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De engel zei: “Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon 
baren.” “Maar hoe moet dat dan?” zei Maria tegen de engel. De engel antwoordde haar: “Heilige Geest 
zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.” Toen zei Maria: “Laat met mij gebeu-
ren wat u gezegd hebt.”       (Luk. 1, 30-31a; 34a; 35; 38b) 

Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze het Kind 
naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer.     (Luk. 2, 22)

Jezus – gekruisigd – zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn 
moeder: “Vrouw, daar is nu je zoon.” Vervolgens zei Hij tegen de leerling: “Daar is je moeder.” Toen, van 
dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op.               (Joh. 21, 26-27)

Zomer 2008. Het manuscript van mijn proefschrift is voltooid. Ik zoek de stilte op waarin 
ik de weg naar binnen kan gaan. Ik kijk terug op de jaren die achter me liggen, zie waar 
ik me nu bevind en kijk vooruit naar wat – mogelijk – komen zal. Ik ontdek Maria als reis-
gezel. En ik word ontroerd door tekeningen van haar, gemaakt door wijlen pater André 
van Laere s.j., waarvan er drie op de voorkant van dit boek prijken. Ik herken Maria als 
oerbeeld van de gelovige. Zij is beeld van de mens die wordt ingewijd in de geheimvolle 
werkelijkheid. En als zodanig wijdt zij ons in in een leven in vertrouwen en toewijding aan 
de Verborgen Aanwezige. Maria als beeld van de myste en beeld van de mystagoog in 
een. In haar verhaal zie ik verschillende kenmerken en bevindingen van dit onderzoek 
naar mystagogie in werking terug. 

Ten eerste is het verhaal van Maria als geheel een oerbeeld van mystagogie in werking. 
Haar verhaal is te lezen als een levensverhaal, als een verhaal dat zichtbaar maakt hoe 
God in haar concrete leven aan haar is gebeurd. Het is als het ware het verhaal van de 
geloofsleerling, de myste. In dit boek zijn meer van dergelijke verhalen te lezen. Zes 
vertellers en schrijvers verhalen uitgebreid over hun ervaringen op hun zoektocht naar 
betekenissen van het geheim dat zij zelf zijn, dat de ander is en dat God is. De ervaringen 
rond een of andere vorm van pastorale begeleiding vormen daarbij het uitgangspunt. 
Zij geven zicht op inwijding in de hedendaagse pastorale praxis. Zij tonen mystagogie in 
werking. 
 Ten tweede is het verhaal van Maria op drie manieren inhoudelijk een oerbeeld van 
mystagogie in werking te herkennen. Daarbij valt allereerst op dat de verhaalvertellers 
hun weg niet alleen gaan. Hun inwijding blijkt geen eenmalige en statische gebeurte-
nis te zijn. Het is daarentegen een voortdurend proces dat zich in interactie tussen de 
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geloofsleerling en verschillende betrokkenen ontvouwt.  Bij Maria is het net zo: zij trok 
bijvoorbeeld een tijdje met Elisabeth op, die haar voorging in een geheimvolle zwanger-
schap. Zij ontmoette herders en wijzen, en later Simeon en Hanna, die haar hielpen de 
betekenis te verstaan van het Woord van God dat in haar gezaaid was, dat tot menselijke 
gestalte in haar gevormd was en dat – nog kwetsbaar en klein – uit haar geboren was. 
Ze vluchtte – daartoe aangespoord door Jozef – voor de dreiging van Herodes, die haar 
de aanwezigheid van God in haar leven wilde ontnemen. En Maria trok op met andere 
vrouwen en mannen om te leren zien hoe God zich toont in het bestaan en om te leren 
hoe Hij ook in henzelf aan het licht kan komen. 
 De verhalen in dit boek laten verder zien dat de betrokkenen in meer of mindere mate 
een rol spelen in de bemiddeling van het geloof. En ook dit herken ik in het verhaal van 
Maria. De mensen die zij ontmoette in haar leven hebben haar vertrouwd gemaakt met 
de taal van God, zodat zij Hem kon verstaan toen Hij tot haar sprak. Zij hebben haar 
geleerd dat God zich toont in de meerzinnige werkelijkheid van haar concrete leven. 
Daardoor kon zij Hem herkennen in de boodschapper die aan haar verscheen en kon ze 
zich overgeven aan hoe God aan haar gebeurde. Bovendien hebben degenen die betrok-
ken waren bij de inwijdingsweg van Maria haar geholpen om de betekenis te verstaan 
van de geboorte van God-met-ons uit haar lichaam, hart en ziel. Doordat betrokkenen 
geloof bemiddelen kan een proces van inwijding, een proces van mystagogie in werking 
treden.
 Hoe zich een dergelijk proces van inwijding bij de geloofsleerling zelf voordoet is ver-
volgens ook te ontdekken aan de verhalen van de zes vertellers en schrijvers. En ook 
daarvan geeft het verhaal van Maria als het ware een oerbeeld. Mystagogie toont zich 
als een proces van inwoning en omvorming. De geloofsleerling maakt als het ware in de 
tempel die hij is plaats voor de Heilige Geest om te wonen. En de Heilige Geest vormt 
hem om tot de mens die hij in oorsprong en belofte is, een mens door wie God zijn ver-
langen verwerkelijkt naar een gemeenschap waarin alle mensen tot hun recht komen. 
Binnen de context van de bemiddeling door de geloofsgemeenschap doet zich inwijding 
ten diepste voor als een dialogaal gebeuren tussen God en myste. In het verhaal van 
Maria lees ik dat het is alsof God haar uitnodigt om ruimte in zichzelf te maken waarin 
zij Hem kan ontvangen. In een samenspel van gave en overgave, van gebeuren en laten 
gebeuren groeide Gods Woord in haar uit tot levensvatbare gestalte. In een heel leven 
liet zij zich omvormen door de Heilige Geest die op haar gekomen was en in haar wo-
ning gevonden had. Gods Woord dat uit haar geboren was als helende, vredebrengende 
Liefde ontsluierde de ogen van haar ziel tot zij verstond wat het geheim van haar leven 
was. Leven ontvangen in het sterven met de sterfelijke. Want de band van de liefde is 
onverbrekelijk en er is geen onderscheid tussen ik en jij.  Aan het begin van het leven van 
haar kind was dit nog slechts een innerlijk weten. Toch droeg zij het kind van de belofte al 
aan God op. Dit deed ze in de tempel, de plaats van samenkomst van de geloofsgemeen-
schap, de plaats waar Gods aanwezigheid onder mensen ervaren en gevierd werd. Dat-
gene dat zij van God èn van de gemeenschap had ontvangen, hield ze niet voor zichzelf, 
maar schonk zij hen terug. Aan het einde van het leven van haar kind openbaarde zich 
de betekenis van Maria’s leven ten volle. Haar zoon zag haar verdriet en lijden, hij zag 
daaronder misschien ook haar vreugde en dankbaarheid. Ze werd liefdevol aangezien 
door de gebroken mens. En dat brak het werkelijke leven van God-met-ons in haar vrij. Op 
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het ultieme moment van loslaten van wat wel uit haar was, maar niet van haar, werd zij 
opnieuw geboren. Niet langer was zij alleen de moeder van het kind dat uit haar geboren 
was. Voortaan was zij ook de moeder van iedere mens die haar werd toevertrouwd en 
die haar in zijn of haar huis opnam. Elke geliefde leerling kon aan haar zien dat en hoe 
de weg van belofte en bevrijding door onthechting, lijden en sterven heen begaanbaar is. 
Elke geloofsleerling kan met haar de weg van menswording navolgen. Maria werd als het 
ware van een myste een mystagoog. Met haar kunnen gelovigen worden ingewijd in het 
geheim van het mens-zijn, kan Gods beeld in hen te voorschijn worden geroepen en kun-
nen zij tot gemeenschap worden gebracht, doordat zij hun goddelijke gaven schenken 
aan elkaar. Dit gebeurt door de inwerking van de Heilige Geest. De verhalen in dit boek 
laten zien dat ook vandaag de dag in deze zin nog sprake is van mystagogie in werking. 

