

Mens nostra

tolaat van de priesters, deze ijverig terzij-
de staan, door zich te wijden aan aller-
hande ondernemingen van de katholieke 
actie. 

Wij van Onze kant, Eerbiedwaardige 
Broeders, door de lessen van de geschie-
denis onderricht, beschouwen en roe-
men de heilige afzondering van de gees-
telijke oefeningen als een op goddelijke 
ingeving gebouwd Cenakel.

Daar kan iedere edelmoedige ziel, 
gesteund door de hulp van de godde-
lijke genade, in het licht van de eeuwi-
ge waarheden en aangemoedigd door de 
voorbeelden van Christus, niet alleen de 
waarde van de zielen helder leren ken-
nen, en begeesterd worden om haar te 
helpen- welke ook de levensstaat mag 
zijn, die hij na ernstig onderzoek geko-
zen heeft om zelf zijn Schepper te die-
nen – maar dáár zal ook het vuur van het 
christelijk apostolaat worden ontvlamd, 
dáár zullen de geschikte middelen, werk-
zaamheden en daden van heldhaftigheid 
worden uitgedacht en aangeleerd.

De geestelijke oefeningen, de   
 retraite, in de geschiedenis

Trouwens, onze Heer zelf heeft dik-
wijls deze zelfde weg ingeslagen en het-
zelfde middel gebruikt, bij de vorming 
van de verkondiger van het Evangelie. 
De goddelijke Meester toch heeft Zich 
er niet toe bepaald lange jaren door te 
brengen in de afzondering van het huis-
je van Nazareth, maar Hij wilde alvorens 
in het openbaar aan het licht te treden 
en zijn prediking voor de volkeren te be-
ginnen, zonder onderbreking gedurende 
veertig dagen in een zeer eenzame woes-
tijn verblijven.

Bovendien nodigde Hij temidden 
van de apostolische arbeid zijn aposte-
len herhaaldelijk uit: “Komt nu eens af-
zonderlijk mee naar een eenzame plaats, 
en rust wat uit”.

En toen Hij van deze rampzalige aar-
de naar de hemel was opgestegen, wilde 
Hij, dat diezelfde apostelen en zijn leer-
lingen in het Cenakel te Jeruzalem zich 
zouden voorbereiden en vervolmaken. 
En nadat zij daar tien dagen “eensgezind 
en volhardend in het gebed” hadden 
doorgebracht, werden zij waardig bevon-
den om de H. Geest te ontvangen.

Inderdaad is het passend, dat wij 
onze aandacht vestigen op deze afzon-
dering, die het eerst de geestelijke oefe-
ningen bevatte, waaruit de Kerk in onver-

gankelijke kracht en sterkte tevoorschijn 
trad, en waar in de tegenwoordigheid 
en onder de machtige bescherming van 
Maria, de Moeder van God, tegelijk met 
de apostelen ook diegenen werden on-
derwezen, die terecht de voorlopers 
bvan de katholieke actie kunnen wor-
den genoemd.

Vanaf die tijd is het houden van 
geestelijke oefeningen, zo al niet onder 
dezelfde naam en op dezelfde wijze als 
wij die tegenwoordig kennen, dan toch 
wat de zaak betreft, naar het woord van 
de H. Franciscus van Sales, “gewoonte 
geworden onder de eerste christenen”, 
zoals overigens getuigenissen die in de 
geschriften van de HH. Vaders gevon-
den worden, duidelijk bewijzen.

Zo spoorde de H. Hiëronymus Cel-
antia, een vrouw van aanzien, daartoe 
op de volgende wijze aan: “Kiest u een 
geschikte plaats uit, verwijderd van de 
huiselijke beslommeringen, waar ge u 
als in een haven terugtrekt. Daar zult 
ge u zó ijverig toeleggen op de geeste-
lijke lezing, daar zullen uw gebeden 
zó veelvuldig zijn, daar zullen uw ge-
dachten aan de toekomstige goederen 
zó aanhoudend zijn, dat deze oefenin-
gen alleen al uw andere bezigheden ver-
vangen. En hiermee bedoel ik niet u 
zorgeloos te maken voor de uwen; inte-
gendeel, ik zeg u dit, opdat gij daar zult 
leren en overpeinzen, hoe gij u ten op-
zichte van de uwen gedragen moet”.

En de H. Chrysologus, bisschop van 
Ravenna, richtte tot zijn gelovigen de 
bekende vermaning: “Aan ons lichaam 
besteden wij een vol jaar, besteden we 
tenminste enige dagen aan onze ziel… 
Leven we een weinig voor God, wij, die 
geheel leefden voor de wereld… In onze 
oren klinke de stem van God; dat het ru-
moer van alle dag ons luisteren naar de 
stem van God niet store… Aldus ver-
schanst, mijn broeders, aldus in slagor-
de opgesteld, laten wij de oorlog verkla-
ren aan de zonde… we zijn zeker van de 
overwinning”.

In de latere tijd bleef steeds in de 
mensen dat verlangen naar de een-
zaamheid, waarin de ziel ver van toe-
schouwers en getuigen, zich toelegde 
op goddelijke zaken. Ja, het is merk-
waardig, dat juist naarmate de mense-
lijke samenleving troebeler tijden door-
maakt, de mensen, die naar deugd en 
waarheid verlangen, ook des te krach-

tiger door de H. Geest worden getrok-
ken naar de eenzaamheid, “om vrij van 
stoffelijke verlangens zich in de tempel 
van de geest kunnen bezighouden met 
de goddelijke wijsheid, waar zij, terwijl 
geen aardse zorgen meespreken, vreug-
de vinden in heilige overwegingen en 
eeuwige geneugten”.

Nadat de goddelijke Voorzienigheid 
in zijn Kerk vele mannen had verwekt, 
die een overvloed van hemelse genaden 
hadden ontvangen en ervaren meesters 
waren in het geestelijk leven en die wij-
ze levensregels en ascetische methoden 
van beproefde waarde hadden samen-
gesteld zowel uit de goddelijke open-
baring als uit eigen beleving en uit de 
ondervinding van de vorige eeuwen, 
verschenen door Gods voorzienende 
beschikking en de arbeid van de grote 
dienaar Gods, Ignatius van Loyola, de 
eigenlijk gezegde “geestelijke oefenin-
gen”, die “een schat” genoemd werden 
door de eerbiedwaardige Blosius, van 
de vermaarde orde der Benedictijnen, 
aangehaald door de H. Alfonsus Maria 
de Liguori in zijn mooie brief over de 
besloten retraites: “een schat, die God 
in deze tijden voor zijn Kerk heeft ont-
sloten, en waarvoor Hem terecht de 
hoogste dank moet worden gebracht.”

Wij werken dit liefderijke plan van 
de goddelijke Voorzienigheid met des 
te meer vreugde in de hand, omdat ook 
Onze voorgangers dit gedaan hebben. 
Immers, reeds sedert lange tijd is deze 
Heilige Stoel, die de geestelijke oefe-
ningen zo herhaaldelijk met woorden 
heeft aanbevolen ook door zijn voor-
beeld en zijn gezag de gelovigen voor-
gegaan door de weidse gebouwen van 
het Vaticaan voor enkele dagen te her-

Kiest u een geschikte 

plaats uit, verwijderd van 

de huiselijke beslommerin-

gen, waar ge u als in een 

haven terugtrekt.
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scheppen in een Cenakel van overwe-
ging en gebed. En dat gebruik hebben 
Wij zelf tot Onze niet geringe vreugde 
en troost gaarne gevolgd.

Om nu die vreugde en troost zo-
wel door Onszelf als door hen, die met 
Ons samenwonen te bewaren, hebben 
Wij volgens de wens van allen nu reeds 

bevel gegeven al-
les te regelen, op-
dat in Ons pause-
lijk paleis jaarlijks 
de geestelijke oefe-
ningen plaats heb-
ben.

Ook dringen Wij er bij de wereld-
geestelijken op aan zich trouw te hou-
den aan het doen van retraites, ten-
minste in die geringe mate, welke het 
Wetboek van het Kerkelijk Recht hun 
voorschrijft.

Dat zij die oefeningen beginnen en 
volgen met een groot verlangen naar ei-
gen volmaaktheid, en zich overvloedig 
die bovennatuurlijke geest eigen ma-
ken, die hun zo dringend noodzakelijk 
is om de geestelijke vooruitgang van de 
hun toevertrouwde kudde te bevorderen 
en om voor Christus een grotere zielen-
buit te veroveren. Dit is de weg die al de 
priesters gingen, die brandend van zie-
lenijver hebben uitgemunt in de leiding 
van de zielen op het pad van de heilig-
heid en in de vorming van het toekom-
stig priesterschap. Een voorbeeld in de 
recente tijd hebben we in Jozef Cafasso, 
aan wie Wijzelf de eer van de zaligver-
klaring mochten bewijzen. Die heilige 
priester was gewoon om altijd met veel 
ijver de geestelijke oefeningen te doen, 
waardoor hij in zichzelf en in andere 
bedienaren van Christus steeds ijveriger 
de heiligheid aankweekte en ook Gods 
plannen wist te erkennen. Zo wees hij 
eens aan het eind van een retraite, door 
een goddelijke verlichting, aan een jon-
ge priester die hem als biechtvader had 
gekozen, duidelijk de weg aan die hij 
moest gaan en die hij opvoerde tot de 
hoogste toppen van deugd: Wij bedoe-
len de zalige (nu heilige; n.v.d.r.) Johan-
nes Bosco, wiens lof zijns gelijke niet 
heeft.

Wat betreft degenen, die de religieu-
ze staat onder welke vorm ook beleven, 
en die krachtens wettelijk voorschrift ie-
der jaar de geestelijke oefeningen moe-
ten doen, zij zullen zonder twijfel in 

Mens nostra

die geestelijke afzonderingen een grote 
overvloed van hemelse gunsten verwer-
ven om, ieder naar hetgeen hij nodig 
heeft, tot hoger volmaaktheid te wor-
den opgevoerd, en om zich al die mid-
delen eigen te maken, die ertoe leiden, 
dat men op de weg van de evangelische 
raden steeds blijmoediger voortgaat. 
Want de jaarlijkse geestelijke oefenin-
gen zijn de mystieke levensboom, waar-
door zowel ieder afzonderlijk als gehele 
communiteiten in geur van heiligheid 
komen te staan, waaraan toch iedere re-
ligieuze familie haar bloei zal moeten 
ontlenen.

Ook mogen de priesters van de ene 
zowel als de andere clerus niet menen, 
dat de dagen aan de retraite gewijd 
schade zouden toebrengen aan de apos-
tolische bediening. Dat zij luisteren 
naar de H. Bernardus, die niet aarzelde 
aan de godvrezende paus Eugenius III, 
wiens leermeester hij eens geweest was, 
te schrijven: “Als gij naar het voorbeeld 
van Hem, die alles voor allen geworden 
is, u aan allen wilt wijden, dan prijs ik 
die menslievendheid, wel te verstaan 
echter als zij volledig is. Maar hoe zou 
ze volledig zijn, als ik u ervan uitzonder-
de? Gij zijt toch ook een mens. Derhal-
ve, wil uw menslievendheid volkomen 
en volledig zijn, dan moet de schoot die 
alles wil omvatten, ook u in zichzelf op-
nemen. Wat zal het u anders baten allen 
te winnen, als gij uzelf verliest? Daar-
om, als allen u ter harte gaan, wees ook 
gij dan een van die allen. Denk eraan, ik 
zeg niet ieder ogenblik, ik zeg niet dik-
wijls, maar tenminste nu en dan moet 
gij uzelf aan uzelf geven.”

Met niet minder zorg dringen Wij er 
op aan, dat de talrijke korpsen van de 
katholieke actie, die wij niet nalaten en 
nimmer zullen nalaten met alle kracht 
te bevorderen en aan te bevelen, door 
de geestelijke oefeningen op geschikte 
wijze worden gevormd tot geoefende ge-
lederen, omdat zij als de allernuttigste, 
om niet te zeggen, noodzakelijke, deel-
nemers in het apostolaat van de geeste-
lijkheid moeten worden beschouwd.

Inderdaad, Wij kunnen niet genoeg 
zeggen, hoe het Ons een innige vreug-
de heeft gegeven te vernemen, dat bij-
na overal afzonderlijke retraites zijn in-
gesteld, waarin deze vredelievende en 
dappere strijders van Christus, vooral de 
jonge garden, worden gevormd.

Als zij daaraan dikwijls komen deel-
nemen om beter geoefend en afgericht 
tot de strijd van de Heer te kunnen op-
trekken, dan vinden zij daar niet enkel 
het middel om in zich het ideaal van 
het christelijk leven volmaakter te ver-
wezenlijken, maar dan horen zij daar 
ook niet zelden de stem van God, die 
hen oproept tot de heilige dienst, tot de 
arbeid aan het zielenheil, de stem, die 
hen drijft tot het apostolaat in de vol-
ledigste vorm.

Stralende dageraad van de hemel-
se goederen, waarop de dag spoedig 
zal volgen, en die met de zon zal stij-
gen, indien slechts de gewoonte om re-
traites te houden onder de verschillen-
de katholieke verenigingen, met name 
die van de jongeren, meer en meer toe-
neemt, en met verstandig beleid worden 
bevorderd.

Maar om uit de retraites de vruchten 
te halen, die Wij hebben opgenoemd, is 
het nodig zich er met de vereiste ernst 
aan te wijden; want als die geestelijke 
oefeningen alleen maar uit gewoonte 
zouden gebeuren, traag en zonder ijver, 
dan zal men er weinig of geen voordeel 
mee doen.

Daarom is het vóór alles noodzake-
lijk, dat de ziel zich geeft aan die hei-
lige beschouwing in de stilte van de 
eenzaamheid, en zich onttrekt aan de 
zorgen en beslommeringen van het da-
gelijks leven, want zoals ook het gouden 
boekje: “Over de Navolging van Chris-
tus” duidelijk leert: “In stilzwijgendheid 
en rust komt de vrome ziel vooruit.”

Hoewel Wij van mening zijn, dat die 
heilige oefeningen, die in het openbaar 
aan het gehele volk worden gegeven, 
zeer zeker prijzenswaardig zijn en met 
rijke zegeningen worden begunstigd, 
dringen We toch het meest aan op die 
geestelijke oefeningen die in afzonde-
ring worden gehouden, de zogenaam-
de “gesloten retraites”. Door deze retrai-
tes onttrekt de mens zich gemakkelijker 
aan de omgang met de schepselen en 
dwingt hij zijn verstrooide ziel om, al-
léén met zichzelf en met God, zich be-
zig te houden met de beschouwing van 
de eeuwige waarheden.

Bovendien verlangen de geestelij-
ke oefeningen, die de naam van retrai-
tes verdienen, dat daaraan een bepaalde 
tijd wordt besteed. En ofschoon die tijd 
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al naar gelang van personen of zaken 
bekort kan worden tot enkele dagen of 
ook gerekt kan worden tot een maand, 
zo moet die nochtans niet al te veel wor-
den ingekrompen als men het voordeel 
wil bereiken, dat de geestelijke oefenin-
gen beogen en beloven. Zoals immers 
een gezonde streek pas de gezondheid 
van het lichaam ten goede komt als men 
daar een tijd lang verblijft, zo helpt ook 
de heilzame retraite de ziel niet volledig 
als men daar niet enige tijd in verblijft.

Het is een feit, dat onder alle metho-
den van geestelijke oefeningen, die op 
de beginselen van een gezonde katho-
lieke ascese steunen, ten allen tijde aan 
één boven alle andere de voorrang is 
verleend, één, die herhaaldelijk de vol-
ledige goedkeuring van de H. Stoel heeft 
gekregen. Die geprezen is door mannen 
die uitmunten in de kennis van het gees-
telijk leven en in heiligheid, en die bijna 
vier eeuwen lang uitstekende vruchten 
van volmaaktheid heeft opgeleverd.

Wij bedoelen de methode van de H. 
Ignatius van Loyola, die Wij gaarne de 
voornaamste en eigenlijke meester van 
alle geestelijke oefeningen noemen.

Zijn “wondervol boek der geeste-
lijke oefeningen”, klein van omvang, 
maar rijk aan hemelse wijsheid, werd 
door Onze voorganger Paulus III z.g. op 
plechtige wijze goedgekeurd, geprezen 
en aanbevolen, en reeds toen, om de 
woorden aan te halen, die Wij gebruik-
ten vóór Wij op de Stoel van Petrus ver-
heven werden, “reeds toen”, zeiden Wij, 
“blonk het uit en schitterde als het meest 
wijze en volledige Wetboek tot leiding 
der zielen op de weg van deugd en vol-
maaktheid, als de onuitputtelijke bron 
van even verheven als degelijke gods-
vrucht, als een scherpe prikkel en be-
trouwbare wegwijzer om te komen tot 
verbetering van de zeden en op te stij-
gen naar de hoogste toppen van de vol-
maaktheid”.

Toen Wij bij de aanvang van Ons 
pontificaat, om te voldoen aan de ver-
langens en wensen van de bisschoppen 
van de ene en de andere ritus uit bijna de 
gehele katholieke wereld, in Onze Apos-
tolische Constitutie van 25 juli 1922, de 
H. Ignatius tot “hemelse patroon ver-
klaarden en aanstelden over alle geeste-
lijke oefeningen, en daardoor over alle 
bonden en verenigingen van hen, die 

retraites houden, en ook over hen, die 
ze verzorgen en leiden”. Toen deden Wij 
niets anders dan met Ons hoogste gezag 
bekrachtigen, wat reeds algemeen door 
herders en gelovigen werd gehouden. 
Wij zeiden, wat in andere woorden met 
de bovengenoemde Paulus III, Onze 
grote voorgangers Alexander VII, Bene-
dictus  XIV, Leo XIII al dikwijls gezegd 
hadden, als zij de geestelijke oefenin-
gen van de H. Ignatius met hun lof sier-
den. Wij bekrachtigden, wat, om met de 
woorden van Leo XIII te spreken, zij al-
len, die “hetzij in kennis van de asce-
se, hetzij in heiligheid van leven” gedu-
rende de vier laatste eeuwen “het meest 
hebben uitgemunt”, door verheven lof-
spraken, ja, door het eigen voorbeeld 
van de deugden, die zij in deze oefen-
school hadden aangeleerd of vermeer-
derd, luid hebben geprezen.