Maria’s verhaal als oerbeeld van mystagogie in werking. Op de derde plaats herken ik 
mij in zekere zin niet alleen als gelovige in haar, maar ook als wetenschapper – als die 
beide rollen al te scheiden zouden zijn. Op een bepaalde manier is ook mystagogie aan 
mij gebeurt tijdens het werken aan dit proefschrift. Het onderzoek doen was de afgelo-
pen jaren een belangrijke vorm waarin ik mijn leven leefde. Daarbij heb ik ervaren dat ik 
steeds weer werd uitgenodigd om mij open te stellen voor de wijze waarop God zich aan 
mij toonde in deze levensvorm. In een voortdurend heen en weer tussen ‘zelf doen’ en 
‘het laten gebeuren’ heb ik steeds meer inzicht gekregen in de geheimvolle werkelijkheid 
die met het begrip mystagogie wordt aangeduid. Gaandeweg werden innerlijke sluiers 
weggetrokken, zodat ik betekenissen van het concept mystagogie beter kon gaan her-
kennen. Het was ‘mystagogie in werking’ in het onderzoeksproces. 
 Het kan niet anders dan dat dit boek de sporen draagt van het procesmatige karakter 
van deze onderzoeksweg. Meer nog: de eigen aard van mystagogie heeft om een on-
derzoeksbenadering gevraagd, waarin dit procesmatige karakter juist gegeven is. Deze 
onderzoeksbenadering is in de deiktische ontologie gevonden; in het eerste hoofdstuk 
zal ik hierop ingaan. Hier al wil ik erop wijzen dat deze methode mij geholpen heeft om 
op zoek te gaan naar verschillende betekenissen van mystagogie. Die betekenissen heb 
ik gevonden door èn in de literatuur èn in de hedendaagse werkelijkheid te zoeken naar 
hoe mystagogie zich voordoet. Hoe werkt zij? Gaandeweg het onderzoeksproces zijn ver-
schillende betekenissen van het concept mystagogie opgelicht. En vaker nog hebben 
eerder gevonden betekenissen in de loop van de studie hun nuancering, concretisering 
en precisering gevonden. Uiteindelijk heb ik een vanuit de praktijk gevuld concept van 
mystagogie kunnen formuleren. Ik hoop dat dit concept mag bijdragen aan voortgaande 
en nieuwe mystagogie in werking, opdat mensen mens worden en werkelijke gemeen-
schap gaan vormen. 

Annemiek de Jong-van Campen

Leesaanwijzing: Getracht is om dit boek het wetenschappelijk onderzoek naar mystagogie zodanig te 
verwoorden, dat het niet alleen toegankelijk is voor collega-wetenschappers, maar tevens voor een bre-
der publiek van werkers in het pastoraat en geïnteresseerden in mystagogie, spiritualiteit en praktische 
theologie. Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke aanduiding van de mens en van 
God. Voor zover van toepassing wordt de lezer verzocht ook de vrouwelijke aanduiding te lezen.
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1  Wetenschapstheoretische
  positiebepaling
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1.1 Inleiding
In de voorliggende studie geef ik antwoorden op mijn vragen op het terrein van christe-
lijke mystagogie. Bij wijze van een uitgebreide inleiding zal ik in dit hoofdstuk ingaan op 
de aard van het zoekproces. Wat is er eigen aan dit onderzoek naar mystagogie? Hoe 
kunnen we dit onderzoek wetenschapstheoretisch positioneren? Het hoofdstuk is als 
volgt opgebouwd: paragraaf 1.2 gaat in op de onderzoeksmotivatie. Ik beschrijf hoe mijn 
belangstelling voor mystagogie is gewekt. In paragraaf 1.3 baken ik het onderzoeksveld 
af, door deze studie naar hedendaagse mystagogie neer te zetten als een praktische the-
ologisch spiritualiteitonderzoek. Daarbij komt ook de onderzoeksopzet ter sprake, even-
als de centrale vraagstelling van deze studie. Paragraaf 1.4 gaat in op de filosofische 
onderzoeksbenadering, de deiktische ontologie. In paragraaf 1.5 werk ik de onderzoeks-
positie uit door de methodologische keuzes te bespreken die ten grondslag liggen aan 
dit onderzoek. Langs deze weg geef ik een bepaling van de wetenschapstheoretische 
positie die voor deze studie is ingenomen.