Inderdaad, de voortreffelijkheid 
van deze leer van het geestelijk leven 
is vooral hierin gelegen, dat zij geheel 
vreemd is aan de gevaren en dwalingen 
van een vals mysticisme. Dat deze oefe-
ningen zich wonderbaar gemakkelijk la-
ten aanpassen voor mensen van iedere 
rang en stand, hetzij ze in het klooster 
zich aan een beschouwend leven wij-
den, hetzij ze in de wereld een bedrijvig 
zakenleven leiden. Dat de onderlinge 
samenhang van de delen zo geleide-
lijk mogelijk is. Dat de orde, volgens 
welke een ter overweging voorgestelde 
waarheid op een andere volgt, bewon-
derenswaardig en overzichtelijk is. Ten-
slotte, als de mens eerst het juk van mis-
slagen en van kwalen, die in verworden 
zeden hun oorsprong hebben, langs de 
veilige weg van zelf verloochening en 
verzaking aan slechte gewoonten, heeft 
afgeschud, dan voeren deze geestelijke 
oefeningen hem tot de hoogste toppen 
van gebed en goddelijke liefde. Dit al-
les is zeker van dien aard, dat het meer 
dan voldoende het doeltreffende en de 
kracht van de Ignatiaanse methode aan-
toont, en de Ignatiaanse Exercities tot 
aanbeveling strekt.

Rest Ons, Eerbiedwaardige Broeders, 
dat Wij tot bescherming en bewaring 
van de vruchten van de retraites, waar-
van Wij u zo uitbundig de lof hebben 
verkondigd, en om de heilzame her-
innering daaraan weer op te frissen, u 
krachtig aansporen tot het maandelijks, 
of althans om de drie maanden houden 

van een recollectie, welke vrome oefe-
ning men een korte herhaling van de re-
traite zou kunnen noemen.

“Deze gewoonte”, om de woorden 
van Onze voorganger Pius X, h.g. tot 
de Onze te maken, “zien we tot Onze 
vreugde op tal van plaatsen aangeno-
men”, en vooral in praktijk gebracht bij 
religieuze communiteiten en bij vrome 
wereldpriesters.

Nu is het Onze vurigste wens, dat 
die ook wordt ingevoerd voor de leken, 
die er ongetwijfeld geen gering voor-
deel van zullen hebben. Vooral zij, die 
wellicht door huiselijke zorgen of door 
drukke zaken geen gelegenheid hebben 
om retraites mee te maken. Die recollec-
ties kunnen dan het gemis van de retrai-
tes enigermate vergoeden.

In deze gevoelens en met een blij en 
onwankelbaar vertrouwen in Onze ziel 
verlenen Wij u, Eerbiedwaardige Broe-
ders, uw geestelijkheid, en uw volk, dat 
is, aan geheel Onze dierbare katholieke 
familie als onderpand van goddelijke 
gaven en van Onze welwillende liefde 
de Apostolische Zegen.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter, 20 
december van het jaar 1929, het achtste 
van Ons pontificaat.

Pius XI, Paus.

Door de gesloten retraite 

onttrekt de mens zich 

gemakkelijker aan de om-

gang met de schepselen. 

Hij dwingt zijn verstrooide 

ziel - alleen met zichzelf 

en met God - zich bezig te 

houden met de eeuwige 

waarheden.
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De gids voor de geestelijke atleet

Toen zij ging bevallen vroeg Ignatius’ 
moeder, uit vroomheid, om naar de stal 

gebracht te worden: aldus werd haar 
zevende zoon geboren.

Terwijl hij, aan zijn been gewond 
en doodziek in bed lag, verscheen                           

St. Petrus aan Ignatius en genas hem.

Ignatius diende in het leger en tij-
dens de verdediging van eenfort in                  

Pamplona werd zijn been verbrijzeld 
door een kanonskogel. Geschokt en 

veranderd als het was, stond zijn leven 
open voor de goddelijke invloed.

Gedurende de bijna vijfhonderd ja-
ren, waarin zij gebruikt zijn, hebben de 
Geestelijke Oefeningen van de H. Ig-
natius van Loyola bewezen, een van de 
krachtigste middelen te zijn, die de Kerk 
heeft voor de bekering van het individu, 
en indirect van de maatschappij. En de 
loop der tijd heeft hun kracht ook niet 
verzwakt. De pausen van de laatste eeu-
wen zijn kwistig geweest met hun lof 
voor dit grote instrument van geestelij-
ke vernieuwing, als geschikt zijnde voor 
de moderne mens. Paus Pius XII riep 
uit dat “we zouden kunnen denken dat 
St. Ignatius [de Geestelijke Oefeningen] 
speciaal voor onze eigen tijden schreef”. 
Hoe kan het ook anders! De Geeste-
lijke Oefeningen zijn een meesterstuk 
van menselijke psychologie, geworteld 
in het katholieke evenwicht van het na-

tuurlijke (lichaam en ziel) met het bo-
vennatuurlijke (bekoring, deugd en on-
deugd, genade en de sacramenten).

De tekst van de Oefeningen
Het is een feit dat de tekst van de 

Oefeningen zeker beschouwd wordt als 
een van de klassieke geestelijke werken 
en als zodanig in ruime kring wordt ge-
lezen, zelfs door niet-katholieken en 
atheïsten. Wat betreft de katholieken, 
zij maken dikwijls de vergissing te den-
ken dat zij, omdat zij de Oefeningen 
hebben gelezen, ze niet hoeven te doen 
in een stille retraite, of tenminste onder 
de leiding van een geestelijk leidsman. 
Als wij dit boek van geestelijke Oefenin-
gen vergelijken met een praktisch hand-
boek voor atleten, dan is het duidelijk 
dat deze katholieken het heel erg mis 

hebben, en lijken op een tv-verslaafde 
die zou denken dat hij klaar is om het 
olympisch record te behalen, omdat hij 
een boek over polsstokspringen heeft 
gelezen. ‘De Oefeningen’ is een boek, 
maar het is niet bedoeld om het te le-
zen. Feitelijk is het boek van de Oefe-
ningen eerder een handboek voor de-
gene, die ze geeft en hoeft zelfs niet in 
de handen van degene die ze doet gege-
ven te worden. 

Het boek zelf is een verzameling 
van allerlei oefeningen, berekend op 
het verheffen van de geesten en de har-
ten van de gelovigen tot het hogere, en 
zo op het veroorzaken van de hervor-
ming van het leven. De Oefeningen 
omvatten zowel praktijken als gebe-
den, meditaties, beschouwingen, gewe-

De gids voor de geestelijke 
atleet

Geestelijke Oefeningen van St. Ignatius van Loyola

door pater B. Arthur
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Op bed las Ignatius als enig tijdverdrijf 
de levens van Christus en de heiligen 

en begon te branden van verlangen om 
hun deugden na te volgen.

Hij verliet huis en haard en haastte zich 
naar Montserrat. Hij zond zijn dienaren 
weg en ging direct naar het altaar van 

de H. Maagd.

tensonderzoeken, het ontvangen van de 
sacramenten van  de biecht en de Eu-
charistie, en deze worden allemaal be-
geleid door praktische aantekeningen 
zoals de waarschuwingen en raadge-
vingen. Terwijl enkele oppervlakkige 
critici van mening zijn geweest dat St. 
Ignatius een nieuwe spiritualiteit heeft 
ingevoerd, bewijst een dieper onder-
zoek van de Oefeningen, dat zij slechts 
een soort compendium zijn van de ka-
tholieke spiritualiteit die er in vroegere 
eeuwen aan voorafging. Zij waren geba-
seerd op de H. Schrift en de principes 
van het geestelijk leven dat uitgelegd 
was door heiligen, lang voor de zestien-
de eeuw. Het zou onrealistisch zijn, te 
zeggen dat de methode het nieuwe was 
aan de Oefeningen: het bijeenbrengen 
van de krachtigste onderwerpen voor 
beschouwing en de meest effectieve 
praktijken, allemaal om beschouwd en 
beoefend te worden in een korte tijds-
spanne. Deze methode was de geeste-
lijke voorloper van programma’s zoals 
“Frans in dertig dagen!”, en als St. Igna-
tius een ‘massa-marketeer’ was geweest, 
dan had hij ze in plaats van “De Oefe-
ningen”, “Heiligheid in Dertig dagen” 
kunnen noemen!

St. Ignatius moest een lange en zwa-
re weg gaan voor hij tot de heiligheid 
van bezonnen geloofsijver kwam, waar-
voor hij – en alle jezuïetenspirituali-
teit – befaamd is. Na bekering uit een 
wereldlijk en lauw leven in 1521, leed 
hij onder allerlei bekoringen en buiten-
sporigheden, alsof hij de speelbal van 

de duivel zelf was geworden. Nu eens 
waren het scrupules die hem bestorm-
den, dan weer zelfmoordgedachten, of 
lichamelijke schade door zijn vreselij-
ke boetedoeningen. Deze ervaringen 
schreef hij op in een boekje, dat dien-
de als  begin van de Oefeningen. Het is 
dus duidelijk dat het boek dat wij nu 
in elke goede boekwinkel kunnen vin-
den, niet achter elkaar geschreven werd, 
maar in de loop van enkele jaren. St. Ig-
natius zelf zegt daarover: “Ik stelde de 
Oefeningen niet allemaal tegelijk sa-
men. Wanneer iets uit mijn eigen erva-
ring mij geschikt leek te zijn om voor 
anderen te gebruiken, dan schreef ik het 
op.” Waarschijnlijk werden de notities 
verwerkt tot de gangbare vorm van een 
handboek toen hij aan de universiteit 
van Parijs studeerde. De definitieve aan-
vulling van de Oefeningen had plaats 
in 1541 toen een compleet exemplaar 
werd samengesteld met als titel “Todos 
exercisios breviter en latin”.

Toch kan gezegd worden dat de Oe-
feningen meer speciaal een product 
zijn van de tijd die hij doorbracht in 
een grot bij Manresa (nabij Montser-
rat), waar hij zijn eerste geestelijke strijd 
voerde als pas tot Christus bekeerde. Dit 
kan men zien aan de twee in het oog 
vallende kenmerken van het werk: de 
ridderlijke geest, voortkomend uit zijn 
ervaring als soldaat en officier; en de 
gang naar de keuze van een levensstaat, 
die hij nog moest maken. Zowel Igna-
tius zelf als degenen die hem het naast 
waren, beweerden dat hij bij de samen-

stelling van de Oefeningen op een bui-
tengewone manier was bijgestaan door 
de Heilige Geest, zonder een zichtbare 
openbaring als zodanig te ontvangen. 
Inderdaad, een geestelijk meesterwerk 
zou anders nauwelijks door een ruwe 
en onwetende soldaat geschreven kun-
nen zijn.

Bij de samenstelling van de Oefenin-
gen werd St. Ignatius zeker beïnvloed 
door verschillende boeken, om te be-
ginnen met “Het Leven van Jezus Chris-
tus”, door Rudolf von Saksen en “De 
Bloem van de Heiligen”, boeken die hij 
had gelezen tijdens zijn herstel in Loyo-
la. Ook was er “De Navolging van Chris-
tus” (wat hem waarschijnlijk door de 
monniken van Montserrat was gegeven) 
en de “Ejercitatorio de la vida spiritual” 
door de Benedictijn Dom Garcia de Cis-
neros. Dit laatste werk, dat aan de titel 
van Ignatius’ eigen werk doet denken, 
was zelf een compilatie van geschriften 
van de HH. Bernardus en Bonaventura, 
Gersen en Gerard Zerbolt van Zutphen. 
Zutphen (1367-98) was, evenals Tho-
mas a Kempis, lid van de Broeders van 
het Gemene Leven, en zij waren de oor-
zaak van een geestelijke vernieuwing in 
hun tijd door de publicatie van verschil-
lende geestelijke boeken, sommige on-
der de titel van Geestelijke Oefeningen.

Ondanks de invloed van deze au-
teurs op onze heilige, en ongeacht en-
kele beweringen van de kant van de 
Benedictijnen aangaande plagiaat bij 
Cisneros, kan men de originaliteit van 

Hij deed zijn kleren uit en ruilde ze 
voor het zakkengoed van een arme die 

voorbij kwam.

De gids voor de geestelijke atleet
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Levend temidden van de armen, trok hij 
velen van hen uit hun zondig leven.

Tijdens een H. Mis zag hij hoe Christus 
zich in de opgeheven Hostie bevond.

Ignatius niet in twijfel trekken. De 
grondslag, het koningschap, het bij-
zonder gewetensonderzoek, de uitver-
kiezing, de onderscheiding der geesten, 
de regels om goede orde te brengen in 
de voeding, de regels voor de juiste op-
vatting in de Kerk, en de drie methoden 

van bidden, die wij vinden in Ignatius’ 
werk, kunnen niet gevonden worden in 
de “Ejercitatorio”. Zoals reeds gezegd, 
doordringt de persoonlijkheid en het 
viriele karakter van Ignatius zijn werk 
en laat zijn eigen stempel achter op de 
nieuwe methode die hij ons geeft  om 
de eeuwige waarheden te beschouwen.1

Het doel 
Het doel van de Geestelijke Oefe-

ningen wordt opgesomd in St. Ignatius’ 
titelpagina: “Geestelijke Oefeningen; 
om zichzelf te overwinnen en zijn leven 
te regelen, zonder daarbij een besluit te 
nemen vanwege een of andere neiging, 

die ongeregeld mocht zijn.” Zo’n doel 
lijkt nogal ambitieus, vooral omdat dit 
in overeenstemming met de Oefenin-
gen bereikt moet worden in slechts vier 
weken! En toch, de ervaring heeft steeds 
weer de kracht van de Oefeningen be-
wezen. Hoe heeft de heilige dat precies 
gedaan?

In de aantekeningen waarmee hij de 
Oefeningen opent en die bedoeld zijn 
voor degene die de Oefeningen geeft, 
legt St. Ignatius de richtlijnen van zijn 
methode uit. De Oefeningen kunnen 
voor allen tot voordeel zijn, vertelt hij 
ons, als zij aangepast worden aan de 
persoon die ze volgt.2 Deze laatste, zegt 
hij, moet de Oefeningen ingaan met een 
ruimhartige edelmoedigheid “jegens 
zijn Schepper en Heer en Hem heel zijn 
vrije wil opdragen, opdat zijn goddelij-
ke Majesteit zich zowel van zijn persoon 
als van wat hij bezit moge bedienen vol-
gens haar allerheiligste Wil.”3 De meest 
ideale manier om de Oefeningen te vol-
gen is in afzondering. [De oefenaar] zal 
er in het algemeen meer profijt uit trek-
ken, naarmate hij zich meer terugtrekt 
van de gemeenschap van al zijn vrien-
den en bekenden, en van iedere tijde-
lijke betrokkenheid, bijvoorbeeld, door 
het huis waarin hij woont te verlaten en 
een ander huis of een andere kamer te 
nemen om in te verblijven, met zo veel 
mogelijk afzondering.4 Deze scheiding 
van zijn eigen vriendenkring brengt drie 
voordelen met zich mee: “Ten eerste: als 
iemand zich van vele vrienden en ken-
nissen afzondert en eveneens van vele 

niet welgeordende zaken, om God onze 
Heer te dienen en te loven, verwerft hij 
niet weinig verdienste bij de goddelijke 
Majesteit. Ten tweede: in deze afzonde-
ring is zijn verstand niet verdeeld over 
vele zaken, maar kan hij alle zorg op 
één enkele zaak vestigen, nl. de dienst 
van zijn Schepper en de geestelijke voor-
uitgang van zijn ziel. Hij beschikt vrijer 
over zijn natuurlijke vermogens om ijve-
riger te zoeken wat hij zozeer verlangt. 
Ten derde: hoe meer onze ziel zich in de 
eenzaamheid en afzondering bevindt, 
des te meer maakt zij zich bekwaam om 
haar Schepper en Heer te naderen en één 
met Hem te worden, en hoe meer zij zo 
met Hem verenigd wordt, des te meer 
stelt zij zich open om genaden en gun-
sten te ontvangen van zijn goddelijke en 
hoogste Goedheid.”5

De gids
De gedachte van persoonlijke vrij-

heid in de Oefeningen moet niet onder-
schat worden (zoals vaak gedaan wordt 
door hun tegenstanders). St. Ignatius 
beklemtoont dat deze vrijheid, verkre-
gen door eenzaamheid met God, niet 
verstoord moet worden door degene die 
de Oefeningen geeft, maar alleen geleid 
moet worden. De gever wordt meer be-
schouwd als een gids of een helper dan 
als een soort van religieuze overste, die 
zijn eigen wil oplegt aan de wil van de-
gene die de Oefeningen doet: “Wie de 
Oefeningen geeft, moet hem, die ze ont-
vangt, niet méér aanzetten tot armoede 
of belofte dan tot het tegendeel daar-
van, noch tot een bepaalde levensstaat 

Het doel van de Gees-

telijke Oefeningen is: 

“zichzelf te overwinnen 

en zijn leven te regelen, 

zonder daarbij een besluit 

te nemen vanwege een of 

andere neiging die onge-

regeld mocht zijn”

Toen hij als een nieuwe ridder van 
Christus Montserrat bereikte, bleef hij 
de hele nacht waken voor het altaar 
van Maria waar hij zijn wapentuig, 
zijn zwaard en alle tekenen van zijn          

militaire verleden ophing.
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Christus en zijn Moeder verschenen 
herhaaldelijk gedurende lange tijd aan 

Ignatius.

Hij ervoer een goddelijk ingegeven 
begrip voor zowel menselijke als god-

delijke zaken.

Door een goddelijke ingeving stelde hij 
het boekje van de                                   

  Geestelijke Oefeningen samen.

of levenswijze boven een ander… tij-
dens deze Geestelijke Oefeningen is het 
passender en veel beter, dat bij het zoe-
ken van Gods Wil de Schepper en Heer 
zelf zich meedeelt aan de ziel die Hem 
zoekt, door ze in omhelzing tot zijn lief-
de en lof op te voeren, en ze Zelf in de 
stemming brengt om de weg te gaan, 
waarop zij Hem in het vervolg beter 
zal kunnen dienen. Wie de Oefeningen 
geeft mag dus niet overhellen of geneigd 
zijn tot de ene noch tot de andere zijde, 
maar hij blijve in het midden als de wij-
zer van een weegschaal en late de Schep-
per rechtstreeks verkeren met zijn schep-
sel en het schepsel met zijn Schepper en 
Heer.”6 Het werk van degene die de Oe-
feningen geeft bestaat erin, de retraitant 
geneigd te maken tot de inspiraties van 
de Almachtige door hem te helpen, zich 
vrij te maken van alle gehechtheden die 
de realisatie van deze inspiraties verhin-
deren, maar zeker niet, hem naar de ene 
of de andere kant te beïnvloeden.