1.2 De onderzoeksmotivatie; 
  mijn belangstelling voor mystagogie 

1.2.1 Argumenten voor het delen van persoonlijke motieven
Mijn interesse in het onderwerp mystagogie is gewekt door een aantal ervaringen in mijn 
eigen gelovige ontwikkeling en door colleges over dit onderwerp tijdens mijn theologie-
studie. Deze ervaringen vormen de achtergrond van deze studie. Zij bepalen mijn blik en 
mijn gehoor en beïnvloeden daarmee mijn aanvoelen en waarnemen van de werkelijk-
heid. Drie redenen motiveren mij om aan het begin van dit onderzoek mijn persoonlijke 
ervaringen te delen. 
 Ten eerste een reden die voortkomt uit het onderzoeksobject zelf, de mystagogie. 
Het zal uit het vervolg duidelijk worden dat mystagogie gebaat is bij een persoonlijke 
ontmoeting tussen gelovigen, tussen geloofsleerlingen en vertegenwoordigers van de ge-
loofsgemeenschap. In een persoonlijke ontmoeting hoeft niet het hele doopceel gelicht 
te worden; dat zal ik ook niet doen. Wel vindt een persoonlijke ontmoeting plaats waar 
gelovigen met elkaar iets delen van hun ervaringen op de weg van zoeken en vinden van 
geloof. Het gebeurt waar gelovigen met elkaar iets delen van hun geraakt zijn door het 
geheimvolle bestaan waarin zij namen voor God ontdekken. Dit delen van godopenba-
rende ervaringen draagt vaak bij aan het zelf meer mens worden en beweegt tot mens-
waardig samenleven met andere mensen. Het is mijn hoop dat dit boek over mystagogie 
niet alleen gelezen zal worden als een wetenschappelijke verhandeling, maar dat het 