St. Ignatius wilde dat de retraitant 
gebruik maakt van elk middel dat tot 
zijn beschikking staat om hem te helpen 
bij het bereiken van het gewenste doel 
(de zelfoverwinning en de keuze van 
een levensstaat); zowel inwendige als 
uitwendige middelen. Alle zielsvermo-
gens moeten gebruikt worden bij deze 
edele uitdaging. De verbeelding wordt 
gebruikt, door “een voorstelling te vor-
men van de stoffelijke plaats waar de ge-
beurtenis, die beschouwd moet worden, 
plaats heeft.” In geval van een abstract 
onderwerp, zal het ‘beeld’ de gedachte 

zijn die voortgebracht wordt door een 
inspanning van de verbeelding.”7 De 
verschillende punten van de meditaties 
of beschouwingen zullen zijn: het ge-
heugen  richten op het onderwerp van 
de meditatie of de beschouwing; daar-
na het verstand om er over na te den-
ken, en vervolgens de wil om dit alles 
in het geheugen te willen brengen en 
het te willen begrijpen om gesteldhe-
den die bij deze specifieke oefening be-
horen te ontwikkelen.8

Ook dingen van buitenaf kunnen 
tot zijn voordeel gebruikt worden. Wan-
neer de retraitant moet proberen een 
gevoel van pijn, verdriet of kwelling te 
krijgen over zijn zonden, moeten pret-
tige gedachten verjaagd worden. Het 
tegenovergestelde, wanneer gedachten 
van droefheid en ontmoediging ver-
meden moeten worden, als hij gevoe-
lens van edelmoedigheid of vreugde 
bij zichzelf zoekt over de vreugde van 
Christus in, bijvoorbeeld zijn Verrijze-
nis.9 Bij gevolg moet hij geen boeken 
lezen, die leiden tot gedachten of ge-
voelens die, zelfs al zijn ze heilig, niet 
overeenkomen met het doel van de be-
treffende oefening.10 Zelfs het gebruik 
van licht, waarvan bewezen is dat het 
de psyche beïnvloedt, moet aangewend 
worden als een hulp tot gevoelens van 
droefheid (gordijnen gesloten) of geluk 
(de zon, die door de ramen schijnt)!11 

Voedsel en slaap moeten geregeld wor-
den zoals gewenst, maar de voorzichti-
ge heilige (die geleerd had van zijn ei-
gen excessen in dit opzicht), geeft de 

raad dat men moet vermijden, het ge-
stel te verzwakken.12

Nadat we de verschillende midde-
len die St. Ignatius ons ter beschikking 
heeft gesteld voor een vruchtbaar vol-
gen van zijn Geestelijke Oefeningen be-
sproken hebben, zullen we de oefenin-
gen zelf gaan bekijken.

Samenvatting van de    
        Oefeningen

“Voor de (Geestelijke) Oefeningen 
worden vier weken vastgesteld. Zij be-
antwoorden aan de vier delen van de 
Oefeningen, nl. het eerste, overweging 
en beschouwing van de zonden; het 
tweede, het leven van Christus onze 
Heer tot en met Palmzondag; het der-
de, het Lijden van Christus onze Heer; 
het vierde, de Verrijzenis en de Hemel-
vaart…”13 Hij gaat verder met te zeggen, 
dat iedere week verkort of verlengd mag 
worden, in overeenstemming met de 
persoonlijke behoeften van de retrai-
tant. In de vorm van de moderne vijf-
daagse Oefeningen, zijn deze weken ie-
der teruggebracht tot iets meer dan een 
dag.

Voorbereidingen: losmaken   
 van de geestelijke spieren

Bij het allereerste begin, voor dat de 
eerste week is begonnen, krijgen we een 
voorbereidingsoefening, de eerste van 
de vijf hoeksteenoefeningen: “Grond-
beginsel en Grondslag”, die bestaat uit 
een objectieve uiteenzetting over oor-
sprong, doel en bestemming van de 
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mens, en zijn verhouding tot alle ande-
re schepselen:

“De mens is geschapen om God 
onze Heer te loven, eerbied te bewijzen 
en te dienen en daardoor zijn ziel za-
lig te maken. De overige dingen op aar-
de zijn geschapen voor de mens en om 
hem te helpen bij het nastreven van het 
doel, waarvoor hij geschapen is. Daar-

uit volgt dat de mens in zoverre daarvan 
gebruik moet maken als ze hem tot zijn 
doel behulpzaam zijn en dat hij zich er 
in zoverre van moet ontdoen als ze hem 
daarbij een hindernis zijn.”

“Daarom is het nodig dat wij ons 
ontdoen van iedere voorkeur voor elk 
schepsel ter wereld, voorzover dat aan 
de beslissing van onze vrije wil is toege-
staan en daaraan niet is verboden. Zo-
dat wij, van onze kant gezondheid niet 
verkiezen boven ziekte, noch rijkdom 
boven armoede, noch eer boven oneer, 

noch een lang boven een kort leven, en 
zo verder in al het overige, maar alleen 
verlangen  en verkiezen wat ons meer 
brengt tot het doel, waarvoor wij zijn 
geschapen.”14

Dit klinkt heel eenvoudig, en dat 
is het inderdaad, maar het is de uiter-
ste eenvoud en objectiviteit in de voor-
stelling van deze eeuwige waarheid, die 
deze haar kracht geeft, door vaak op het 
onderwerp te werken als een duwtje in 
de rug (of nog beter, een geestelijk re-
animatie)! Dit vormt het grondbeginsel 
en de grondslag van heel ons leven, en 
dus ook het grondbeginsel en de grond-
slag van de Oefeningen en is bedoeld 
om ons enerzijds te herinneren aan de 
superioriteit van ons uiteindelijke doel 
boven elk tussenliggend doel, dat wil 
zeggen, het oppergezag van de Schepper 
over al zijn schepselen. Anderzijds, de 
noodzaak van onthechting (of Ignati-
aanse onverschilligheid, zoals het door 
geestelijke schrijvers genoemd wordt) 
van ieder schepsel. In overeenstemming 
met deze fundamentele gedachte van 
Ignatius, kan ieder schepsel ons helpen 
tot ons uiteindelijke doel, door er ge-
bruik van te maken, óf door ons ervan 
te onthouden.

Opvallend genoeg schrijft St. Ignati-
us geen meditatie voor over dit tekstje, 
en het kan een interessante vraag zijn, 
waarom hij dat niet doet. Misschien om 
dezelfde reden, waarom het niet is in-
gelijfd in de een of andere “week” van 
de Oefeningen, d.w.z. omdat het de ba-

sis blijft voor iedere andere oefening en 
het als vanzelfsprekend wordt aange-
nomen, dat de retraitant het gedurende 
de hele duur van de retraite ruime aan-
dacht zal geven.

Alvorens te beginnen aan de eerste 
week geeft St. Ignatius ons enkele extra 
hulpmiddelen voor de volgende lange 
en zware tocht: gedetailleerde instruc-
ties over hoe we het bijzonder en het 
algemeen gewetensonderzoek moeten 
doen. Het eerste heeft als doel het uit-
roeien van een bijzonder gebrek, dat de 
vooruitgang van de retraitant belem-
mert, en moet driemaal daags gedaan 
worden – ’s morgens bij het opstaan, 
na het middagmaal en na het avond-
eten – waarbij de retraitant het onder-
werp van zijn bijzonder onderzoek in 
gedachte roept, zichzelf onderzoekt 
over het aantal keren dat hij gevallen is 
sinds het laatste onderzoek. Iedere keer 
hernieuwt hij zijn voornemen om de 
zonde of het gebrek in kwestie te ver-
mijden, waarbij hij Gods bijstand in de 
zaak vraagt. Het algemeen gewetens-
onderzoek bestaat in een onderzoek ’s 
avonds over de zonden van gedachten, 
woorden en daden die gedurende dag 
bedreven zijn. Hierop volgt een instruc-
tie die een goede biecht en communie 
aanbeveelt tijdens de Oefeningen. De 
beste tijd om dit te doen is het einde 
van de eerste week.15

Week een: uitzweten
Met losgemaakte spieren, begin-

nen wij uiteindelijk de eerste week en 

“Het is nodig dat wij ons 

ontdoen van iedere voor-

keur voor elk schepsel ter 

wereld, voorzover dat aan 

de beslissing van onze 

vrije wil is toegestaan en 

daaraan niet is verboden.” 

Ondanks herhaaldelijk gevaar            
bezocht hij de heilige plaatsen, zoals                 

de Olijfberg, en beschouwde de       
voetafdruk die Christus achterliet       

bij de Hemelvaart.

Alvorens scheep te gaan naar Jeruza-
lem wierp hij, versterkt met vertrouwen 

op God, het geld op de grond, dat hij 
bijeen gebedeld had voor de reis.

Toen hij in Venetië lag te slapen in de 
portiek van de San Marco werd hij 

gewekt door een edelman die tot de 
omstanders zei: “Jullie slapen comfor-
tabel, terwijl mijn dienaar op de grond 

slaapt. Zorg voor hem.”
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Terug in Spanje arresteerde de garde 
hem en voerde hem naakt door het 

kamp. Hij verdroeg deze vernederingen 
in navolging van Christus, die van Pila-

tus naar Herodes gebracht werd.

Geheel verdiept in het gebed en vier el 
boven de grond, zijn gezicht prachtig 

stralend, hoorde men hem vaak uitroe-
pen: “O Heer, als zij U maar kenden.”

Beschuldigd en belasterd, ging hij naar 
de gevangenis en won daar zielen met 

zij buitengewone vurigheid. Hij riep 
uit: “Er zijn niet genoeg sjekels in de 
stad om mij te beletten, de zaak van                    

Christus te verkondigen.”

de eerste oefening, eigenlijk gezegd: de 
meditatie over de drievoudige zonde. 
Om onze afgestompte geestelijke zintui-
gen een beter idee te geven van de ernst 
van de zonde, moeten wij achtereenvol-
gens de zonde overwegen van de boze 
engelen, die van Adam en Eva, en ten-
slotte van een ongelukkige die één enke-
le doodzonde heeft gedaan en door dat 
feit zichzelf in het eeuwige vuur van de 
hel heeft gestort.16 Zo kan men conclu-
deren dat, als St. Ignatius een meester 
van het geestelijk leven is, hij geen mees-
ter is van dat ziekelijke zoete geestelijk 
leven dat zich alleen maar bezighoudt 
met mollige cherubijnen of knappe se-
rafijnen. Hij wilde ons dwingen de rea-
liteit van de zonde en zijn gevolgen te 
beschouwen, zeker niet om ons de stui-
pen op het lijf jagen, maar om ons aan 
te moedigen ons leven te beteren. Dit is 
uiteindelijk het doel van de Oefeningen.

Op deze eerste oefening, volgt er een 
tweede, over het onderwerp: zonde. Nu 
gaat het over mijn  persoonlijke zonden. 
Deze oefening bestaat uit een objectief, 
systematisch en eerlijk in herinnering 
roepen van onze zonden door heel ons 
leven – die daden van opstand tegen de 
God onze Heer – met de bedoeling om 
een volmaakt berouw en intense droef-
heid over onze zonden op te wekken. 
Het voor de geest brengen van de verhe-
ven eigenschappen van de goede God te-
gen Wie ik gezondigd heb, en het besef 
dat ondanks mijn opstandigheid, het de 
schepping niet is toegestaan tegen mij 
samen te zweren. God is geduldig.17

Deze twee oefeningen worden her-
haald zolang als nodig is om de gena-
de te verkrijgen, er voordeel uit te ha-
len. St. Ignatius schrijft vervolgens een 
meditatie over de hel voor, die alle zin-
tuigen toepast op de oefening. Zij vult 
de ziel met afkeer van deze helse plaats, 
met ontsteltenis over de wanorde van 
het verleden en loopt uit op een zucht 
van dankbaarheid, dat God ons tot nu 
toe bewaard heeft voor dit lot, omdat 
Hij liever heeft dat de zondaar gered 
wordt. Hier worden er dikwijls andere 
meditaties bijgevoegd: dood, het bij-
zonder en algemeen oordeel. Er wor-
den aanwijzingen gegeven om goed te 
biechten, en tenslotte wordt er een tijd 
vastgesteld waarop de retraitant de ge-
legenheid heeft, de sacramentele abso-
lutie over zijn zonden te ontvangen. In 
de praktijk volgt hier een zogenaamde 
algemene belijdenis van alle zware zon-
den van het verleden, bijeengebonden 
en in het vuur van de goddelijke barm-
hartigheid geworpen, dat ze verteert. 
Nu alle obstakels uit de weg geruimd 
zijn, wordt de Mis gehoord, met de ont-
vangst van de barmhartige Verlosser in 
de Heilige Eucharistie. Vaak wordt er tij-
dens deze Mis gepreekt over de barm-
hartigheid van God.

Vele retraitanten zullen nu in de ver-
leiding komen, te denken dat het leeu-
wendeel van het werk voltooid is, maar 
in werkelijkheid begint het echte werk 
nu pas. De hele eerste week hield zich 
bezig met van hun ziel alle zondetroep 
te verwijderen, juist zoals een veld ge-

kapt en schoongemaakt worden door 
de boer die het wil omploegen. Nu 
komt het positieve werk van goede za-
den zaaien.

Week twee:     
       de mentor navolgen

Nu de ziel schoongemaakt is en 
dus vruchtbare maagdelijke grond, zo-
als zij was, doet St. Ignatius een beroep 

op de retraitant – gezuiverd en nederig 
gemaakt in zijn verloste toestand – met 
de edelste uitdaging: een “oproep van 
Christus Koning” om toe te treden tot 
Zijn eigen gelederen, niet slechts als sol-
daat, maar als officier. Dit doet hij op 
een nogal slimme manier, door ons de 
tweede fundamentele oefening te ge-
ven – het beeld van een edele koning 
die lijdt en zwoegt met zijn mannen, en 
die aan allen die met hem lijden, met 
hem vechten en met hem bloeden een 
aandeel belooft in de buit en de eer van 
de overwinningen (zoals, bijvoorbeeld, 
Hendrik V doet in Shakespeare’s grote 

Sint Ignatius wil ons 

dwingen de realiteit van 

de zonde te beschouwen. 

Niet om ons de stuipen op 

het lijf te jagen: om ons 

leven te beteren.
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drama met dezelfde naam). Als u maar 
een beetje hart in uw lichaam hebt, be-
moedigt onze heilige gids (die zelf eens 
een verdienstelijk officier was), zou u 
dan zo’n leider kunnen weigeren? Zou 
u het niet als een voorrecht beschou-
wen, naast hem te dienen? Men heeft 
nauwelijks een enthousiaste instem-
ming ontlokt met deze – nog abstracte 
– oproep, als men wordt getroffen door 
de heel concrete oproep van een werke-
lijke, hoewel goddelijke, Koning: Chris-
tus Koning zelf. St. Ignatius blijft ech-
ter heel realistisch en hoewel altijd op 

zijn hoede voor de gevaren van pas ont-
dekte vurigheid18, is hij zich ervan be-
wust dat het aanbieden van zichzelf 
voor zo’n bejubelde dienst, met het be-
reid zijn om alle wereldlijk gemak op te 
geven voor deze Koning, niet gemakke-
lijk is. Eigenliefde is iets krachtigs, even-
als liefde voor de wereld en het vlees, 
maar omdat hij dit weet, dringt de hei-

lige erop aan dat de retraitant – ondanks 
deze onedele neigingen – het volgende 
edele offer aanbiedt:

“Eeuwige Heer van alle dingen, in 
tegenwoordigheid van Uw oneindi-
ge Goedheid, van Uw glorierijke Moe-
der en van alle heilige mannen en vrou-
wen van het hemels hof, draag ik met 
Uw hulp en genade mezelf aan U op en 
verklaar ik dat het mijn wens en begeer-
te en mijn weloverwogen besluit is, als 
het maar strekken mag tot Uw meerde-
re dienst en lof, U na te volgen in het 
verdragen van alle onrecht en van alle 
smaad en van alle armoede, zowel daad-
werkelijke als geestelijke, wanneer Uwe 
allerheiligste Majesteit mij wil uitver-
kiezen en aannemen in zo hoge levens-
staat.”19

Nu er zulke edele gevoelens aanwe-
zig zijn, of er tenminste naar gezocht 
is, gaat de tweede week verder met ver-
schillende beschouwingen van het le-
ven van Christus, te beginnen met zijn 
Menswording. In deze meesterlijke be-
schouwing toont de heilige ons de on-
verdiende barmhartigheid van God in 
het zenden van zijn eniggeboren Zoon, 
die altijd een verlangen in ons teweeg 
brengt om Hem steeds meer te kennen, 
dat we Hem mogen dienen, die ons uit 
de ellenden van de zonde heeft opge-
richt.

Er volgt een beschouwing van de ge-
boorte van Christus, die het prototype 
vormt voor de volgende oefeningen die 

het verborgen en het openbaar leven 
van Jezus Christus moeten onderzoe-
ken. Er loopt een gemeenschappelijke 
draad door al deze beschouwingen: de 
weg van deze Koning van ons is heel 
verschillend van de wegen van deze 
wereld. In zijn Koninkrijk is armoede 
goud; versmading en verachting zijn 
roem; kleinheid is grootheid. Wat jam-
mer dat er alleen in de Geestelijke Oe-
feningen die een maand duren tijd is 
om na te denken over de verschillende 
episoden van heel het leven van Chris-
tus. Alleen wanneer men de tijd neemt 
om deze verhalen niet slechts te lezen 
in de evangelies, maar ze werkelijk te 
beschouwen tot men ze in zich opge-
nomen heeft, kan men Jezus Christus 
echt beginnen te kennen. Sint Ignatius 
was zich zeker bewust van dat axioma 
van de psychologie, dat wij allemaal 
kennen door gezond verstand: we kun-
nen alleen beminnen wat we eerst ken-
nen. Het is vooral de liefde van Chris-
tus die ons er toe zal aanzetten om in 
zijn dienst te treden, we zouden Hem 
eerst beter moeten leren kennen; niet 
gewoon uit de verte, maar Hem werke-
lijk kennen.

Steeds meer appelerend aan de 
edele gevoelens die nu in de ziel zijn, 
moet de derde van de belangrijkste oe-
feningen gedaan worden: de oefening 
van de “twee standaarden”, waarin de 
standaard van Christus gesteld wordt 
tegenover die van Satan. Deze twee te-
gengestelde leiders zenden vanuit hun 
respectieve kampen – de eerste bij Je-

Sint Ignatius kent het 

axioma van de psycholo-

gie dat we alleen maar 

kunnen beminnen wat 

we eerst kennen. (Het 

is de liefde van Christus 

die ons aanzet om in zijn 

dienst te treden.)

Hij koos de jongeren van de Parijse 
universiteit tot zijn gezellen.

In een kapel van de H. Maagd in een 
van de voorsteden legden hij en zijn ge-
zellen hun geloften af, vooral om naar 
Jeruzalem te gaan en de palmvan het 
maartelaarschap te zoeken. Ieder jaar 

herhaalden zij deze gelofte.

Om gezondheidsredenen keerde hij te-
rug naar Spanje, met een repuatie van 
heiligheid. Soldaten, clerici en de hele 

stad trok uit om hem te begroeten met 
vriendelijke wensen.
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Hij keerde terug naar Italië en Vene-
tië, ontmoette daarna zijn gezellen in 
Frankrijk en werd gewijd. De bisschop 
was vervuld van vreugde en had een 
verrukkelijk voorgevoel over zijn pas 

gewijde priester.

Op een verlaten plaats niet ver van de stad, 
verscheen God de Vader aan Ignatius en 
openbaarde zijn Zoon, het kruis dragend. 

Een stem zei: “Ik zal je genadig zijn in 
Rome.” Dit inspireerde Ignatius om zijn 

gezelschap naar Jezus te noemen.

ruzalem, de laatste bij Babylon – hun 
legers door de hele wereld naar men-
sen van iedere klasse in een poging om 
hun harten te winnen. Satans volgelin-
gen verleiden met rijkdom, ijdele eer en 
hoogmoed, terwijl Christus, daarente-
gen, uitnodigt tot armoede, versmading 
en nederigheid. De oefening eindigt 
met de smeekbeden om de genade dat 
ik mag worden aangenomen onder de 
standaard van Christus, armoede, ver-
smading en armoede van geest, en zelfs 
in werkelijkheid als het de goddelijke 
Majesteit zou behagen.20 Het is duide-
lijk dat St. Ignatius de weg bereidt tot 
het nemen van een beslissing, totaal on-
gevoelig voor alle andere overwegingen 
dan “de meerdere eer van God”,21 stap 
voor stap snoeit hij uit het menselijk 
hart al  die neigingen die, als gevolg van 
de erfzonde, de ziel afleiden van haar 
enige echte Doel – de Schepper, zoals 
samengevat in  het “grondbeginsel en 
grondslag”.

Tot dit doel draagt de vierde van 
de centrale oefeningen toe, die van de 
“drie paar mensen”. Ieder paar is in het 
bezit gekomen van een aanzienlijke 
hoeveelheid geld, maar is ook bezorgd 
om het heil van de ziel, en daarom wil-
len allen zich ontdoen van de gehecht-
heid aan het geld als zodanig. Het eerste 
paar is tevreden met het verlangen om 
aan de gehechtheid te verzaken, maar 
neemt geen stappen om dit te berei-
ken; het tweede maakt zichzelf wijs er-
van onthecht te zijn, terwijl zij het niet 
echt zijn; het laatste paar geeft werke-
lijk zijn nieuw verkregen fortuin in de 

handen van God. De kern van deze oefe-
ning is nota te nemen van de zwakheid 
van de eerste twee paren, en daarente-
gen de edelmoedigheid van het laat-
ste paar, en dat men met dit voorbeeld 
voor ogen met hen moet wedijveren in 
grootmoedigheid. Het is interessant om 
te zien dat St. Ignatius deze derde groep 
feitelijk niet heeft ontdaan van deze rijk-
dom, maar dat zij zich geheel bevrijden 
van enige ongeordende neiging ertoe, en 
zo even gelukkig zijn met het te houden 
als met het op te geven.22

Keuzen maken
Op dit punt brengt St. Ignatius de 

kwestie van de beslissing naar voren 
(specifiek met betrekking tot een levens-
staat). Er van uitgaande dat de ziel nu is 
onthecht van alle wereldlijke beweegre-
denen, wordt zij geacht in de beste om-
standigheden te zijn om zo’n kolossale 
beslissing te nemen, die invloed heeft 
op de rest van iemands leven hier en in 
de eeuwigheid. Om te beginnen herin-
nert de heilige ons eraan dat dingen die 
in zich slecht zijn, eenvoudigweg niet 
gekozen kunnen worden, andere din-
gen betreffen onherroepelijke beslissin-
gen (zoals priester worden, in het kloos-
ter gaan, of trouwen), andere dingen 
staan open voor verandering. Wanneer 
iemand een beslissing neemt, vervolgt 
de heilige, uit goede en zuivere motie-
ven, zonder ruimte te geven aan verder-
felijke en wereldlijke overwegingen, zou 
hij nooit van gedachte moeten veran-
deren. Hoe moet men de beslissing ne-
men? De ziel moet zichzelf maken tot 

een “balans in evenwicht, klaar om door 
te slaan naar datgene, wat ik als méér 
bevorderlijk zal hebben erkend voor de 
eer en lof van God onze Heer en voor 
de zaligheid van mijn ziel”23 en een lijst 
opmaken van alle voor- en nadelen die 
iedere keuze tot gevolg hadden voor de 
ziel en dan “bij mijn overleg beschou-
wen hoeveel nut of voordeel er voor mij 
uit volgt, als ik (de een of andere levens-
taat bezit …) en van de andere kant be-

schouw ik eveneens de ongemakken en 
gevaren, die er voor mij in het bezit ge-
legen zijn”.24  Als het besluit genomen is, 
moet het onder gebed aangeboden wor-
den voor goedkeuring door de goddelij-
ke Majesteit.

Een tweede methode die door de hei-
lige wordt aangeboden bestaat erin zich  
iemands ziel voor te stellen bij het ster-
ven, voor de rechterstoel van Christus na 
de dood, of bij het algemeen oordeel op 

Wie de Oefeningen heeft 

gevolgd zal verantwoor-

delijk worden gehouden 

voor de ontvangen lich-

ten. Sint Ignatius zegt: 

“De liefde moet meer 

gelegen zijn in daden dan 

in woorden.

In Spanje werkte hij onvermoeibaar, 
hoewel hij ziek was. Hij nodigde mensen 

buiten om voor hen te preken in de 
velden (omdat zij de kerken niet vaak 
bezochten) en men kon hem op een 

afstand van 300 stappen horen.
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de laatste dag: “Welke handelwijze zou 
ik dan wensen gevolgd te hebben om 
tot dit besluit te komen”. Laat dit mijn 
regel zijn om de hele zaak te regelen.25

Waar al een beslissing is genomen 
met betrekking tot een levensstaat, 
moet de beslissing betrekking hebben 
op een hervorming van de plichtsver-
vulling in deze staat.26

Weken drie en vier:    
 het lijden en de glorie

Omdat het werk van de “keuze” 
meer dan een paar dagen kan vragen, 
vervolgen de Oefeningen, na de ge-
beurtenissen van het leven van Christus 
tot aan Palmzondag overdacht te heb-
ben, met de derde en de vierde week, 
en volgt het verloop van het lijden, de 
dood, de verrijzenis en de hemelvaart 
van Christus. Door de beschouwing 
van deze grote gebeurtenissen in zijn le-
ven en hun uitwerking op ons wordt ge-
streefd naar een nog inniger kennis van 
Christus. Zoals altijd streeft St. Ignatius 
niet alleen naar kennis van Jezus Chris-
tus, maar naar kennis van Hem als een 
middel tot liefde en vereniging met zijn 
wil, en bijgevolg met de wil van zijn 
Eeuwige Vader. De derde week, die het 
Lijden van onze Heer overdenkt, brengt 
onvermijdelijk de kwestie van de zonde 
weer in gedachte – reeds onderzocht in 
de eerste week – maar deze keer onder 
het nieuwe licht van de verlossende lief-
de van de Godmens. Als de zonde het 
brandpunt van de eerste week was, in de 
derde is het de liefde die Christus drong 
om voor ons te sterven aan het kruis, en 
de liefde waarmee wij Hem moeten te-
rugbetalen. De vierde week toont Chris-
tus als overwinnaar over zonde en dood. 
Hij is ons prototype, en wij hebben het 
vertrouwen, dat als wij lijden en sterven 
met Hem, wij glorievol zullen verrijzen 
met Hem: “Heb vertrouwen; Ik heb de 
wereld overwonnen.”27 Wat is dit ten-
zij de vervulling van de beloften van de 
edele Koning in de inleidende medita-
tie van de tweede week.

Als de vier weken van de Oefenin-
gen gesloten zijn en de retraitant terug-
gezonden wordt, de wereld van schepse-
len in, wordt er nog een laatste oefening 
gegeven: De Beschouwing om de Liefde 
te verkrijgen – de kroon op de Oefenin-
gen,28 (de vijfde cruciale oefening die 

helaas zelden gegeven wordt in de vijf-
daagse versie van de Oefeningen). Het 
is een sublimering van het “grondbegin-
sel en grondslag” waarin de ziel, nadat 
hij alle persoonlijke gaven uit de schep-
ping in zijn herinnering heeft geroepen 
en diepe dankbaarheid in zijn hart heeft 
opgewekt, het grote gebed van St. Ignati-
us uitspreekt: “Neem, Heer, en aanvaard 
mijn ganse vrijheid, mijn geheugen, 
mijn verstand en heel mijn wil, al wat ik 
heb en bezit; Gij hebt het mij gegeven, 
aan U, Heer, geef ik het terug; alles is het 
Uwe, beschik er over heel en al volgens 
Uw Wil; geef mij Uw liefde en genade, 
want deze is mij genoeg”29 Mochten wij 
allen zulke gevoelens in volle waarheid 
kunnen uitspreken!

Het tweede punt is, niet alleen te 
zien hoe schepselen hun oorsprong vin-
den in God en gegeven worden tot ons 
voordeel (zoals in het “grondbeginsel 
en grondslag”), maar ook God  juist in 
deze schepselen te zien. Hier ligt mis-
schien het geheim van die Jezuïeten-
missionarissen die, zich zover weg be-
vindend als Noord-Amerika, India en 
Japan, in staat waren vervuld te zijn van 
een zodanige liefde voor hun mede-
mens. Zij zagen God in zijn plaats.

Het eind:     
    de geestelijke atleet gaat verder

Nadat hij deze ware geestelijke ma-
rathon heeft voltooid, keert de retraitant 
nu terug naar zijn gewone bezigheden, 
maar – het is te hopen – als een ander 
mens dan degene die hij achterliet vóór 
de Oefeningen. Met het vuur van de god-
delijke Liefde krachtig brandend in zijn 
hart, moet hij weer binnenkomen in de 
wereld en erin leven, hoewel niet lan-
ger erin levend; in tijd, maar buiten tijd. 
Nu hij de Oefeningen heeft gevolgd, zal 
hij verantwoordelijk worden gehouden 
voor de ontvangen lichten en genaden 
en zal er van hem verwacht worden, zo-
als van de dienaars in het evangelie, dat 
hij deze talenten gebruikt door zijn hele 
leven, maar ook door hetzelfde vuur 
van goddelijke Liefde in de harten van 
anderen te doen oplaaien. Of is het niet 
waar wat de grote heilige zegt: “dat de 
liefde meer gelegen moet zijn in daden 
dan in woorden”?30
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De jezuïeten
De geschiedenis is een grote opvoed-

ster, die goed weet dat Jezus Christus 
de koning van de geschiedenis is. Het 
is heel duidelijk dat een van de groot-
ste crises in de geschiedenis die van de 
ketterij van Luther was, die met zijn drie 
valse beginselen, eerst Duitsland, daar-
na Europa en tenslotte de hele wereld 
zal verdelen. Laat ons kort deze drie val-
se beginselen in herinnering brengen:

1. “Sola Scriptura” : De Schrift 
moet de enige bron zijn van de Openba-
ring en uitsluitend gezag op het gebied 
van het Geloof;

2. “Sola Fide” : De mens wordt 
gerechtvaardigd tegenover God door het 
Geloof alleen;

3.  De inwendige Verlichting : 
waaruit de gewetensvrijheid, het vrije 
onderzoek, de afwezigheid van bemid-
deling tussen God en de gelovige, en 
dientengevolge de weigering van een 
uitwendig gezag op godsdienstig gebied, 
voortvloeien.

“Iedere ketterij is maatschappelijk” 
had de H. Pius X gezegd. Wat wil zeggen 
dat niet alleen de mensen die in de ket-
terij zijn gevallen plotseling of geleide-
lijk het geloof en hun eeuwig heil zullen 
verliezen, maar de valse beginselen zul-
len verdeeldheid, opstanden, revoluties 
en oorlogen voortbrengen. Heel de der-
tigjarige oorlog in de 16de eeuw is al-
leen dat… Hervorming… Revolutie van 
1789… Vaticanum II. Daarin ziet men 
de werking van de goddelijke voorzie-

De Priesterbroederschap Sint Pius X 
en de 

Geestelijke Oefeningen 
van de H. Ignatius

door pater Jean-Jacques Marziac

nigheid. Door de H. Ignatius te doen 
opstaan, die met zijn Sociëteit van Je-
zus, d.w.z. de paters jezuïeten, niet al-
leen het protestantisme tegenhield, 
maar ook vele verloren posities her-
nam. Het is geen toeval dat het jaar 
1521 zowel het jaar van de excom-
municatie van Luther is als van 
van de bekering van Ignatius!

Maar wat maakte de 
geestelijke kracht uit van 
de paters jezuïeten? Voor-
namelijk de Geestelijke 
Oefeningen van dertig 
dagen. Een jaar na zijn 
bekering inspireerde de 
heilige Maagd Ignati-
us in de beroemde grot 
van Manrese tot deze 
Oefeningen. Alle jezu-
ieten moesten ze twee of 
drie keer hebben gevolgd 
in de loop van de twaalf 
jaar van hun vorming. Deze 
Dertig Dagen konden in de 
loop van hun leven terugge-
bracht worden tot tien, of acht 
dagen, of zelfs tot zes dagen. 
Maar de intellectuele vor-
ming was zeer veel-
eisend, vooral in 
filosofie. Boven-
dien moest 

de jonge jezuïet zich oefenen voor het 
debat.

De voornaamste pas-
torale bediening van de 

paters jezuïeten werd 
uitgemaakt door de 

predikatie op de 
kansel, de geslo-
ten retraites met 

de Geestelij-
ke Oefenin-
gen, de col-
leges voor de 
jeugd, en de 
universitei-
ten, de aal-
moezeniers-
diensten.

Daarom 
werden de 
jezuïeten in 

de 16de 
e e u w 

e n 
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zelfs daarna, beschouwd als de sterk-
ste verdedigers van het katholicisme. Zij 
kwamen dus natuurlijk in aanmerking 
voor de haat en de rancune van de jan-
senisten, de protestanten en de “verlich-
te” filosofen (Voltaire, Diderot, enz.).

Het werk van Pater Vallet
Gedurende heel de geschiedenis 

van de Kerk, van de 16de eeuw tot in 
onze dagen, heeft men de paters jezuïe-
ten overal op de voorposten gezien om 
de waarheid te verdedigen en de dwa-
ling aan te vallen. Zeker, er waren de 
paters dominicanen en de franciscanen, 
maar de Jezuïeten met hun colleges en 
hun Geestelijke Oefeningen werden be-
schouwd als de krachtigste verdedigers 

van het katholicisme. Dààr verschijnt 
in Spanje een pater jezuïet, pater Val-
let (1884 – 1947) die een echt charisma 
had om de Geestelijke Oefeningen te 
geven met de krachttoer, ze in vijf dagen 
te geven door de aandacht te vestigen 
op de belangrijkste stukken. Hij gaf ze 
slechts aan mannen, omdat hij wist dat 
het de mannen: bisschoppen, priesters, 
staatshoofden, ministers, directeurs van 
ondernemingen en gezinshoofden zijn 
die de maatschappij besturen. hij sticht-
te het werk van de Geestelijke Oefenin-
gen, en een nieuwe congregatie: De 
Parochiële Medewerkers van Christus 
Koning. Hij veroorzaakte een waar en-
thousiasme dat een diepe indruk maak-
te op Spanje en vooral op Catalonië. 
Voortreffelijke priesters en intellectue-
le leken hebben verklaard dat de bur-
geroorlog van 1936 niet plaats gehad 
zou hebben als pater Vallet in Spanje 
was gebleven, want hij bekeerde met 

zijn retraites agnostici, vrijmetselaars, 
communisten, enz… Toen hij in 1929 
Spanje verliet hadden 12.000 mannen 
de Oefeningen bij hem gevolgd. Bijna 
5.000 van hen stierven als martelaar tij-
dens de Spaanse revolutie van 1936 tot 
1939.

De Priesterbroederschap 
        Sint Pius X
Pater Vallet vormde priesters om de 

fakkel door te geven. Twee van hen, de 
paters Barrielle en Rivière sloten zich 
aan bij Zijne Excellentie Monseigneur 
Lefebvre in Ecône na de ernstige crisis 
van het Tweede Vaticaans Concilie en 
zijn gevolgen. Pater Barrielle bleef per-
manent in Ecône, om de Geestelijke 
Oefeningen te geven en de functie van 
geestelijk leider te vervullen bij de se-
minaristen. Ook om hen te vormen om 
vervolgens als priesters deze Oefenin-
gen te kunnen geven.

Op een gegeven ogenblik overwoog 
pater Barrielle erover, met pater Riviè-
re en een andere oud-lid van de congre-
gatie, om een “strikte observantie” van 
de Parochiële Medewerkers van Chris-
tus Koning te stichten. Maar gezien 
zijn leeftijd en de moeilijkheden om 
een huis en roepingen te vinden, raad-
de monseigneur Lefebvre hem aan zijn 
project op te geven, in het seminarie 
van Ecône te blijven en jongemannen te 
vormen om de Geestelijke Oefeningen 
te kunnen geven, terwijl hij de geestelij-
ke leiding van de seminaristen voor zijn 
rekening nam. Dat is de reden waarom 
monseigneur Lefebvre expliciet in de 
statuten van de Priesterbroederschap 
Sint Pius X opnam: “Een tweede doel 
van de broederschap is bij te dragen aan 
de heiliging van de priesters door hun 
de mogelijkheid te bieden van retraites, 
recollecties,…” (III nr. 2). In het hoofd-
stuk met betrekking tot de verschillen-
de bijeenkomsten wordt gezegd: “Voor 
dit resultaat zullen zij Geestelijke Oefe-
ningen organiseren en leiden…” (V nr. 
5). In het reglement van de seminaries 
wordt verduidelijkt: “Zij (de seminaris-
ten) zullen ook houden van de Geeste-
lijke Oefeningen van Sint Ignatius, zo-
zeer aanbevolen door de pausen en die 
eens voor hen een krachtig middel tot 
apostolaat zullen zijn.” (Hfdst. 2, §C)

Monseigneur richtte dus al gauw zelf 
een speciaal huis op, om deze Geestelij-

ke Oefeningen te geven: Notre Dame 
du Pointet. Pater Delagneau leidt dit 
huis sinds jaren, en geeft, om de retrai-
tanten te helpen om te volhardenhet 
voortreffelijke blad “Marchons Droit” 
uit. Daarna werd het een tweede huis 
in Courtalain, bij Chartres, dat geslo-
ten moest worden vanwege veiligheids-
problemen. Maar weldra zal er in Gâti-
nes, bij Angers, een mooi huis geopend 
worden. Het is heel zeker dat mon-
seigneur Lefebvre dezelfde rol vervult 
als Sint Ignatius. De laatste werd door 
God in de 16de eeuw opgewekt tegen 
het protestantisme. Op gelijke wijze is 
monseigneur Lefebvre, in deze 20ste en 
21ste eeuw, de speerpunt tegen het li-
beralisme en alle surrogaten. Wat een 
grote genade voor de wereld en voor de 
Kerk!