24

daarnaast een rol mag spelen in de ontmoeting van gelovigen en zoekers. Daarom zal 
ik iets vertellen over momenten die mij geraakt hebben, voor zover zij met ‘inwijding’ te 
maken hebben en voor zover het functioneel is binnen het geheel van het onderzoek.
 De tweede reden is een hermeneutische. Feministisch theologen hebben erop ge-
wezen dat elke theologie gekleurd is door de biografische, sociale, economische, etni-
sche en religieuze achtergrond van de theoloog. Inmiddels is de idee van een verband 
tussen theologie en biografie gemeengoed geworden. Door enig inzicht te geven in de 
biografie, verduidelijkt de theoloog zijn of haar eigen voorverstaan. De theoloog vergroot 
daarmee de mogelijkheid dat de lezer zijn of haar schrijven kan verstaan en dient zo het 
hermeneutisch proces. De overtuigingskracht en draagwijdte van een theologie worden 
op deze wijze niet ingeperkt, maar juist versterkt. De ervaringen waarover ik hieronder 
schrijf, zijn een nadere inkleuring van het geloofsproces dat ik heb doorgemaakt als een 
vrouw die opgegroeid is in een actief gelovig katholiek gezin op het platteland, die ge-
loofsopvoeding heeft gehad in de jaren ’70 en ’80. Vanuit de tijdgeest van toen hebben 
mijn ouders geprobeerd om niet zozeer onderricht te geven of te praten over het geloof, 
maar om het vooral voor te leven. Mijn ‘nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt in 
het leven’ heeft mij ertoe gebracht op mijn eenentwintigste te beginnen aan de studie 
theologie en zo een eerste eigen stap te zetten in mijn geloofsproces.
 De derde reden hangt samen met de gekozen onderzoeksbenadering en de metho-
dologische keuzen die daaruit volgen. In de deiktische ontologie nemen verhalen over 
concrete ervaringen met een verschijnsel uit de werkelijkheid een belangrijke plaats in. 
Verondersteld wordt dat in deze verhalen betekenissen van de werkelijkheid worden uit-
gedrukt (zie 1.4). In deze studie zoek ik naar betekenissen van de werkelijkheid die met 
het begrip mystagogie wordt aangeduid (zie 1.3). Daartoe heb ik verhalen verzameld van 
mensen over hun ervaringen rond mystagogie. Deze verhalen analyseer ik door middel 
van indringend lezen (close reading). Deze methode kan tamelijk willekeurig zijn en voor 
een lezer moeilijk na te voltrekken. Dit risico kan enigszins ondervangen worden op de 
eerste plaats door inzicht te geven in mijn voorverstaan. Dit voorverstaan is persoonlijk, 
uniek en onwetenschappelijk. In de wetenschap gaat het er nu om dat de onderzoeker 
deze subjectiviteit in regie neemt en zich ervan bewust wordt. Daartoe schrijf ik mijn per-
soonlijke voorverstaan uit. Door daar enige openheid over te geven vergroot ik bovendien 
de mogelijkheid dat de lezer herkent, waarom ik in de verhalen van de geloofsleerlingen 
bepaalde dingen heb gezien en andere dingen niet heb gezien en waarom ik in de uit-
werking de accenten leg die ik leg en andere aspecten van mystagogie laat liggen. In 
sommige opzichten heeft mijn eigen voorverstaan mijn blik vertroebeld. Mijn begeleiders 
hebben de verhalen en de analyses meegelezen en mij in voorkomende gevallen op deze 
vertroebeling gewezen, waardoor ik de analyses kon uitzuiveren. Het risico van te grote 
subjectiviteit wordt daarmee op de tweede plaats ondervangen door een intersubjec-
tieve lezing van de verhalen en de analyses. 
 Kortom, door dit onderzoek te beginnen met enkele persoonlijke ervaringen met mys-
tagogie te delen, hoop ik de verstaanbaarheid en de wetenschappelijke betrouwbaar-
heid van dit onderzoek te vergroten.
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1.2.2 Mystagogie ervaren
Als geloofsleerling en als geestelijk begeleider heb ik verschillende positieve en nega-
tieve, maar hoe dan ook kostbare en invloedrijke ervaringen opgedaan, die mij bekend 
hebben gemaakt met de werkelijkheid van de mystagogie. De positieve ervaringen be-
ginnen in het voorjaar van 1995, toen mijn moeder mij een foldertje van de Doorloper 
in handen gaf. Van een medestudent theologie had zij een enthousiast verhaal gehoord 
over deze bezinnende wandeltocht voor jongeren en zij dacht dat het wel wat voor mij 
zou zijn. Op een informatiemiddag en een inloopdag ontmoette ik zelf ook veel enthou-
siasme bij oud-deelnemers. De ontmoeting met deze jongeren gaf mij een eerste besef 
dat ik niet de enige jongere was die zich in geloof interesseerde. Ik gaf mij op en zo ben ik 
die zomer met een groep jongeren door het Franse land getrokken. Met een grote rugzak 
op liepen we van de ene verblijfplaats naar de andere. Onderweg werd ons door het pro-
gramma, de omgeving en de deelnemers alle gelegenheid gegeven om ‘stil te staan bij 
ons leven’. Het programma voorzag in stilte, lopen, gesprekken en vieringen. Daarmee 
werd een ruimte gecreëerd waarbinnen we onszelf konden zien – met eigen ogen, met 
de ogen van de mensen om ons heen èn als met de ogen van God. De ‘animateur’, de 
zogenoemde inhoudelijk begeleider van mijn groepje, de pater jezuïet en mijn groepsge-
noten brachten mij bij de vraag wie ik ben en wat mijn verlangen is. Ik ontdekte dat ik 
niet alleen interesse had in geloof, maar dat ik zelf een gelovige was. Ik was niet alleen 
nieuwsgierig naar wat, hoe en in wie andere mensen geloven, maar bleek zelf in relatie 
met God te staan. 
 De tocht kenmerkte zich door een sfeer van vanzelfsprekende aanwezigheid van God. 
In deze sfeer en door de gesprekken met tochtgenoten en begeleiders bleek mijn zoeken 
een vinden te zijn. Ik vond een Naam van God: Aanwezige, degene die mij roept aanwezig 
te komen. En degene die mij roept andere mensen ruimte te schenken, waarin ook zij 
tot aanwezigheid kunnen komen. Ik ervoer de Naam, Aanwezige, als ruimte waarbinnen, 
als werkelijkheid waarin mensen tot aanschijn kunnen komen en als appel tot het ver-
werkelijken van deze mogelijkheid en belofte. Deze ervaring geeft mijn leven richting. Ik 
ontdekte dat deze ‘roeping’ een keerzijde van mijn verlangen is. Ik wilde mijn leven meer 
gaan inrichten vanuit mijn ervaring met de Naam en mij ervoor inzetten, dat ook andere 
mensen Zijn aanwezigheid in het eigen leven kunnen ervaren. Ik werd een leerling van 
de Heer. 
 Diezelfde zomer nam ik met de meditatiegroep van de parochie deel aan een medi-
tatieweekend onder leiding van een pater jezuïet. Hij leerde ons in het voetspoor van 
Ignatius van Loyola te bidden met de Bijbel. Ik ervoer dat Jezus zich door middel van 
de verbeelding ontmoeten laat in mijn leven. De ervaringen die ik opdeed in deze ont-
moetingen en de handvatten die de pater aanreikte om mij meer open te stellen voor de 
ontmoetingen, versterkten mijn verlangen en boden zicht op hoe ik dat kon realiseren. 
 In de jaren hierop werd ik zelf begeleider van de Doorloper, van andere wandelretrai-
tes en van meditatieweekenden. Ik leerde vele mensen kennen die een vergelijkbare 
zoektocht maakten als ik. Mensen die ervoeren dat het leven vol betekenis is, en dat zij 
daarvan maar nauwelijks, maar tegelijk soms toch heel scherp een vermoeden hadden. 
Zij hadden een besef van hoe de Betekenisvolle betrokken is in hun leven, maar zochten 
naar manieren om deze betrokkenheid scherper gewaar te worden. Of zij zochten naar 
woorden waarmee ze de ervaring van de Geheimvolle konden duiden. 
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 Ik merkte dat ik weliswaar formeel een begeleider was, maar dat ik feitelijk in de rela-
tie met de afzonderlijke deelnemers deze rol niet altijd kreeg toebedeeld of op mij nam. 
Soms kon ik daadwerkelijk iemand als een begeleider een stapje verder helpen op zijn 
of haar weg, vaak door op zijn of haar verhaal te reageren vanuit mijn eigen ervaringen. 
Andere keren merkte ik bij mijzelf of in de ander tegen allerlei grenzen aan te lopen, 
waardoor ik voor bepaalde personen geen ‘begeleider’ kon zijn. Of ik merkte dat ik geen 
begeleider hoefde te zijn, omdat iemand andere mensen kende, die deze rol beter voor 
hem of haar konden vervullen. 
 Mijn gelovige thuis vond ik in die jaren binnen de ignatiaanse spiritualiteit. Ik nam 
deel aan vieringen en deed de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven van Ignatius 
van Loyola. In de ignatiaanse geloofsgemeenschap die ik trof in het algemeen, en bij de 
liturgisch voorgangers en mijn geestelijk begeleider in het bijzonder, deed ik de ervaring 
op dat het christelijk geloof uitnodigt een relatie met God aan te gaan waarvan je hele le-
ven doortrokken kan raken. Levend geloof trof ik bij deze mensen aan. Zij vierden op een 
authentieke wijze liturgie, vertelden verhalen over hun leven als gelovige in hun concrete 
omgeving en reageerden op de verhalen over mijn leven en op mijn ervaringen bij het 
mediteren. Daarmee hielpen zij mij te ontdekken hoe ook ik kan naderen tot de bron van 
het Leven en hoe ik daaruit kan putten. Ik ervoer aangesproken te worden in en op mijn 
persoonlijke relatie met de Aanwezige. Bezinning op de Schrift, meditatie en het vieren 
van de liturgie ontvouwden betekenissen die de Naam heeft in mijn zoektocht door het 
leven. 
 Deze ervaringen vormden mij en kregen gestalte in mijn eigen wijze van voorgaan in li-
turgie en overwegen van de Schrift. Zo overwoog ik in de zomer van 1997 in een wake bij 
mijn overleden moeder haar leven en sterven en haar relatie met God. Ik spiegelde haar 
verhaal aan dat van Mozes. Beide verhalen klonken als symbolen die verwijzen naar de 
geheimvolle wijze waarop God met ons omgaat. Een nichtje schreef mij later: “Nou snap 
ik waar het om gaat in de kerk.”  
 Mijn ervaringen met geloven en met de kerk hebben echter niet alleen een ‘positieve’ 
zijde, maar tevens een ‘negatieve’ zijde. Dat laatste heeft vooral te maken met de moeite 
die ik heb om mensen en plekken te vinden waar ik met mijn geloofs- en bestaansvra-
gen terecht kon, waar ik mij serieus genomen voelde in mijn zoektocht naar wie God is, 
wie ik als mens ben en waar het om gaat in het leven. Heb ik zelf het gevoel gehad, dat 
ik niet aangesproken werd in vieringen; dat het geloof dat gevierd werd niet raakte aan 
mijn eigen bestaan. Dit kwam met name tot uiting in liturgievieringen waaraan ik heb 
deelgenomen in verschillende parochies en kerken. Twee voorbeelden daarvan wil ik 
noemen. Het eerste voorbeeld komt uit de tijd dat ik mijn parochiestage deed. Ik merkte 
dat niet alleen ik mij niet aangesproken voelde tijdens liturgievieringen, maar dat dat 
ook voor andere mensen leek te gelden. Vooral tijdens uitvaarten had ik de indruk dat er 
meer mensen waren aan wie de zin van liturgie ontging. Het was mij duidelijk dat zij hun 
aandacht niet gericht hadden op het gebeuren in de kerk. Dit stond in schril contrast met 
de ervaring die ik had opgedaan bij en de reacties die ik had gehoord op de avondwake 
bij mijn moeder, een jaar eerder. Een tweede voorbeeld betreft twee verschillende vie-
ringen, waarin mij het ongemakkelijke gevoel bekroop, dat de pastores handelden alsof 
zij een toneelstuk aan het opvoeren waren en het voorgaan in de liturgie niet serieus na-
men. Hun ‘doen alsof het niet echt was’, wekte de sfeer dat geloven ‘onzin’ was, zonder 
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betekenis en zelfs de moeite niet waard om je mee bezig te houden. Hun houding bemid-
delde ongeloof. Dit maakte mij opstandig, juist omdat geloven voor mij wel betekenisvol 
en waardevol was geworden, niet in de laatste plaats – zoals hierboven verteld – door 
een authentieke wijze van liturgie vieren. 