Besluit
Daarom moet degene, die zegt het 

ware katholieke geloof van onze da-
gen te willen bewaren, en altijd excu-
ses vindt om niet de arena in te gaan en 
te strijden om dat geloof te bewaren, te 
ontwikkelen en te verdiepen, door deze 
Geestelijke Oefeningen van de H. Ig-
natius te volgen, als een deserteur be-
schouwd worden. Ja, dat is een deser-
teur, want paus Pius XI heeft gezegd dat 
deze Oefeningen “de code waarvan ie-
dere goede soldaat van Christus zich 
moet bedienen” waren.

 

Daarom moet degene, die 

zegt het ware katholieke 

geloof van onze dagen te 

willen bewaren, en altijd 

excuses vindt om niet 

deze Geestelijke Oefenin-

gen van de H. Ignatius te 

volgen, als een deserteur 

beschouwd worden.!
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De Verrijzenis

We behandelen deze teksten samen, 
Jezus zich “de verrijzenis” noemt. Verrij-
zen is een daad, geen persoon. Ook is 
de waarheid geen persoon, maar het valt 
gemakkelijker te begrijpen dat Jezus, in 
zijn goddelijke Persoon het Woord des 
Vaders, zich “de Waarheid” noemt. Alle 
menselijke waarheid moet overeenstem-
men met de goddelijke en kan daarmee 
nooit in strijd zijn. Dit brengt ons tot de 
verklaring van “ik ben de verrijzenis”.

In Jezus’ tijd geloofden vele joden 
al dat zij na hun dood zouden verrij-
zen tot een nieuw leven. Dat was onder 
meer de overtuiging der Farizeeën, die 
hierin werden bestreden door de Saddu-
ceeën (zie Matt. 22, 23; Mc 12, 18; Luc. 
20, 27; Hand. 23, 8). De opvatting van 
deze laatsten is te verklaren uit het feit 
dat op het gebied van de leer de Saddu-
ceeën “conservatief” waren, maar dan 
niet in de goede zin van dat woord. De 
leer van de verrijzenis is in Israël immers 
vrij laat opgekomen, en de Sadduceeën 
wilden er nog niets van weten. Gehéél 
onomstreden getuigenissen van het O.T. 
zijn slechts Dan. 12, 2-3 en 2 Makk. 7, 
9.11.14.29. Het laatste boek wordt door 
de joden nog altijd niet tot hun bijbelse 
geschriften gerekend, zodat de uitspra-

ken ervan de Sadduceeën niets 
zeiden.

De Farizeeën leerden de 
verrijzenis met grote nadruk 
en dit heeft ook Jezus gedaan. 
Daarnaast leerde Hij dat voor 
de rechtvaardigen een eeuwig 
leven bij God is weggelegd, een 
leer die pas in de latere boeken 
van het O.T. voorkomt en nog 
niet dikwijls. Oudtijds dacht 
men immers dat wat van de 

mens na de dood niet tot stof vergaat, 
in het sombere dodenrijk terechtkomt 
en daar een bestaan leidt, dat onder alle 
opzichten ver achter staat bij het aardse. 
De openbaring dat er méér, veel meer 
was, kwam pas in de eeuwen die aan de 
komst van Christus, de Verlosser, voor-
afgingen.

Als Jezus met nadruk de verrijze-
nis der doden leert, een leer die de Fa-
rizeeën verkondigden, wier geestver-
want Jezus niet was, is dit een zaak van 
heel bijzondere betekenis. Jezus heeft 
het doelbewust gedaan, wetend wat Hij 
zei, al heeft Hij ook gewaarschuwd dat 
men zich van de verrijzenis, beter ge-
zegd: van het verrezen lichaam van de 
verrezen mens, geen aardse voorstel-
ling moest maken. Toen de Sadduceeën 
met een schijnargument de verrijzenis 
bespottelijk wilden maken, antwoord-
de Jezus hun: “Gij dwaalt en kent de 
Schriften niet”, eenmaal verrezen “huwt 
men niet en wordt men niet uitgehuwe-
lijkt, maar is men als de engelen in de 
hemel” (Matt. 22, 29-30; Marc. 12, 24-
25; vgl. Luc,20, 35-36, daar eindigend 
met: “... zij zijn gelijk engelen en zij zijn 
zonen van God”).

Jezus zelf wilde de eerste zijn, die uit 
de dood verrees tot nieuw leven; zijn in 
het graf gelegd lichaam is daaruit ver-
heerlijkt opgestaan, Hij is de Eerste der 
verrezenen. En omdat dit volgens Gods 
wil zo moest zijn, omdat Christus’ ver-
rijzenis als het ware het oertype, hèt 
voorbeeld is van de onze, noemde Je-
zus zichzelf: “de verrijzenis” - Hij moest 
het éérst verrijzen en zonder zijn verrij-
zenis zou de onze er niet zijn. “Door te 
sterven heeft Hij onze dood vernietigd” 
zegt de liturgie van de Latijnse Kerk in 

haar prefatie van Pasen, en de Grieks-
Byzantijnse kan tijdens de paastijd niet 
ophouden dit te herhalen. Door te ver-
rijzen, gaat dezelfde prefatie voort, heeft 
Hij het leven hersteld, en aan dat leven 
zal ook, zoals bij Hem, ons verrezen li-
chaam deelhebben. Hoe, ontgaat ons 
nog.

In het evangelie van Johannes staan 
verschillende uitspraken over de verrij-
zenis, zowel van die van Jezus persoon-
lijk, als van de algemene (vgl. 5, 25-29; 
6, 39-40.44.54 en zie ook de belijdenis 
van Martha, 11, 24 en de uitspraak van 
Jezus in 12, 48). In de eerste tekst wordt 
de verrijzenis van goeden en slechten 
geleerd: de doden zullen hun graven 
verlaten: “die goed hebben geleefd voor 
de verrijzenis ten leven, die slecht heb-

De Farizeeën leerden 

de verrijzenis met grote 

nadruk en dit heeft Jezus 

ook gedaan

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. 

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 

(Joh. 11, 25 en 14, 6)

De Verrijzenis
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De Verrijzenis

ben geleefd voor de verrijzenis ten oor-
deel” (5, 29). Ja, Jezus zegt zelfs: “Voor-
waar, voorwaar ik zeg u dat er een uur 
komt, en het is er nu, dat de doden de 
stem van de stem van de Zoon van God 
zullen horen, en zij die haar zullen ho-
ren, zullen leven” (5, 25). Jezus’ uit-
spraken lijken soms tijdloos; zoals het 
eeuwige leven er nu al is voor wie ge-
looft en daarmee in hem begonnen is 
(6, 40), zo is ook de verrijzenis er “nu”. 
Dit betekent dat de Heer der verrijze-
nis, Jezus Christus, de mens geworden 
Zoon Gods, uit de maagd Maria gebo-
ren, er was. Hij noemde zichzelf “de 
Verrijzenis”. De verrijzenis is een gebeu-
ren, in de gewone spreek- en schrijftaal 
geen persoon, en als Jezus zich toch zo 
noemde was dit een heel uitzonderlijke 
spreekwijze, die géén parallellen heeft.

Jezus noemt zich ook “het Leven”, 
omdat Hij, de Zoon van God, de bron 
is van alle leven, en voor ons mensen 
van het “ware”, “echte” leven, het eeu-
wige leven, waaraan geen einde komt. 
Over dit leven spreekt Jezus bij Johan-
nes zo herhaaldelijk, dat het een der lei-
dende begrippen van dit evangelie is, 
een van zijn “Leitmotive”, zoals men in 
het Duits zegt.

In 14, 6 noemt Jezus zich “de Weg, 
de Waarheid en het Leven”. Hij sprak 
deze woorden bij het begin van de af-
scheidsrede die Hij aan het laatste 
avondmaal hield. Hij had zijn aposte-
len gezegd dat Hij van hen heenging, en 
dat zij de weg kenden waarlangs Hij zou 
gaan (14, 4). Thomas had toen vragend 
gezegd: “Heer, wij weten niet waarheen 
Gij gaat, hoe kunnen wij dan de weg 
kennen?” (v. 5). Hierop luidde het ant-
woord: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, 
en het Leven. Niemand komt tot de Va-
der tenzij door Mij. Als Gij Mij zoudt 
kennen, zoudt gij ook mijn Vader ken-
nen. Van nu af kent gij Hem en hebt gij 
Hem gezien” (vs 6-7). Op géén andere 
plaats van het evangelie noemt Jezus 
zich “de Weg” of zegt Hij iets soortge-
lijks; het woord “weg” komt bij Johan-
nes alleen maar hier voor en in 1, 23 
(“maakt recht de weg des Heren” = Is 
40, 3).

De  Weg
In het boek der Handelingen wor-

den levenswijze en geloof der eer-

ste Christenen wel “de weg” genoemd 
(9.2); er is ook sprake van “de rechte 
wegen des Heren” (13, 10), en van de 
heidense volken die zich gedroegen vol-
gens “hun wegen” (14, 16). Priscilla en 
Aquila legden de jood Appollôs “de weg 
van God” uit, n.l. de christelijke leer 
(Hand 18, 26) en later zegt S. Paulus 
tot in de tempel verzamelde Joden dat 
hij eertijds “deze weg” (het Christen-
dom) ten dode toe had vervolgd, m.a.w. 
de Christenen had willen vermoorden 
(22, 4). Toen de Apostel voor de land-
voogd Felix stond, bekende hij dat hij 
“de God der vaderen vereerde volgens 
de weg, die zij (= de joden) ‘sekte’ noe-
men” (24, 14) en daarna lezen wij nog 
dat Felix bijzonder goed op de hoog-
te was van “de weg” (24, 22). De “weg 
(wegen) des Heren” is een bekende uit-
drukking van het Oude Testament: het 
is de wijze waarop God door Israël wil 
gediend worden en gediend wordt. Ook 
de leden der joodse sekte van Qumran 
bij de Dode Zee noemden hun levens-
wijze een “weg”. Dit alles maakt volko-
men duidelijk wat Jezus bedoelde toen 
Hij zich “de Weg” noemde: Hijzelf is de 
bron van alle écht (christelijk) leven, 
waarvan hij de regels heeft vastgesteld, 
waarvoor Hij zijn Kerk heeft gesticht, 
die Hij met zijn sacramenten heeft toe-
gerust; Hij heeft ons door zijn dood op 
het kruis verlost en Hij heeft ons de Va-
der op bijzondere manier leren kennen. 
“Niemand komt tot de Vader tenzij 
door Mij” (14, 6) houdt in dat de nieu-
we heilsorde die Hij heeft ingesteld tot 
het eeuwige leven bij God leidt en dat er 
daarnaast geen andere is.

De Waarheid
Dat Jezus “de Waarheid” is sluit aan 

bij wat elders in Johannes wordt gezegd, 
al in de Proloog (hfdst. 1); wij hebben 
hierover al gesproken. De “waarheid” is 
bij Johannes een veel omvattend begrip, 
zij staat tegenover de leugen zoals het 
licht tegenover de duisternis, het leven 
tegenover de dood. Zoals leugen, duis-
ternis, dood bij Johannes uitdrukkingen 
zijn voor wat in feite hetzelfde is, zo ook 
waarheid, licht, leven. Volgens 1, 14 is 
de Eniggeboren Zoon van God “vol van 
genade en waarheid”. In 1, 17 wordt 
eerst gezegd dat de oude Wet door Mo-
zes is gegeven, maar dat “genade en 
waarheid” (een aan het O.T. ontleende 
uitdrukking) door Jezus Christus “ge-

worden” (egéneto) zijn, waarmee een 
tegenstelling tussen “geven” en “wor-
den” wordt gemaakt. Mozes heeft de 
Wet van God ontvangen en doorgege-
ven aan zijn volk, maar zo heeft Chris-
tus ons niet zijn evangelische Wet van 
“genade en waarheid” gegeven, neen, 
Hij belichaamt die, Hij is er de bron 
van, zij komen uit Hem voort en daar-
om kan Hij zeggen dat Hij zélf “genade 
en waarheid” is.

De oude Egyptenaren vereerden 
een godin der waarheid, die zij Maät 
noemden, en die de goede toestand 
van het heelal: juistheid, recht, orde, 
rechtvaardigheid, waarheid was. Nauw 
verwant met deze gedachte (maar na-
tuurlijk geen godin) is het hebreeuwse 
begrip emét, dat veel meer is dan waar-
heid alléén. Het komt van de wortel 
‘aman (waarvan het liturgische amen), 
die “vast, duurzaam zijn” betekent, en 
omvat de betekenissen “vastheid”, “be-
stendigheid”, “duurzaamheid”, “waar-
achtigheid”, “trouw”, “waarheid”. De 
waarheid die door Christus is “gewor-
den”, d.w.z. die Hij op een Hem geheel 
eigen manier is komen brengen, is al-
lereerst de waarheid van zijn getuige-
nis, en dan zijn geheel overeenstem-
men met de goddelijke norm, die God 
zelf is. Als Jezus zich zelf “de Waarheid” 
noemt, dan wil dit zeggen dat Hij de 
waarheid die alléén van absoluut be-
lang is verkondigt, en dat Hij de bron 
en gever is van alles wat met de god-
delijke norm, het goddelijk heilsplan 
overeenstemt. Hij is de absolute waar-
heid, God, die ook Licht en Leven is, en 
in wie geen leugens, duisternis, dood of 
bederf wordt gevonden.

Het Leven
Als derde uitdrukking voegde Jezus 

eraan toe dat Hij het “Leven” is, d.i. het 
leven zelf, dat Hij uit zichzelf heeft, zo-
dat Hij de bron is van alle leven. Dit 
leven is het enige dat absolute waarde 
heeft en wanneer het aan de mensen 
wordt meegedeeld is dit het eeuwige le-
ven. Met dit laatste vergeleken heeft het 
aardse leven alleen betekenis als voor-
bereiding. Men leze verder wat hierover 
op allerlei plaatsen in dit hoofdstuk is 
gezegd.
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Pijn is
Alles in het aardse leven,
de pijn van de geboorte, een gegeven,
de pijn van de kinderziekten,

De pijn van het afscheid van thuis, 
de 1e schooldag;
de pijn van de tegenslag,
de pijn van de teleurstelling in 
de andere mensen,

De pijn van het afscheid van oma,
de pijn van het afscheid van opa.

De pijn van het afscheid van de kerk van 
je jeugd, die er ineens niet meer is,
de pijn van het afscheid van de oude 
vertrouwde liturgie.

De pijn van het bedrog van je 
1e geliefde,
de pijn van de kille liefdeloosheid
van mensen van wie je dacht 
dat ze je mochten,

de pijn van de dood van je huisdieren,
de pijn van de plotselinge dood 
van vader.

De pijn van de miskenning,
de pijn van de onmacht.

De pijn van de langzame dood 
van moeder 
terwijl je radeloos en machteloos
aan haar bed zit toe te kijken.

De pijn van de lege stilte daarna.

De pijn van de gevoelloosheid van je 
medechristenen.

Toon Bongers.

Februari 2006

RIP

In memoriam

Priesterbroederschap St. Pius X, Gerwen 

Weinigen kenden hem 
van aangezicht. Teruggetrok-
ken leefde hij in zijn klein 
huis in Aarle- Rixtel, het le-
ven van een kluizenaar. Drie 
dingen bepaalden zijn leven: 
telefoon/bezoeken, boeken 
en schrijven. 

Uren stond hij iedere dag 
klaar om naar allen te luis-
teren die bij hem over de 
drempel kwamen of die hem 
van her en der opbelden met 
hun persoonlijke zorgen. Te 
pas en te onpas. Wie nergens 
zijn verhaal kwijt kon: bij 
Toon vond hij een open oor.

Boeken waren zijn vrien-
den. Katholieke boeken. Van 
zijn ouders had hij de lief-
de voor het geloof, voor het 
boek en voor de taal. Hij las 
veel, was thuis in alles wat 
nog aan echte katholieke ge-

schriften werd uitgegeven, en kende ze misschien wel beter dan wie dan 
ook in ons land. 

Waar hij kon heeft hij zelf geschreven: Gedurende jaren was hij de 
rechterhand van professor van der Ploeg bij de uitgave van het Katholiek 
Maandblad. Van begin af aan stond hij de paters van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X ter zijde met zijn vertaalwerk. Ontelbare artikelen heeft hij 
van het Engels of het Duits naar onze taal overgezet. De vertalingen van 
de boeken van mgr. Lefebvre komen uit zijn atelier. Tot op het einde heeft 
hij iedere maand het Informatieblad herlezen en de fouten gecorrigeerd. 
Met raad en daad verleende hij altijd zijn medewerking bij alles wat mee 
kon helpen om het authentieke geloof onder de mensen te doen versprei-
den. Nog in de laatste jaren heeft hij zich gelanceerd in de uitgave van het 
blad Catholica. Het grootste gedeelte van het werk nam hij voor zijn ei-
gen rekening. 

Wij zijn hem grote dank verschuldigd en rekenen het een grote eer om 
hem met de gezongen Requiemmis en de uitvaart onze diepe dankbaar-
heid mogen betonen!

A.F.M. Bongers

✝
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Concilie en godsdiensten

De grote denker die in zijn Summa 
Theologica een geweldige synthese 
heeft gegeven, waarin alles wat over 

God en de mens kan worden 
gekend, wordt opengelegd.

Verstandigheid en de zedelijke deugden

Omdat de verstandigheid feitelijk de menselijke daden 
richt, is zij een volmaakte deugd. Zij is een volmaakte deugd, 
omdat zij de mens richt op hetgeen zedelijk goed is, juist in-
zover het goed is.

Een verstandig mens weet niet alleen wat goed is, hij past 
die kennis ook op zijn daden toe. De verstandigheid wordt 
dus niet aangetroffen in de dromer die nooit volgens zijn dro-
men handelt en evenmin in de impulsieve, ongeduldige mens 
die altijd maar handelt zonder tevoren aan het eigenlijke doel 
of aan de geëigende middelen tot het doel te denken. De ver-
standigheid veronderstelt, dat de wil van de mens goed is, dat 
wil zeggen zij gaat ervan uit, dat de wil feitelijk naar het goe-
de streeft. Zonder deze feitelijke gerichtheid van de wil op het 
goede is de mens op zijn hoogst een onbruikbare dromer, die 
weigert zijn kennis op daden toe te passen en in het ergste ge-
val een sluwe plannenmaker, die zijn kennis toepast op slech-
te daden.

Deze actieve geneigdheid van de wil naar het menselijk 
goed is het werk van de andere zedelijke deugden van recht-
vaardigheid, sterkte en matigheid. Het is de taak van de ver-
standigheid de daden van deze deugden op haar doel te rich-
ten. Het eigen doel van elk van deze deugden bestaat in de 
gelijkvormigheid met het gezond verstand. Nu wordt de gelijk-
vormigheid van een daad van rechtvaardigheid, sterkte of ma-
tigheid met het gezond verstand vastgesteld door het verstand 
zelf. Het is niet de taak van de verstandigheid het doel van deze 
deugden te vinden of vast te stellen. Maar het is de verstandig-
heid die bepaalt, op welke wijze de mens zal handelen om de 
doeleinden die door het verstand worden vastgesteld te berei-
ken. Iemand heeft bijvoorbeeld vijftig gulden geleend van zijn 
buurman. Het doel van de rechtvaardigheid is, aan iedereen te 
geven wat hem toekomt. De rechtvaardigheid, in gelijkvormig-
heid met het gezond verstand, eist daarom dat de vijftig gulden 
worden terugbetaald. Maar hoe en wanneer zullen ze worden 
terugbetaald? Iemand zonder verstandigheid zal ze misschien 
nooit terugbetalen en daarmee zal hij zich in een kwestie van 
de rechtvaardigheid niet aan de norm van het verstand hou-
den. Zo iemand zal geen overleg plegen en geen besluit nemen 
om elke week een klein bedrag van zijn weekloon opzij te leg-
gen, totdat hij de hele som bijeen heeft en zijn schuld kan be-
talen. In plaats daarvan zal hij misschien wachten totdat hem 
een of ander legaatje in de schoot valt, of hij zal zijn eigen geld 
verknoeien met te wedden bij de paardenrennen in de ijdele 
hoop om spoedig de vijftig gulden te bemachtigen. Maar een 
verstandig man zal naar vermogen sparen, zodat hij zijn buur-
man zo spoedig mogelijk kan terugbetalen. In dit geval heeft 
de verstandigheid precies vastgesteld, hoe de schuld betaald 
zal worden. Zij bepaalt bijvoorbeeld een spaarbankboekje te 
nemen en elke week vijf gulden in te leggen, totdat het hele 
bedrag gespaard is.

Verstandigheid: de deugd van het bevel

De verstandigheid beslist dus of stelt vast, welke daad of 
daden precies het doel van de zedelijke deugd zullen berei-
ken. Dit toont aan, dat de voornaamste daad van de deugd 
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De verstandigheid: het geluk in daden

van verstandigheid is:  het bevel te geven. Op elk gebied van 
de menselijke werking heeft het verstand drie taken te verrich-
ten. Het verstand moet overleg plegen, oordelen en bevelen. 
Als iemand geld schuldig is dat hij moet terugbetalen, moet 
hij eerst overleg plegen, dat wil zeggen hij moet de verschil-
lende manieren beschouwen waarop het mogelijk is het geld 
dat hij schuldig is te sparen. Hij zou eenvoudig kunnen wach-
ten totdat de tijden beter worden of totdat hij meer geld ver-
dient. Hij kan van Piet lenen om Paul te betalen. Hij kan gaan 
dobbelen om het geld vlug te krijgen. Hij kan elke week een 
beetje van zijn loon sparen, totdat hij het nodige bedrag bijeen 
heeft. Dan oordeelt het verstand over de betrekkelijke waarde 
van elk van deze verschillende manieren om de schuld te beta-
len. Het vindt dat wachten op betere tijden onbevredigend is, 
omdat het geen werkelijke verzekering geeft dat de schuld ooit 
betaald zal worden. Van Piet lenen om Paul te kunnen betalen 
is niets anders dan de schuld aan de een op een ander over-
brengen. Dobbelen is te riskant. Slechts een werkelijke poging 
om door middel van een offer te sparen brengt een geschikte 
oplossing voor het probleem. Tenslotte beveelt het verstand 
dat deze laatste oplossing moet verwerkelijkt worden. Omdat 
de verstandigheid betrekking heeft op menselijke daden, is het 
duidelijk, dat de voornaamste daad van de verstandigheid niet 
bestaat in het overleg plegen, noch in het oordelen, maar in 
het bevelen. Want alleen het bevel heeft de eigenlijke daad tot 
gevolg.

Verstandigheid en rijpheid van geest

Het feit dat zovele mensen onverstandig handelen bewijst, 
dat de verstandigheid een deugd is die rijpheid van geest in-
sluit. Dit wordt ons nog duidelijker, wanneer wij alle deugden 
van de geest beschouwen, die voor werkelijke verstandigheid 
vereist worden. Neem het geval van iemand uit Vaals in Lim-
burg, aan wie een betere positie wordt aangeboden in Amster-
dam. Zal hij haar aannemen of weigeren? Voordat hij een be-
slissing neemt moet hij eraan denken, dat zijn vrouw ernstig 
aan astma lijdt en dat terwijl het klimaat van Vaals heel gunstig 
is voor astmalijders, het klimaat in Amsterdam dit misschien 
helemaal niet is. Dan moet hij inzien, dat de gezondheid van 
zijn vrouw belangrijker is dan een groter inkomen. Maar mis-
schien zullen zijn werkgevers het hem kwalijk nemen, wanneer 
hij weigert van het bijkantoor in Vaals naar het hoofdkantoor 
in Amsterdam over te gaan. Hij moet wijs en leerzaam genoeg 
zijn om het advies te vragen van mensen, die ouder en wijzer 
zijn dan hijzelf. Ook zal het nuttig zijn, als hij schrander ge-
noeg is om van de oplossingen die hem worden aangeraden 
de beste te zien. Het vermogen van zijn geest om te redeneren 
zal een factor zijn bij het nemen van de juiste beslissing. Ook 
is er overleg nodig om de juiste graad van gevaar te bepalen 
voor zijn vrouw als hij gaat, of voor hen beiden als hij weigert 
te gaan en bovendien het waarschijnlijke effect van de rede-
nen voor zijn weigering op zijn patroons. Als hij van plan is te 
weigeren, moet hij behoedzaam vaststellen, welke redenen hij 
precies kan aangeven om zijn zaak te winnen zonder zijn pa-
troons te beledigen. Tenslotte moet hij er wel voor zorgen door 
zijn weigering of door de wijze waarop hij weigert niet heel 
zijn toekomst in gevaar te brengen. Laten we veronderstellen, 
dat hij een verstandig besluit neemt. Heel terecht weigert hij 

ter wille van zijn vrouw naar Amsterdam te gaan. Maar hij legt 
deze reden zo goed uit aan het hoofdkantoor, hij doet met zo-
veel succes een beroep op de fundamentele menselijkheid van 
zijn patroons, dat hij hun respect behoudt. Bij het bereiken 
van deze beslissing heeft hij gebruik gemaakt van zijn geheu-
gen, inzicht, leerzaamheid, scherpzinnigheid, verstand, over-
leg, omzichtigheid en behoedzaamheid. Voor volmaakte ver-
standigheid zijn al deze gesteltenissen van de geest vereist.

Natuurlijke en bovennatuurlijke                               
    verstandigheid

Het grote aantal van geestelijke gaven die voor verstan-
digheid vereist worden moet ons niet doen menen, dat het 
welhaast onmogelijk is om verstandig te zijn. Er zijn voor de 
mens twee soorten verstandigheid mogelijk, namelijk een na-
tuurlijke of verworven verstandigheid en een bovennatuurlij-
ke of ingestorte verstandigheid. De natuurlijke verstandigheid 
wordt langzaam verworven door leeftijd, ondervinding, op-
voeding en karaktervorming. Geheugen, overleg, omzichtig-
heid en behoedzaamheid vragen ervaring en bijgevolg tijd, 
voordat zij kunnen worden verkregen. Inzicht, schranderheid 
en misschien ook leerzaamheid eisen zowel ervaring als oefe-
ning of opvoeding, voordat zij op volmaakte wijze haar taak 
kunnen vervullen. Maar al deze dingen zijn voor een mense-
lijk wezen met goede wil mogelijk. Als de wil bij zijn streven 
naar het zedelijk goede standvastig blijft, zal de natuurlijke 
verstandigheid in de mens tot rijpheid komen.

Maar zoals we reeds gezien hebben kan de wil van de mens 
bij het streven naar het goede niet standvastig blijven zonder 
de genade en de ingestorte deugd van de caritas. Volmaakte 
verstandigheid kan slechts worden aangetroffen in hen, die 
in staat van genade zijn en blijven. Belangrijker nog dan dit is 
het feit, dat de instorting van de genade en de caritas in de ziel 
door God ook de instorting van de bovennatuurlijke deugd 
van verstandigheid met zich meebrengt. De bovennatuurlij-
ke verstandigheid behoeft niet langzaam en moeizaam door 
de mensen verworven te worden. Zij is een gave van God. Zij 
wordt zelfs aan de kinderen geschonken door het sacrament 
van het doopsel. Daarom is het voor iedereen mogelijk zijn le-
ven te beginnen met een zekere verstandigheid, met de boven-
natuurlijke verstandigheid. En deze verstandigheid staat hoger 
dan de natuurlijke verstandigheid. De natuurlijke verstandig-
heid maakt de menselijke daden gelijkvormig aan de norm 
van het menselijk verstand. Maar de bovennatuurlijke verstan-
digheid maakt ze gelijkvormig aan de norm van de eeuwige 
wet van God. Zo bereidt ze de mensen voor op het geluk van 
de aanschouwing van God. Door de bovennatuurlijke verstan-
digheid leidt het goddelijk licht van de eeuwige wet de men-
selijke daden veilig, zeker en op goddelijke wijze naar de eeu-
wige bestemming van de mens.

De gave van raad

Bovendien schenkt God om de eigen werking van de bo-
vennatuurlijke verstandigheid te verzekeren door de genade 
ook nog de gave van raad. Wij spreken hier niet over een na-  
tuurlijke menselijke raad, maar over die bovennatuurlijke 
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gave van de Heilige Geest, welke raad genoemd wordt. Deze 
gave van God maakt de geest van de mens leerzaam onder de 
leiding van God Zelf. Door deze gave is het de eeuwige wijs-
heid van God, die de mens verlicht bij de keuze van de mensel-
ijke daden, die de mens naar het geluk zullen leiden.

Het is natuurlijk waar, dat de bovennatuurlijke verstandig-
heid in een menselijk wezen van zijn prilste jeugd af niet op 
volmaakte wijze zal werken. Enige oefening in de natuurlij- 
ke verstandigheid zal nuttig zijn. Maar zolang een menselijk 
wezen de goede wil van de caritas behoudt, zullen de boven-
natuurlijke verstandigheid en de raad op haar beurt bij het be-
reiken van de natuurlijke verstandigheid behulpzaam zijn.

Het voorwerp van de verstandigheid is het goed van de 
zedelijke deugden, het menselijk goed. Maar zoals we vroeger 
gezien hebben kan het menselijk goed zijn het goed van de 
mens persoonlijk of het gemeenschappelijk goed van de ge-
meenschap. Daarom kan de verstandigheid verdeeld worden in 
de verstandigheid voor het individu - hetgeen gewoonweg ver-
standigheid genoemd wordt - en de verstandigheid voor de ge-
meenschap - die de huiselijke verstandigheid genoemd wordt 
wanneer ze betrekking heeft op het goed van het gezin, poli-
tieke verstandigheid, wanneer zij betrekking heeft op het goed 
van de gemeenschap of de staat, en militaire verstandigheid 
wanneer ze betrekking heeft op de problemen om het goed 
van de staat of de natie tegen aanvallen te verdedigen. Ieder-
een heeft voor het besturen van zijn eigen persoonlijk leven de 
verstandigheid nodig. Degenen die de zorg hebben voor een 
gezin, de staat of militaire strijdkrachten zullen respectievelijk 
de huiselijke, de politieke of de militaire verstandigheid nodig 
hebben om het gemeenschappelijk goed van de gemeenschap 
te verzorgen.

Zonden tegen de verstandigheid

De noodzakelijkheid van de verstandigheid voor een suc-
cesvol leven maakt het belangrijk in het kort de ondeugden te 
beschouwen, die met de verstandigheid in strijd zijn. Op de 
eerste plaats zijn er de ondeugden die heel duidelijk met de 
verstandigheid in strijd zijn, de ondeugden van onverstandig-
heid en onachtzaamheid. Onverstandigheid is de ondeugd, 
waardoor men bij het menselijk handelen niet de norm van 
het verstand volgt. Zoals wij gezien hebben bezint een ver-
standig mens zich voordat hij handelt. Hij gebruikt zijn ge-
heugen, zijn inzicht, leerzaamheid, schranderheid, verstand, 
overleg, omzichtigheid en behoedzaamheid. Maar een onver-
standig mens zal zich niet bezinnen. Hij zal deze geestelijke 
gaven niet benutten. Hals over kop stort hij zich in de daad, 
zonder behoedzaamheid of omzichtigheid, zonder te denken 
aan zijn vroegere ervaringen of zijn vermogen om te redener-
en, onstandvastig ten gevolge van zijn tekort aan overleg. Ona-
chtzaamheid is het tekort in de mens om bij zijn menselijke 
daden op zijn hoede te zijn. Zij wijst erop, dat de mens niet 
voldoende belang stelt in de eigen doeleinden van de mensel-
ijke werkzaamheid om de middelen aan te wenden om ver-
standig te handelen.

Op de tweede plaats zijn er de ondeugden van de voor-
zichtigheid van het vlees, sluwheid en overdreven bezorgd-
heid, die op verstandigheid lijken. Vele mensen menen zelfs, 

dat deze ondeugden waarachtige verstandigheid zijn. De voor-
zichtigheid van het vlees is de voorzichtigheid van iemand, die 
het goed van het vlees als het doel van zijn leven beschouwt. 
Hij is waakzaam en schrander bij het bereiken van het doel 
van zijn verlangens, het voldoen aan de behoeften van het li-
chaam. Maar deze voorzichtigheid is een verkeerde voorzich-
tigheid, omdat ze hem verhindert het eeuwige geluk te berei -
ken, het voldoen aan de behoeften van de ziel. Sluwheid is de 
zonde, die denkbeeldige of verkeerde middelen gebruikt om 
het verlangde doel te bereiken. Een overdreven bezorgdheid 
is de zonde, waardoor de mens zo bekommerd is om aardse 
goederen te bemachtigen of om maatregelen te nemen voor de 
toekomst, dat hij vergeet te werken voor het ware doel van het 
eeuwig geluk.

Deze zonden van onverstandigheid komen voort uit de 
hoofdzonden van wellust of gierigheid. Omdat het doel van 
het menselijk leven bestaat in het eeuwig geluk van de aan-
schouwing van God, zal alles wat de geest en het hart van de 
mens van God en van de dingen van God afhoudt, voeren tot 
het verlies van de verstandigheid. Maar de mensen keren zich 
van God af naar de wereld, ofwel door de wellust voor de ge-
noegens van het vlees, of door een ongeordend verlangen naar 
de goederen van deze wereld van tijd en ruimte. Een verstandig 
mens daarentegen is altijd zo ruim van blik, dat hij zich ervan 
bewust is, dat elke menselijke werkzaamheid slechts de moeite 
waard is voorzover zij de mens tot God leidt. Want de verstan-
digheid heeft tenslotte betrekking op het richten van de men-
selijke activiteit op het grote doel van het menselijk leven, de 
aanschouwing van God.

Verstandigheid en geluk

Onverstandigheid voert tot ongelukkig zijn. We zouden 
zelfs kunnen zeggen, dat ze het ongeluk is. Zij veroordeelt de 
mens tot de beuzelachtigheid van het bereiken van doelein-
den, die hem niet bevredigen. De onverstandige mens wordt 
gevangen gehouden in de dichte rimboe van lage verlangens 
en onedele voldoeningen. Hij kan niet ontkomen aan de tiran-
nie van het vlees. De verstandige mens vindt geluk in mense- 
lijke daden. Zijn werkzaamheid bevredigt hem altijd, omdat hij 
weet dat ze hem naar het eeuwig geluk voert. Zijn verstandig-
heid bevrijdt hem van de tirannie van het vlees en het despo- 
tisme van ongeordende verlangens. Men heeft wel eens gezegd 
dat waakzaamheid de prijs is voor de vrijheid. We zouden dit 
woord kunnen parafraseren en zeggen dat de verstandigheid 
de prijs is voor de vrijheid van de kinderen Gods.

DE RECHTVAARDIGHEID: 
HET GELUK IN DE GEMEENSCHAP

Orde en vrede in de gemeenschap

De mens is van nature een sociaal wezen. De mensen le-
ven tezamen en werken tezamen tot hun wederzijds voordeel. 
Deze samenwerking van de mensen met elkaar is noodzake-
lijk om waarachtig succes in het menselijk leven te bereiken. 
Als alle ouders alle kinderen onmiddellijk na hun geboorte 
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aan hun lot overlieten, zouden de kinderen niet blijven leven 
en het menselijk geslacht zou ten onder gaan. Als alle klanten 
van de warenhuizen de koopwaren meenamen, maar weiger-
den de prijs te betalen, zouden alle warenhuizen failliet gaan, 
al gauw zouden er helemaal geen winkels meer zijn en geen 
goederen meer te koop worden aangeboden. Als iedereen van 
de geboorte af tot aan de dood alles zelf zou moeten doen, 
zorgen voor zijn eigen voeding, eigen kleding, eigen onder-
dak, eigen geneeskundige verzorging, eigen verdediging tegen 
rovers en moordenaars, eigen opvoeding, dan zou het mense-
lijk geslacht te gronde gaan. De volheid van menselijk leven 
is voor het mensdom slechts mogelijk door de samenwerking 
van allen bij het streven naar het gemeenschappelijk welzijn 
van allen. De mensen moeten tezamen leven en tezamen wer-
ken, wil iedere mens zijn kans krijgen om een volledig, rijk 
menselijk leven te leiden. Kortom de mensen moeten in ge-
meenschap leven.