Deze verschillende, contrasterende ervaringen hebben bij mij de vraag opgeroepen: wat 
gebeurt er? Wat gebeurt er, als ik ervaar ‘God’ te vinden en ik mijzelf niet langer als een 
in geloof geïnteresseerde, maar als een gelovige ga verstaan? Wat is mij aangereikt in 
de meditatie, zo dat ik een relatie ga ervaren met Jezus? Waarom voel ik me vaak niet 
aangesproken in liturgie en soms wel? Hoe komt het dat de Schrift voor mij soms geslo-
ten blijft, maar andere keren toch geopend wordt? Wat maakt dat sommige mensen mij 
kunnen begeleiden op mijn spirituele tocht en anderen niet? En net zozeer: wat gebeurt 
er als ik iemand verder kan begeleiden op zijn of haar zoektocht en wat gebeurt er als 
dat niet lukt? Wat heeft gemaakt dat mijn nichtje iets van de betekenis van geloven heeft 
ervaren tijdens de avondwake? Welke aspecten van mijn handelen, van hoe ik mensen 
begeleid of hoe ik de overweging heb gehouden, zijn van invloed op wat er bij een ander 
gebeurt? Kan ik mijn handelen richten op de ontmoeting tussen God en mensen en zo 
ja, hoe?

1.2.3 Mystagogie onderzoeken
In colleges van Van den Berk heb ik geleerd dat deze vragen samenhangen met het 
onderwerp ‘mystagogie’. Mystagogie betekent letterlijk: ‘inwijding in de geheimen’. Mys-
tagogie heeft te maken met ingewijd worden en ingewijd raken in het Geheim dat ons 
leven draagt en dat christenen God noemen. Deze inwijding gebeurt wanneer mensen 
ontdekken dat God zich ontmoeten laat in de concrete ervaringen die zij in hun leven 
opdoen. De colleges hebben mij een eerste kennismaking gegeven met de herkomst van 
de mystagogische praktijk en met theoretisch onderbouwde pleidooien voor mystagogie 
in onze huidige kerk en samenleving. In hoofdstuk 2 wordt hierop verder ingegaan. Con-
crete antwoorden op mijn vragen hebben de colleges mij niet gegeven. Ik wist nu echter 
wel dat ik mijn vragen binnen de theologie aan de orde kan stellen en wel binnen het 
gebied van de mystagogie.
 Naast colleges van Van den Berk volgde ik in die tijd ook colleges van Burggraaff over 
contemplatieve psychologie en van Waaijman over spiritualiteit. Daarin leerde ik naden-
ken over de relatie tussen God en mens en over de ontwikkeling die in deze relatie mo-
gelijk is. Onbewust bracht ik dit in verband met mystagogie. Voor mij kwam in mystagogie 
de praktische theologie, contemplatieve psychologie en spiritualiteitstudie samen, maar 
hoe was vooralsnog een vraag.
 

1.3 Het onderzoeksveld: 
  praktisch-theologisch spiritualiteitonderzoek
De eerste kennismaking met mystagogie als onderzoeksobject binnen de theologie heeft 
uiteindelijk geleid tot het onderzoek waarvan in dit proefschrift de resultaten worden 
beargumenteerd en systematisch worden uitgewerkt. Een globale verkenning naar het 
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onderzoek dat door anderen is verricht naar mystagogie heeft zichtbaar gemaakt dat 
met name (kerk-)historici en praktisch theologen zich met dit onderwerp bezig houden. 
In het volgende zal ik mijn eigen onderzoek positioneren binnen het theologisch onder-
zoeksveld. Daaruit zal blijken dat ik deze studie beschouw als een praktisch-theologisch 
spiritualiteitonderzoek. 