De gemeenschap slaagt er slechts in voor het algemeen 
welzijn van zijn ledematen te zorgen in de mate waarin het 
gemeenschappelijk leven van de ledematen door orde en vre-
de wordt geregeld. De Verenigde Staten van Amerika zijn rijk 
aan natuurlijke bron. Miljoenen menselijke wezens kunnen 
door het juiste gebruik van deze natuurlijke bronnen rijk en 
ten volle leven. Maar veronderstel eens een ogenblik dat er in 
Verenigde Staten geen orde en vrede zou zijn. ‘s Maandags zou 
boer Jansen bijvoorbeeld tarwe in zijn grond zaaien. Maar op 
dinsdag zou boer Smit de grond weer omploegen en er rogge 
zaaien. Voordat een van hen het gewas kon oogsten zouden er 
misschien uit de naaste provincie in grote getale plunderaars 
aanrukken en de rogge oogsten voor zichzelf. Een zelfde situa-
tie zou er heersen op elk gebied van het menselijk streven. Een 
winkelier zou van de ene dag in de andere nooit weten of hij 
iets te verkopen had en of zijn klanten hun rekeningen zou-
den betalen. Een eenzame reiziger zou nooit weten of hij zijn 
tocht al of niet zou beëindigen zonder beroofd of vermoord 
te worden.

Een gezinshoofd zou nooit weten wanneer hij uit zijn huis 
verdreven zou worden door een indringer die sterker was dan 
hijzelf. Zonder vrede en orde zou geen enkele gemeenschap 
lang kunnen leven. Zonder vrede en orde zou het leven van 
het mensdom een dwaallicht zijn, dat met geweld heen en 
weer geslingerd werd door de stormwinden van brute kracht.

De rechtvaardigheid: de bron van de orde

Maar de vrede en de orde van de gemeenschap worden be-
reikt door de praktijk van de deugd van rechtvaardigheid. Het 
is de rechtvaardigheid, die de klant ertoe brengt aan de koop-
man de juiste prijs voor zijn koopwaren te betalen. Het is de 
rechtvaardigheid, die de boer ertoe brengt de velden en het 
gewas van zijn buurman te eerbiedigen. Het is de rechtvaar-
digheid, die de politie ertoe brengt zonder vrees of protectie 
de wetten te handhaven. Het is de rechtvaardigheid, die voor-
komt dat iemand zich het geld, het huis of de vrouw van een 
ander toeeigent. In één woord, het is de rechtvaardigheid die 
de mensen ertoe brengt de rechten van elkaar te eerbiedigen. 
Zo geeft de rechtvaardigheid aan de gemeenschap de vastheid 

en de doeltreffendheid, die voor een succesvol leven noodza-
kelijk zijn.

Rechten en verplichtingen

De deugd van rechtvaardigheid is gebaseerd op het erken-
nen zowel van rechten als van plichten in iedere mens. We zijn 
allen vertrouwd met het begrip dat de mensen rechten heb-
ben. De mens heeft, zoals we zeggen, recht op zijn eigen leven. 
De werkman heeft recht op zijn loon. De burger heeft er recht 
op door de politie tegen rovers en moordenaars beschermd te 
worden. Een recht is iets wat aan iemand verschuldigd is, waar-
op hij aanspraak kan maken als op het zijne.

De rechten van de mens kunnen ofwel natuurlijk of posi-
tief zijn, dat wil zeggen zij kunnen hem toekomen ofwel een-
voudig omdat hij een mens is, of ten gevolge van een over-
eenkomst die tussen de mensen gesloten is. Van nature heeft 
bijvoorbeeld iedere mens recht op zijn eigen leven of op zijn 
goede naam. Door een persoonlijke overeenkomst heeft ie-
mand die een auto verkoopt het recht dat hem de koopprijs 
betaald wordt. Door een algemene overeenkomst - de wet - 
heeft iedere mens recht op de onschendbaarheid van zijn ei-
gen huis. Zelfs een politieagent heeft geen recht om zijn huis 
binnen te gaan of daar huiszoeking te doen zonder een mach-
tiging tot huiszoeking van het wettig gezag.

Het begrip recht kan niet gescheiden worden van het be-
grip plicht. Als iemand een recht heeft, dan hebben andere 
mensen de plicht dat recht te eerbiedigen. Als iemand recht 
heeft op zijn eigen leven, dan kan geen ander hem vermoor-
den. Als een winkelier recht heeft op zijn goederen, dan heb-
ben zijn klanten de plicht hem te betalen voor alle goederen 
die zij van hem wensen mee te nemen. Als het huis van iede-
re mens zijn eigen burcht is, dan kan zelfs de politie daar niet 
binnengaan zonder zijn toestemming of zonder een machti-
ging tot huiszoeking. Ieder recht gaat hand in hand met de ver-
plichting dat recht te eerbiedigen. Het optreden van de men-
sen - in hun omgang met elkaar - moet zo geregeld worden, 
dat de rechten van allen gewaarborgd worden.
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Er is wel geen archeologische vondst 
die voor de Bijbelwetenschappen van 
zo’n grote betekenis is als de ontdek-
king van de joodse schriftrollen van 
Qumran.

In de jaren van 1947 tot 1956 brach-
ten vondsten in elf grotten nabij de aan 
de noordwestelijke oever van de Dode 
Zee gelegen opgraving Chirbet Qumran 
Oud Testamentische geschriften en tek-
sten van de joodse gemeente van de Es-
senen uit de eerste en de tweede eeuw 
voor Christus aan de dag. Het was de 
vondst van de eeuw, die niet alleen de 
interesse van de wetenschap, maar ook 
de fantasie van journalisten en uitgevers 
prikkelde. De Qumranteksten, een zeer 
waarschijnlijk op de joodse sekte van de 
Essenen teruggaande “bibliotheek”, en 
hun inhoud met de geschiedenis van Je-

zus en van de apostelen Petrus, Jacobus 
en Paulus in verband te brengen, bood 
zich als stof voor duizend en een nieu-
we interpretaties van het ontstaan van 
het christendom aan.

Zo is bijvoorbeeld in een tekst (1 
QpHab) sprake van een “goddeloze 
priester” en van de “Leraar van de ge-
rechtigheid”. Een geliefde truc bij vele 
auteurs van Jezusromans is nu, zulke 
verwijzingen naar niet oninteressant 
schijnende persoonlijkheden uit de tijd 
van Christus met figuren uit het Nieu-
we Testament in verbinding te brengen 
en daaruit – uitgaand van meestal zeer 
gewaagde hypotheses – avontuurlijke 
verhalen te brouwen. De Amerikaanse 
journalisten Michael Baigent en Richard 
Leigh hebben dat zo schitterend in scène 
gezet, dat hun hierop betrokken maak-
werk ”De Dode Zeerollen en de verzwe-
gen waarheid , dat in 1999 op de markt 
kwam, een jaar lang op de eerste plaats 
van een Duitse pocketbestsellers lijst 
stond. Ook de Australische handschrift-
kundige Barbara Thiering presenteerde 
in 1993 een boek – Jezus uit Qumran. 
Zijn leven opnieuw geschreven -, waar-

in ook zij een heel andere versie van de 
ontstaansgeschiedenis van het christen-
dom samenstelt.

Toonaangevend bij de Qumran-eu-
forie, die zich in de negentiger jaren van 
de media meester heeft gemaakt, was 
evenwel het boek van Baigent en Leigh 
– een typisch en daarom leerrijk voor-
beeld van, hoe met Quamran verrijkte 
Jezus-fantasieën vandaag geld in het la-
tje kunnen brengen. Om de lezers die de 
opwinding rond de “verzwegen waar-
heid” ontgaan is, de lectuur van dit werk 
te besparen, wordt in het volgende de in-
houd kort weergegeven, zoals de theolo-
gen Otto Betz en Rainer Riesner deze in 
hun boek “Jezus, Qumran en het Vati-
caan” samengevat hebben:

“Baigent en Leigh knopen drie the-
ma’s samen, van wie ieder op zich al 
een bestseller levert. Zij beloven nieu-

we inlichtingen over de schriftrollen van 
Qumran, daarbij de onthulling van een 
samenzwering in het Vaticaan en tenslot-
te een revolutionair ander beeld van het 
oerchristendom. Op de omslag van het 
boek staat sensationeel: ‘Michael Baigent 
en Richard Leigh onthullen in dit boek 
voor de eerste keer, welk hoogst actu-
eel materiaal werd achtergehouden – tot 
nu toe onbekende teksten over de eerste 
christenen.’”

Baigent en Leigh gaan ervan uit, dat 
de Evangelies verzonnen voorstellingen 
van het leven van Jezus zijn, die pas uit 
de tweede eeuw na Christus stammen. 
De Handelingen der Apostelen zou, vol-
gens de beide schrijvers, niet geschreven 
zijn om het begin van het christendom 
te verklaren, maar om het te verhullen. 
Daarom zou men uit de Handelingen 
van de Apostelen ongeveer juist het te-
gendeel moeten lezen van wat men ge-
schreven voor zich heeft. En dat zou dan 
luiden: de eerste christenen waren hele-
maal niet vroom en vredelievend, maar 
onderdeel van de joodse opstandbe-
weging tegen de Romeinse bezettings-
macht. Met een beroep op de nog niet 
gepubliceerde Qumrangeschriften teke-

Wat is er met Qumran en de 
beroemde “Verzwegen waar-
heid van Jezus” aan de hand?
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nen Baigent en Leigh in hun boek een 
waar horrorbeeld van de geschiedenis 
van het vroege christendom. Zo bewe-
ren zij: terwijl wij over Jezus zo goed als 
niets grijpbaars weten, werd met de ‘Le-
raar van de gerechtigheid’ in de Qumran-
tekst de broeder van de Heer Jacobus be-
doeld. Hij was volgens Baigent en Leigh 
in de eerste eeuw na Christus aanvoer-
der van de joodse vrijheidsbeweging. Ja-
cobus woonde in Qumran en werd zelfs 
tot tegenhogepriester uitgeroepen. De 
aangepaste joodse Hoge Raad probeer-
de met geweld, de opstandelingen te on-
derdrukken. Daarbij onderscheidde zich 
vooral een jood met de naam Saulus, die 
wij beter kennen onder de naam Pau-
lus. Paulus alias Saulus erkende weldra, 
dat de opstandbeweging alleen gesterkt 
kan worden, als men martelaren voort-
brengt. Daarentegen zou het effectiever 
zijn, de krachtige beweging van binnen-
uit aan te vallen. Paulus wendde daarom 
een bekering voor en kon tot in de cen-
trale kring van de leiding binnensluipen. 
Jacobus maakte hem zelfs tot een soort 
minister van buitenlandse zaken. Paulus 
moest in de diaspora joden voor de Mes-
siaanse bevrijdingsstrijd werven, maar 
deed iets heel anders. Hij vervalste de te-
rechtstelling van de revolutionair Jezus 
tot een religieuze verzoeningsdood en 
verhief de opstandige jood tot goddelijk 
wezen. Met deze nieuwe godsdienst ge-
lukte het Paulus, de joden in de diaspo-
ra gerust te stellen en de opstandbewe-
ging aan zijn bestemming te onttrekken. 
Helemaal volgens de bedoeling van de 
Romeinen werden zij brave burgers en 
vooral stipte belastingbetalers.

Tenslotte kreeg Jacobus evenwel toch 
achterdocht. De informele medewerker 
en officier in de speciale kerkelijke troe-
pen, Paulus, dreigde ontdekt te worden. 
Maar de Romeinse autoriteiten wisten 
raad. Vooruitlopend op methoden van 
de moderne staatsveiligheidsdienst en-
sceneerden zij voor de schijn een arres-
tatie van Paulus, die met zeer veel effect 
in de tempel van Jeruzalem uitgevoerd 
werd. Men deed Paulus een openbare 
rechtszaak aan, en hij werd naar het heet 
zelfs veroordeeld. In werkelijkheid ver-
schafte de Romeinse staatsveiligheids-
dienst hem een nieuwe identiteit. Er was 
dus volop stof voor een volgende best-
seller voorhanden.”

Natuurlijk zijn de stellingen van Bai-
gent en Leigh niet bestand tegen een se-
rieus onderzoek aan de hand van de 
Qumrantekst, en dat alleen al omdat 
verschillende onderzoeken van de be-
wuste tekstrollen uit grot 4 volgens de 
C 14 methode tot resultaat hadden, 
dat deze teksten in de tweede en eerste 
eeuw voor Christus opgeschreven wer-
den – wat een gelijkstelling van de “Le-
raar van de gerechtigheid” met Jacobus, 
de leider van de christengemeenschap 
in Jeruzalem, om te beginnen al onmo-
gelijk maakt.

De grote interesse, die de schriftrol-
len van Qumran in de afgelopen tien 
jaren opnieuw ondervonden hebben, 
is voor de zogenaamde geseculariseer-
de en postchristelijke maatschappij een 
opmerkelijk verschijnsel. Met vette kop-
pen presenteerde ook het Duitse tijd-
schrift ‘Der Spiegel’ in mei 1996 een 
titelverhaal over het “zoeken naar de 
historische Jezus”. En weer draaide bij-
na alles om de vondsten van Qumran: 
bewijzen de daar gevonden teksten het 
bestaan van Jezus, zoals het in de Evan-
gelies beschreven wordt?

De aandacht richt zich daarbij voor-
al op het fragment 7Q5, dat enkele 
onderzoekers als deel van het Marcus 
Evangelie hebben geïdentificeerd. Een 
stuk van het Marcus Evangelie in de ja-
ren 70 n.Chr.. Het definitief sluiten van 
de grotten bij de onderdrukking van de 
joodse opstand door de Romeinse be-
zettingsmacht van Qumran, zou bete-
kenen dat tenminste dit boek van het 
Nieuwe Testament geschreven werd 
toen de ooggetuigen nog leefden, en er 
van mythe- en legendevorming rond de 
persoon van Jezus geen sprake kan zijn. 
Ofwel het blijft bij de stelling van de 
moderne bijbelkritiek, dat de Evangelies 
ons de “Christus van het geloof” schil-
deren, zoals de jonge Kerk Hem in de 
late eerste en in de tweede eeuw vereerd 
had, zonder zich nog met het werkelijke 
leven van Jezus bezig te houden. Zou de 
identificatie van 7Q5 als tekstgedeelte 
uit het Marcus Evangelie waar blijken te 
zijn, dan zou de positie van hen, die een 
vroege datering van de geschriften van 
het Nieuwe Testament verdedigen extra 
versterkt worden, en hun daardoor een 
hoge mate van geloofwaardigheid ver-
lenen. Mocht echter 7Q5 geen stuk van 

het Nieuwe Testament zijn, maar een 
fragment uit de een of andere psalm 
uit de Hebreeuwse bijbel of van een 
kookrecept, dan zou de wereld voor 
de voorvechters van de vroege datering 
geenszins instorten. Paleografische, ar-
cheologische, literatuurkritische, aan 
de tekst immanente, diagnoses van het 
moderne bijbelonderzoek wijzen er 
steeds meer op, dat de optekening van 
verhalen over de daden en preken van 
Jezus rond het midden van de eerste 
eeuw begon en te eniger tijd afgesloten 
werd, toen getuigen van de laatste le-
vensjaren van Christus nog leefden. Zo 
ontbreken eenvoudig de tientallen ja-
ren, waarin zich een sluier van vergetel-
heid over de historische Jezus kon leg-
gen en de auteurs van de Evangelies het 
geloof van de christengemeenschappen 
tot een Christusmythe omwerkten.

Voor de sterke belangstelling van 
tijdschriften en uitgeverijen voor de 
vondsten van Qumran en de oudste 
geschiedenis van het christendom be-
staan verheugende en bedenkelijke be-
weegredenen. Verheugend is zeker de 
interesse voor de oorsprongen van de 
christelijke beweging, die tenslotte als 
geen andere godsdienst een stempel 
heeft gedrukt op de eenentwintig eeu-
wen van de geschiedenis van het Wes-
ten. Maar bedenkelijk is de steeds weer 
ondernomen poging zich per slot van 
rekening bezig te houden met dit on-
derwerp met de bedoeling, zeer opper-
vlakkige schandaalverhalen en fantasie-
romans winstgevend onder het volk te 
brengen. Een van deze stories berust op 
de onder meer door Baigent en Leigh 
geweldig in scène gezette stelling, dat 
het Vaticaan een duister complot ge-
smeed zou hebben, om de openbaar-
making van de in Qumran gevonden 
teksten te verhinderen, opdat de wereld 
niet de “geheel andere en werkelijke” 
omstandigheden van het ontstaan van 
het christendom te weten zou komen.

De reeds genoemde theologen Betz 
en Riesner schrijven in hun boek ‘Jezus, 
Qumran en het Vaticaan’ niet mis te ver-
staan: “Dat er in 1999, ongeveer veertig 
jaar na de ontdekking, ongeveer twin-
tig procent van de Qumranteksten nog 
niet gepubliceerd waren, laat zich abso-
luut als een wetenschappelijk schandaal 
bij uitstek aanduiden.” De schandaal-
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auteurs Baigent en Leigh schrijven dit 
evenwel toe aan een complot en argu-
menteren daarbij heel eenvoudig, maar 
pakkend: de École Pratique d’Études Bi-
bliques in Jeruzalem, die in 1892 door 
de beroemde exegeet pater Albert La-
grange werd geopend, is verbonden met 
het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome en 
dit weer met de Congregatie van het Ge-
loof. Zo was kardinaal Ratzinger prefect 
van het voormalige Heilig Officium en 
tegelijk ook president van het Bijbelin-
stituut. Naast niet-katholieken en niet-
christenen waren ook geleerden van de 
École Pratique met werken aan de Qum-
ranteksten belast. Daaruit concludeer-
den de beide auteurs, dat het wel voor 
de hand ligt, dat de Congregatie van het 
Geloof via het Bijbelinstituut steeds in-
vloed op de École Pratique in Jeruzalem 
en de publicatie van “gevaarlijke” Qum-
ranteksten vertraagd hebben. Voor deze 
veronderstelling levert het boek van Bai-
gent en Leigh overigens niet het gering-
ste bewijs.

Betz en Riesner geven voor de ver-
traging van de publicatie van de tekst-
fragmenten van de Dode Zee een plau-
sibeler verklaring. De vondsten werden 
begin vijftiger jaren aan een team van 
onderzoekers ter publicatie overhan-
digd. Onder de acht personen die oor-

spronkelijk de opdracht kregen, bevon-
den zich naast de Dominicaan en leider 
van de École Pratique in Jeruzalem, de 
Poolse pater Józef Milik, de Franse we-
tenschapper Jean Starcky en Patrick W. 
Skehan uit de Verenigde Staten. Daar-
bij kwamen drie protestanten, de An-
glicaan John Strugnell en de Engelse 
atheïst John M. Allegro. Het hoofdstuk 
waarin Betz en Riesner de redenen voor 
de vertragingen van de publicatie be-
schrijven, draagt de titel “Toponderzoe-
kers en hun persoonlijke crises”: pater 
Milik geraakte aan de alcohol, verliet 
zijn orde, dook later weer op in Bei-
roet, trouwde en ging naar Parijs. Een 
zwaar verlies, want hij bezat de geniale 
gave, ook de kleinste fragmenten, juist 
samen te stellen. John Strugnell, die na 
de dood van Vaux (1971) en diens op-
volger Pierre Benoit (1987) het onder-
zoeksteam drie jaar leidde, had ook al-
coholproblemen. Maar ook de atheïst 
Allegro raakte aan alcohol en drugs ver-
slaafd, verloor al in 1957 zijn leerstoel 
aan de universiteit van Manchester en 
moest sindsdien met sensatiepublica-
ties het hoofd boven water houden. 
Hiertoe behoorde ook een toneelstuk, 
‘The Lively Oracles’(Het aanvurende 
orakel), dat in 1966 in Engeland op-
gevoerd werd. Het stuk begint ermee, 

Men noemt hem de vader van de 
scholastiek, maar deze eretitel raakt 
slechts een klein gedeelte van zijn we-
zen en zijn historische persoonlijk-
heid. Zijn karakter heeft trekken als 

van Faust, zoals ook zijn levensloop 
uit dwaling en chaos, uit weetgierig-
heid en dweepzucht op de zuivere dui-
delijkheid en koelbloedige rust van een 
geest die alleen God dient uitloopt. 
Zulke karakters blijven niet in de koele 
schaduw van de studeerkamer, zij trek-
ken met magische kracht andere men-

dat een universiteitsassistente met een 
rijkelijke hoeveelheid waterdamp de 
samengekleefde delen van een Qum-
ranrol opent. De toesnellende profes-
sor met de naam Lanson (alias Allegro) 
leest kort de tekst en roep luid uit: “Dat 
zal de katholieke Kerk aan het wankelen 
brengen!” Uit de rol valt op te maken, 
dat Jezus de leerling Petrus niet kajpha 
(rots), maar gajpha (onderzoeker) heeft 
genoemd. De professor houdt daarmee 
een doorslaggevend argument tegen het 
pausdom in de handen. De katholieke 
assistente houdt wel van de professor, 
maar biecht dadelijk alles aan een pries-
ter. Deze informeert het Vaticaan, dat nu 
weer via bemiddelaars de professor pro-
beert te overreden, toch weer kajpha, “de 
rots”, te lezen. Maar Lanson alias Alle-
gro blijft standvastig. Maar als hij bij een 
persconferentie het geheim wil onthul-
len, is de safe, waarin de Qumranrol lag, 
leeg. Professor Lanson roept uit: “Men 
onderdrukt de woorden van Jezus…” 
– De legende van het Vaticaancomplot 
was geboren en gaat sindsdien als een 
rode draad door de populaire Qumran-
literatuur.

Er zijn overigens geen aanwijzingen, 
dat het ook maar ten naaste bij zo in el-
kaar gezeten kan hebben. 

sen in hun ban, zij zijn de leraren en 
leiders van hun natie, zij kunnen niet 
leven zonder in woord en daden getui-
genis af te leggen voor de waarheid van 
hun geloof.

De jonge Anselmus, in het jaar 1033 
geboren in Aosta aan de voet van de 
Montblanc, stond onder de tweeslachti-
ge invloed van een luchthartige vader en 
een diep vrome moeder. In de rijpings-
jaren scheen hij naar zijn vader te aar-
den; na de dood van zijn moeder ver-
waarloosde hij zijn studie en hing rond, 

maar de laatste zegen van de stervende 
bewaarde hem voor de val in zonde en 
schande. Allengs vervreemden vader en 
zoon zozeer van elkaar, dat Anselmus 
er de voorkeur aan gaf, het vaderland te 
verlaten en aan de andere kant van de 
alpen zijn geluk te zoeken. Drie jaren 
lang reisde hij als rondtrekkend student 

H. Anselmus van Canterbury
*ca. 1033 in Aosta                   

+21.4.1109 in Canterbury
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Over versterving van de                   
natuurlijke neigingen

kris kras door Bourgondië en Frankrijk. 
Naar hartelust genoot hij van zijn hang 
naar avonturen, tot hij in zijn landge-
noot Lanfranco, de geleerde prior van 
Normandische benedictijnenklooster  
Bec, zijn meester vond. Die spande de 
wilde en krachtige natuur van de Alpen-
zoon in het juk van een geregelde, ern-
stige activiteit en toonde haar taken, die 
het waard waren, ervoor te strijden. An-
selmus bleef; hij bleef ook toen zijn va-
der gestorven was en een rijk erfdeel op 
hem wachtte. Met verbeten ijver haal-
de hij in stormpas in, wat hij aan we-
ten en kunnen verzuimd had, en in het 
dagelijks samenzijn met de monniken 
werd hijzelf monnik. Als 27-jarige trok 
hij een streep onder zijn leven zoals het 
tot dan toe was geweest en vroeg hij om 
het kleed van de orde. Deze verandering 
was zo diep, zijn talent was zo uitzon-
derlijk en zijn voorbeeld zo ongeëve-
naard, dat de medebroeders hem na het 
weggaan van Lancfranco tot prior en la-
ter ook tot abt kozen.

De manier waarop hij zijn ambt uit-
oefende riep veel verwondering op door 
de verstandige mildheid, die hij ook te-
genover de weerspannige monniken aan 
de dag legde. Maar in werkelijkheid had 
hij het niet nodig, een ijzeren regiem te 
voeren, omdat hij met één blik de goede 
eigenschappen en zwakheden van ieder 
mens dadelijk erkende en lof en afkeu-
ring spaarzaam afwoog. Zijn speciale 
liefde gold de kloosterschool; dankbaar 
dacht  hij aan de opvoeding die hij hier 
genoten had en duldde niets, dat op 
dwang leek. Hij wilde vrolijke, lachen-
de jongens om zich heen zien. De ab-

dij Bec kreeg onder zijn leiding een an-
der gezicht; zij werd een verzamelpunt 
van theologische geleerdheid. Hier werd 
de basis gelegd voor de geweldige kathe-
dralen van de geloofswetenschap, die de 
Middeleeuwen bouwden. Anselmus was 
baanbreker en animator voor de komen-
de generaties van theologen. In de pau-
zes van zijn ambtsuitoefening, in nacht-
waken en disputaties vormde hij zijn 
nieuwe onderzoeksmethode, schiep hij 
zijn Godsbewijzen, schreef hij zijn brie-
ven die rijk aan gedachten waren. Zijn 
werken werden steeds weer gekopieerd; 
er was nauwelijks een klooster in West 
– Europa, dat ze niet in bezeten en be-
commentarieerd had. Wanneer het ver-
langen naar een verdieping van de gods-
dienstkennis toen een krachtige vlucht 
nam, dan is dat te danken aan de bidder 
en denker van Bec.

Ook in Engeland noemde men zijn 
naam vol eerbied en bewondering. Zo 
dikwijls als hij over het kanaal reisde, 
om de bezittingen van zijn klooster aan 
de overkant  te visiteren en zijn oude le-
raar Lanfranco, die nu aartsbisschop van 
Canterbury was, te bezoeken, werd hij 
met de hoogste plechtigheid ingehaald. 
Het kon niet uitblijven, dat men hem na 
de dood van Lanfranco in 1089 storm-
achtig tot diens opvolger wilde maken. 
Vier jaren lang verzette Anselmus zich 
tegen de hem toegedachte waardigheid, 
omdat hij wist, dat hij onvermijdelijk 
met de gewelddadige koning Willem 
(de Veroveraar) van Engeland, die zich 
vergrepen had aan het goed van de Kerk 
en de kerkelijke ambten tegen de meest-
biedende versjacherd had, in conflict 

zou geraken. Hij gaf pas toe, toen de 
koning hem de vrije uitoefening van de 
bisschoppelijke rechten had toegezegd. 
Zijn voorgevoel had hem evenwel niet 
bedrogen. Men had geen afschuwelijker 
doornenkroon op zijn hoofd kunnen 
zetten dan de mijter van de aartsbis-
schop van Canterbury. Hij sloopte zich 
in een verbitterde strijd om het recht en 
de vrijheid van de Kerk. De onder hem 
gestelde bisschoppen en priesters, die 
meestal door simonie tot hun ambt ge-
raakt waren, weigerden hem de gehoor-
zaamheid. Tweemaal reisde hij als ban-
neling naar Rome, om aan de graven 
van de apostelen nieuwe kracht tot vol-
harding te putten. Eindelijk, in septem-
ber 1106, zegevierde zijn dapperheid 
over het ruwe vuistrecht en over de stre-
ken van de hofdiplomatie.

De Kerk van Engeland was weer vrij, 
vooral door het levensoffer van de belij-
der van Canterbury. De opwinding over 
zoveel list, laagheid en blinde macht-
strots hadden zijn gezondheid onder-
graven. Hij kwijnde langzaam weg en 
stierf op 21 april 1109. Een van zijn 
meest vertrouwde leerlingen, de mon-
nik Eadmer, heeft voor ons een hele-
boel fijne en levensechte trekken uit het 
leven van de gestorvene bewaard, en 
wie ze leest, zal het diep betreuren, dat 
de beminnelijke mens en heilige kerkle-
raar bijna verdwenen is uit de herinne-
ring van onze generatie.

Een werkelijk gouden spreuk, die 
ik soms uit de mond van onze heili-
ge Franciscus van Sales vernam, is de 
volgende: “Hoe meer een mens zijn 
natuurlijke neigingen versterft, des te 
meer ontvangt hij aan bovennatuurlij-
ke gaven.”

Het is zeker, dat de inwendige als-
ook de uitwendige versterving, als zij 
maar in de liefde en door de liefde be-
oefend wordt, tot de grootste midde-
len behoort, om de genademiddelen 
van de hemel te verkrijgen. Wie de ver-
sterving van Jezus Christus aan zijn li-

chaam en in zijn hart draagt, die lijkt 
op het brandoffer van de profeet Elias, 
waarop het vuur uit de hemel neerviel; 
of op die modder, die volgens het twee-
de boek ban de Makkabeeën door de 
stralen van de zon ontstoken werd.

Zoals de Israëlieten het hemelse 
manna pas in de woestijn ontvingen, 

nadat zij al het meel dat zij uit Egypte 
hadden meegenomen, opgemaakt had-
den, zo vallen ook de gaven van de he-
mel zelden ten deel van hen, die nog 
volgens hun aardse neigingen leven.
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Aankondigingen

Nederland

zondag 2 t/m 30 april  Tentoonstelling Lijkwade in Gerwen
ma. t/m zat. 3 t/m   8 april  Retraite voor dames (Geestelijke Oefeningen)
zaterdag 8 april   Bijeenkomst Derde Orde

    Antwerpen

ma. t/m zat. 3 t/m   8 april  Geestelijke Oefeningen van St.-Ignatius voor dames 
           (NL)
za. t/m zo.   29 t/m 30 april  Fancy-fair

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlin-
gen: “Wanneer gij vast, zet dan geen 
somber gezicht zoals de schijnheili-
gen.”

Het is duidelijk dat door deze voor-
schriften geheel onze instelling gericht 
wordt op de innerlijke vreugden. Wij 
moeten niet, door in het uiterlijke ons 

loon te zoeken, gelijkvormig worden 
aan de wereld van nu, en het ons toe-
gezegde geluk laten schieten; een ge-
luk dat des te bestendiger en zekerder 
is, naarmate het innerlijk is. Te weten, 
krachtens Gods uitverkiezing “gelijk-
vormig te worden met het beeld van 
zijn Zoon.” 

Waarop men in deze pericope echter 
bijzonder moet letten, is, dat er niet al-

leen ijdelheid kan liggen in de glans en 
de praal van het lichaam, maar ook in 
een treurig uiterlijk. En deze ijdelheid is 
nog gevaarlijker, omdat zij misleidt  on-
der het mom van godsdienst.

Hij die door de overdreven verzor-
ging van zijn lichaam en kleding, en 
door juwelen en dergelijke, het oog ver-

blindt, beschuldigt er meteen zichzelf 
van, dat hij de praal van de wereld na-
loopt, en hij fopt niemand door schijn-
heiligheid. Maar als iemand binnen de 
christelijke levensstijl door ongewo-
ne slordigheid en onverzorgdheid aller 
ogen tot zich trekt, opzettelijk en niet 
noodgedwongen, kan men uit zijn ove-
rige gedrag opmaken of hij zo handelt 
uit weeldeverachting of uit een zekere 

eerzucht. Want de Heer heeft ons met 
klem gezegd, verdacht te zijn op wol-
ven, zelfs in een schapenvacht. “Maar,” 
zei Hij, “aan hun vruchten zult ge ze 
kennen.”

Zodra immers beproevingen hun 
juist datgene onttrekken of weigeren, 
wat zij aldus bedektelijk hebben ver-
kregen of nog zoeken te verkrijgen, 
moet noodzakelijk blijken, of in die 
schapenvacht een schaap leeft of een 
wolf. Nochtans behoeft een christen 
niet de ogen van de mensen te strelen 
met extra opschik, alleen omdat meer-
malen huichelaars, die argeloze ziel-
tjes willen vangen, hun kleding pover 
houden en tot het strikt noodzakelijke 
beperken! De schapen behoeven toch 
ook niet hun eigen vacht af te leggen, 
omdat soms de wolven zich daarmee 
bedekken?

Homilie van de H. Augustinus

Geestelijk leven
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Colofon

tridentijnse 
HH. Missen

Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     
Tel:  040/283 45 05    
Fax: 040/284 71 17
zondag  10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur; 
woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur       
            

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur
 

Nijmegen
voor inlichtingen kunt u bellen naar de pri-
orij in Gerwen 
Tel: 040/283 45 05 of
Tel: 024/323 01 90

Voor HH. Missen op feest- en week-dagen, 
catechismus, geloofsuur, ziekencommunies 
en retraites: 
contact opnemen met de priorij 
St. Clemens, Gerwen.

België 

Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Door de week: 
7.15 uur H. Mis 

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 02/2303022.
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen     
Priorij van het Allerheiligste Sacrament 
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen 
Tel. 03 /229 01 80; Fax 03/229 01 89 
Zon- en feestdagen:
7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis, 
18.00 uur Lof met Rozenhoedje. 
Door de week: 
18.30 uur H. Mis

Gent
Sint-Amanduskapel, 
Kortrijksesteenweg 139, 
9000 Gent; Tel. 03 / 229 01 80 
Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.      

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon-en feestdagen:
10.30 uur Gezongen H. Mis. 
Door de week: woensdag en vrijdag 19.00 
uur H. Mis (buiten de school-vacanties).
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Huisnr. 20
Zondag 10.15 uur H. Mis. 
Door de week 8.00 uur H. Mis.
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Pater J. Wegner
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 Zoektocht door de wereld van het 
paranormale 

 door  Martie Dieperink            

 De H. Mis, een miskende schat door 
H. Leonardus van Porto Mauritio  
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ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               
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 door pastoor Franz Rudrof                

 De Heilige Mis van de H. Pater Pio
 door pater Tarcisio O.F.M.Cap.   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                
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 opstaan              

 Rozenblaadjes: korte verhalen uit 
het leven van Jezus en Maria; 

 3 delen samen             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
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 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   
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Inhoud

Een zoektocht door de 
wereld van het paranormale
door Martie Dieperink

De theologe en schrijfster 
drs. Martie Dieperink neemt ons mee 
op een tocht door de wereld van het 
paranormale. Zij belicht verschillende 
oosterse godsdiensten en voert zo de 
lezer tot de bevrijding van het 
Evangelie.

€  7,50

Open brief aan radeloze 
katholieken
door Aartsbisschop Marcel Lefebvre

De aartsbisschop zegt in dit boek: 
“De volgende bladzijden willen 
antwoord geven op de vragen, die 
u zichzelf stelt”. Hij geeft een nuch-
tere, zakelijke uiteenzetting over de 
huidige godsdienstige, theologische 
en kerkelijke situatie. 

             €   9,- 

Jezus’ Lijden, 
dood en verrijzenis

Volgens de vizioenen van                     
                    Anna-Katharina Emmerick

Opgetekend door Clemens Brentano 
en van commentaar voorzien door 

P. Pacifiek Declercq. o. Cist.

 €10,-

EDITORIAL
De Geestelijke Oefeningen waren 
voor Sint Ignatius het middel van 
voorkeur in de vorming van zijn 
troepen.
Pater Jürgen Wegner

MENS NOSTRA
Encycliek over het gebruik van de 
Geestelijke Oefeningen van de 
H. Ignatius van Loyola
Paus Pius XI

DE GIDS VOOR DE GEESTELIJKE 
ATLEET
De Geestelijke Oefeningen van St. 
Ignatius van Loyola zijn een mees-
terstuk van menselijke psychologie, 
geworteld in het katholieke even-
wicht van het natuurlijke met het 
bovennatuurlijke.
Pater B. Arthur

DE PRIESTERBROEDERSCHAP ST. PIUS 
X EN DE GEESTELIJKE OEFENINGEN
Pater Jean-Jacques Marziac

DE  VERRIJZENIS
“Ik ben de Verrijzenis en het Leven. 
Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven”.
Prof. J.P.M. van der Ploeg O.P.

IN MEMORIAM A.F.M. BONGERS

HEILIGE THOMAS VAN AQUINO
De verstandigheid: het geluk in da-
den.
De rechtvaardigheid: het geluk in 
de gemeenschap.

GEESTELIJK LEVEN
Geloofsvragen
Wat is er met Qumran en de beroemde 

“verzwegen waarheid van Jezus” aan de 

hand?

Heiligenlevens
H. Anselmus van Canterbury.

Geest van heiligheid
Over versterving van de natuurlijke neigin-

gen.

Homilie van de H.  Augustinus
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