1.3.1 Mystagogie in praxis en onderzoek
Van oudsher legt men met betrekking tot de mystagogie een sterk verband met de cate-
chese en de liturgie. Zoals we uitgebreider zullen zien in hoofdstuk 2, is de mystagogie 
een praxis die ontstaat in de tijd van de kerkvaders van de derde en vierde eeuw. De 
mystagogische catechese volgt in die tijd op de rituele inwijding van een gelovige door 
de doop en de zalving tijdens de Paasnacht. In de catecheses wordt gelovige duiding 
gegeven aan wat de (nieuw-)gedoopten in de Paasliturgie hebben ervaren. Voor de dui-
ding van deze ervaringen wordt niet alleen teruggegrepen op de Schrift, maar ook op 
de ervaringen die de gedoopten opdoen in hun dagelijks leven. In de vergelijking van de 
liturgische met de alledaagse ervaringen wordt inzicht gegeven in wie God is en hoe Hij 
zich in de liturgie en in het dagelijkse leven openbaart.
 Sinds begin vorige eeuw is er hernieuwde aandacht voor de bronnen van het christe-
lijk geloof en voor de vroegste geloofspraktijken. Daarmee is ook opnieuw belangstelling 
ontstaan voor de mystagogie. Deze interesse toont zich voornamelijk op twee vlakken: 
het vlak van de geschiedwetenschap en het vlak van praktische theologie en pastoraat. 
In het tweede hoofdstuk van dit boek zal ik een schets geven van de mystagogische 
praktijk in de vroege kerk, waarbij ik mij baseer op onderzoek dat door (kerk-)historici is 
verricht. De voorliggende studie sluit aan bij de belangstelling voor mystagogie die bin-
nen de praktische theologie en het pastoraal handelen bestaat. 
 Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie heeft de hernieuwde belangstelling voor vroeg-
christelijke geloofspraktijken een doorwerking gevonden in een poging om voor de huidi-
ge tijd adequate vormen van liturgie en een adequate geloofsleer te ontwikkelen. Na het 
concilie is de orde van dienst voor het doopsel van volwassenen herzien, in samenhang 
met een herstel van het catechumenaat van volwassenen. De herziene orde van dienst 
is onder de titel ‘Ritueel voor de christelijke initiatie van volwassenen’ uitgegeven (1972). 
In Nederland is het verschenen onder de titel Het doopsel van volwassenen (1977). In 
verschillende landen over de wereld is rond dit initiatieritueel een nieuwe mystagogische 
praxis ontwikkeld, geschoeid op patristische leest1. De mystagogische catechese wordt 
dan beschouwd als het vervolg op de catechese die plaatsvindt in het catechumenaat, 
de periode waarin nieuw-gelovigen zich voorbereiden op de sacramentele initiatie in de 
christelijke geloofsgemeenschap door de doop en het vormsel. In de Verenigde Staten 

1  Zie bijv. http://cnpl.cef.fr/sacrements/Rica/Phase4.htm voor Frankrijk, http://www.catequesis.
net/bibliotecas/documentos/iniciacionxtna.htm voor Spanje, http://www.ecatholic2000.com/
rcia/rcia.shtml en http://en.wikipedia.org/wiki/Rite_of_Christian_Initiation_for_Adults voor de Ver-
enigde Staten van Amerika en ook bijv. http://espac-colombia.org/programa/index.html voor Co-
lombia. 
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wordt deze mystagogische praxis ook praktisch-theologisch bestudeerd, waarbij grote 
aandacht uitgaat naar de verbondenheid tussen liturgie en catechese2.  
 In Duitstalige landen vindt de bovengenoemde pastorale vorm van mystagogie ook 
weerklank3. Binnen theologische faculteiten is er echter ook een andere vorm van mysta-
gogie-studie te vinden. Daar wordt met name studie verricht naar mystagogie binnen de 
praktisch-theologische discipline van de catechetiek en de godsdienstpedagogiek4. Er 
is minder expliciete aandacht voor de samenhang met liturgie(k)5. Duitstalige praktisch 
theologen proberen het pleidooi van Rahner voor een hedendaagse vorm van mystago-
gie uit te werken (zie hoofdstuk 2). Zij nemen uit dit pleidooi met name de idee op, dat 
de huidige kerk in navolging van de vroege kerk gelovigen moet inwijden in het geloof, 
vanuit de concrete ervaringen die mensen in hun leven opdoen. Omdat in onze tijd over 
het algemeen weinig aan liturgie wordt deelgenomen, wordt door deze theologen mysta-
gogie niet alleen en vanzelfsprekend bestudeerd vanuit en gericht op de verbondenheid 
tussen catechese en liturgie. De studie richt zich meer op de verbondenheid tussen 
catechese en de veelvoud van existentiële en pastorale gebieden waarop mensen God 
kunnen ervaren.  
 Ook in Nederland is het onderwerp mystagogie actueel, zowel pastoraal als weten-
schappelijk. De bisschoppenconferentie heeft bijvoorbeeld in De glans van Gods woord, 
een brief over catechese, gewezen op het belang van een verbinding tussen sacramen-
tencatechese en mystagogische catechese. Het theologisch onderzoek naar mystagogie 
betreft (nog) niet deze specifieke pastorale praktijk. Enerzijds vindt het in de lijn van de 
Duitse opvolgers van Rahner vooral plaats binnen de praktische theologie en dan met 
name op het veld van de catechetiek. Anderzijds is er een sterke richting van mystagogie-
onderzoek binnen de spiritualiteitstudie en in het bijzonder op het veld van de geestelijke 
begeleiding. 

1.3.2 Praktisch-theologisch spiritualiteitonderzoek naar mystagogie
1.3.2.1 Inleiding
In deze studie naar mystagogie worden de beide Nederlandse onderzoekslijnen samen-
genomen. Ik beschouw dit onderzoek als een praktisch-theologisch spiritualiteitonder-
zoek. Als onderzoeksobject bevindt mystagogie zich naar mijn idee als vorm van geleef-
de religie op het veld van de praktische theologie. Tegelijkertijd heeft de mystagogie een 

2  Zie bijv. de literatuurlijst op: http://learn.ctu.edu/Reflections_and_Readings/Bibliographies/Word_
and_Worship.html

3  Zie bijv. http://www.katechumenat.de/begleiter/informationen/bg-schema.html en http://diakon-
heribert-opp.de/Taufe/begriffe.htm

4  Recent verschenen is de studie van Klaus Diepold (2006) Identität und Mystagogie. Erfahrung des 
Tranzendenten im schulischen Religionsunterricht und ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsent-
wicklung Jugendlicher in der Zweiten Moderne, Hamburg. 

5   In 2006 heeft het Deutsches Liturgisches Institut samen met de Katholische Akademie Trier echter 
een zomeracademie georganiseerd met als thema ‘Liturgie und Mystagogie’, zie Liturgisches Jahr-
buch 56 (2/2006)
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toespitsing die plaats heeft binnen het spiritualiteitsonderzoek. Daarom kies ik ervoor 
deze twee karakteriseringen samen te nemen in de omschrijving van dit onderzoek als 
een praktisch-theologische spiritualiteitstudie6. Het begrip ‘mystagogie’ zelf zet ons al op 
dit dubbele spoor: myst - agogie. Mystagogie is van oorsprong een samengesteld grieks 
woord (µυσταγωγια) dat ‘inwijding in de geheimen’ betekent. Het zelfstandig naamwoord 
‘inwijding’, αγωγια, komt van het werkwoord αγω, dat oorspronkelijk ‘leiden’, ‘voeren’ be-
tekent. Het werkwoord αγω krijgt in de context van het leiden of voeren van mensen in 
het werkelijkheidsgebied van het geestelijke, het heilige, de betekenis van ‘inwijden’7. 
Het werkwoord wijst daarmee op een vorm van handelen. In mystagogie vindt pastoraal 
handelen plaats, dat erop gericht is een persoon in te wijden in de geheimen. 
 Dit handelen in de vorm van het inwijden in de geheimen zie ik, met Van den Bosch, 
als een antwoord van mensen op wat zij beleven ‘als een gratuïte gave Gods’.(Van den 
Bosch, 44). Het is een geloofsact, een vorm van geleefde religie en daarmee een onder-
zoeksobject van praktische theologie (idem, 53). De ‘agogie’ van de mystagogie plaatst 
deze studie zo binnen het onderzoeksveld van de praktische theologie.
 De woorden ‘in de geheimen’ (µυστ− van µυστηριον) wijzen in de richting van het 
werkelijkheidsgebied waarop mystagogie als geloofsact betrekking heeft. Dit is het wer-
kelijkheidsgebied van de Geest (Spiritus). In het werk van de Geest komt – met een term 
van Waaijman – het “betrekkingsgebeuren tussen God en mens” (Waaijman, 2000, 362) 
tot stand. Dit Godmenselijk betrekkingsgebeuren is het object van het spiritualiteitonder-
zoek (vgl. idem, 306). Aangezien we mystagogie kunnen beschouwen als inwijding in dit 
betrekkingsgebeuren tussen God en mens – in antwoord op het aanbod van de betrek-
king door God – is het onderzoek niet alleen te plaatsen op het veld van de praktische 
theologie maar ook op dat van de spiritualiteitstudie. 
 Zo kom ik tot een eerste bepaling van de aard van dit onderzoek naar mystagogie: het 
is een praktisch-theologische spiritualiteitstudie. Dit onderzoek bestudeert hoe zich het 
betrekkingsgebeuren tussen God en mensen toont in de praxis van de inwijding in de 
geheimen.
 Overigens wordt met de term ‘geheim’ in dit verband niet bedoeld een ’verborgen 
waarheid die kan worden “verklapt” aan niet -ingewijden’,  noch een ‘raadsel dat kan 
worden opgelost’ (contra Speelman, in een collegiale uitwisseling). De term wijst daaren-
tegen op een ‘blijvende paradox van onthulde en verborgen waarheid’. Zij kan (slechts) 

6  Waaijman vermeldt dat er naar analogie van praktische theologie ook praktische spiritualiteitstu-
die is. Dit betreft spiritualiteitstudie op basis van praktijkonderzoek, namelijk “onderzoek naar de 
spirituele praxis, facilitering van het geestelijk leven” (Waaijman, 2000, 310). Heitink laat zien dat 
spiritualiteit in sommige gevallen een plaats krijgt binnen theologische of sociaalwetenschappelijke 
subdisciplines, dat zij in andere gevallen een onderzoeksveld is van praktische theologie en dat 
zij daarnaast ook een zelfstandig vakgebied is (Heitink, 259). Om duidelijk te laten uitkomen dat 
mystagogie in dit onderzoek als een spiritualiteistudie op het vlak van de praktische theologie wordt 
gezien, kies ik voor de benaming praktisch-theologische spiritualiteitstudie.

7  Dit lijkt te gebeuren in samenhang met de betekenisontwikkeling van het woord µυστηριον, dat 
volgens Hensels vanaf de vierde eeuw kan worden gebruikt voor de christelijke eredienst, de eucha-
ristieviering en zelfs voor de gehele inwijdingsritus (Hensels, 116). 
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worden ontdekt door iemand die zich eraan toevertrouwt en blijft tegelijkertijd door haar 
volheid aan betekenis ook altijd verborgen, zelfs voor ingewijden. In aansluiting op het 
streven van Rikhof om in te wijden in de ‘ongewone gewoonheid’ (Rikhof, 95) van het 
christelijk geloof, de ‘ongehoorde gewoonheid van onze God’ (idem, 48, 62), kies ik in 
deze studie voor de term ‘geheim’. Ik gebruik niet het begrip ‘mysterie’, dat in het dage-
lijks taalgebruik meer de klank heeft van uitzonderlijkheid en ontoegankelijkheid.

Op het veld van de praktisch-theologische spiritualiteitstudie wordt gebruik gemaakt van 
onderzoeksmethoden uit de sociale wetenschappen en de theologie. Zowel de sociale 
wetenschappen als de theologie hebben een eigen wijze van naar de werkelijkheid kij-
ken. Dat brengt met zich mee dat de vragen die zij aan de werkelijkheid kunnen stellen 
en de interpretaties die zij geven verschillend zijn. Met behulp van een filosofische bena-
dering kan een brug tussen beide worden geslagen. In dit onderzoek is dat de benade-
ring van Van Peursen, de deiktische ontologie. In de volgende paragraaf zal ik laten zien 
hoe zij een rol speelt binnen deze studie. De deiktische ontologie heeft de vraagstelling 
van dit onderzoek bepaald. Daarom ga ik nu eerst in op de opzet van dit onderzoek naar 
mystagogie. 

1.3.2.2 Onderzoeksopzet
Uit een voorstudie is gebleken dat het voorbarig is om een handelingsonderzoek naar 
mystagogie te verrichten8. In dat onderzoek zou de vraag centraal staan wat het effect is 
van geïntendeerd mystagogisch handelen in een specifieke context bij een onderschei-
den groep mensen9. Uit het vooronderzoek werd mij echter duidelijk dat er nog nauwe-
lijks onderzoek gedaan is naar mystagogie in de hedendaagse praxis. Daardoor is het 

8  Binnen de praktische theologie als handelingswetenschappelijke discipline (een wetenschapsdis-
cipline die zich bezig houdt met het beschrijven en verklaren van de sociale en menselijke wer-
kelijkheid en/of die erop gericht is deze werkelijkheid te beïnvloeden en veranderen, vgl. Heitink, 
124-125) is het gangbaar om handelingsonderzoek oftewel praktijkgericht onderzoek te doen. 
Daarnaast is het ook mogelijk om kennisgericht onderzoek te doen. In de voorliggende studie vindt 
kennisgericht onderzoek met een praktische relevantie plaats (Maso en Smaling, 26-27).

9  Ik koos aanvankelijk voor onderzoek naar het effect van een mystagogische uitvaartliturgie op jong-
volwassenen. Dit deed ik vanuit de (missionaire) gedachte en de ervaring dat enerzijds uitvaartli-
turgie vaak bijgewoond wordt door mensen die niet of weinig vertrouwd zijn met christelijk geloof 
en dat anderzijds de aanleiding en de thematiek van de viering de existentiële ervaring van leven 
en dood is, die iedere mens opdoet. De keuze voor jongvolwassenen steunt op de vooronderstelling 
dat deze leeftijdgroep tamelijk onbevangen staat ten opzichte van geloof en spiritualiteit en over het 
algemeen weinig belast is met persoonlijke negatieve ervaringen met geloof en kerk. Ik stelde me 
voor dat in een mystagogische uitvaartviering inwijding zou kunnen plaatsvinden in een christelijk 
perspectief op deze existentiële ervaringen en dat jongvolwassenen voldoende ontvankelijk zouden 
zijn voor een mogelijke mystagogische receptie van deze viering. Het ging me in deze onderzoeks-
opzet om de mystagogische doorwerking van de uitvaartliturgie zelf. Het ging me niet om liturgie als 
onderdeel van een groter inwijdingsproces waarin bijvoorbeeld catechese ook een rol heeft, zoals 
bij inititatieliturgie het geval is (zie 2.2.1 en 4.3.2.4). 
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nog niet bekend hoe mystagogie werkt, wat er in mystagogisch handelen gedaan wordt 
en hoe dat handelen mogelijk veranderd of verbeterd kan worden. Het is dus nog niet 
bekend hoe mystagogie geoperationaliseerd kan worden. Het is mij gebleken dat er wel 
over mystagogie geschreven wordt, maar dat daarbij zeer uiteenlopende begrippen van 
mystagogie gehanteerd worden. Kortom, het is nog onvoldoende duidelijk wat er met het 
begrip mystagogie wordt aangeduid. Er is nog geen zicht op hoe mystagogie zich con-
creet, in de praktijk voordoet. Dit gaf aanleiding tot het centraal stellen van de vraag:

Wat gebeurt er, als er mystagogie gebeurt?

Deze vraagstelling ‘wat gebeurt er?’ lijkt vreemdsoortig, maar is eigen aan de deiktische 
ontologie10. Zij maakt het mogelijk om het doel van dit onderzoek te realiseren, namelijk 
het verwerven van kennis over wat mystagogie is. Wanneer er meer inzicht bestaat in de 
aard en wijze van mystagogie, kan deze in latere instantie worden aangewend voor han-
delingsonderzoek op concrete mystagogische praxeis en voor (het verbeteren van) het 
mystagogische pastorale handelen zelf. Immers, wanneer helder is geworden wat onder 
mystagogisch (geïntendeerd) handelen kan worden verstaan, is het mogelijk om studie 
te verrichten naar de effectiviteit van dat handelen. 
 Uit de deiktisch-ontologische aard van de vraagstelling ontrolt zich een eigen onder-
zoeksproces. Dit proces omvat vier stappen die in de volgende (vijf) hoofdstukken geno-
men worden. Eerst zal ik echter ingaan op de vraag wat de deiktische ontologie behelst 
en zal ik laten zien hoe de deiktisch-ontologische weg eruit ziet waarlangs ik een ant-
woord wil vinden op de vraag wat er gebeurt, als er mystagogie gebeurt. 

1.4	 Een	filosofische	onderzoeksbenadering:	
  deiktische ontologie

1.4.1 Inleiding
Zoals hierboven beschreven, hebben zich in mijn leven gebeurtenissen voorgedaan op 
het gebied van de spiritualiteit, die mij voor de vragen hebben gesteld: ‘Wat is dit ei-
genlijk? Wat gebeurt er? Wat is hier de betekenis van?’ Deze vragen zijn de aanleiding 
geweest voor dit onderzoek naar mystagogie. 
 Aan deze studie ligt derhalve een beweging ten grondslag van het ervaren van ge-
beurtenissen die aanleiding geven tot onderzoek naar de betekenis en werking van deze 
gebeurtenissen. Van Peursen ziet deze beweging in vele culturen en op vele gebieden 
en niveaus terug. Volgens hem ervaren mensen de werkelijkheid die ons omringt en 
waarmee wij in relatie staan als bekend en vreemd tegelijk. Steeds weer vinden er ge-
beurtenissen plaats of komen we met dingen in aanraking die anders zijn dan wat wij 
reeds kennen. Dat wekt onze verbazing, verbijstering, of verwondering: wat is het dat 

10  Voorbeelden van een deiktisch-ontologische vraagstelling binnen de fenomenologie zijn: wat ge-
beurt er wanneer er gesproken wordt? (IJsseling) en wat gebeurt er met de levensbeschouwing? 
(Heyde, Van Praag en Boekestijn (e.a.)) 
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wij meemaken? Wat is de werkelijkheid dan eigenlijk, als dit er blijkbaar ook toe hoort? 
De vreemdheid die wij ervaren in ons leven, beweegt ons ertoe om een (volgende) stap 
te zetten op onze zoektocht naar kennis over het wezen van de werkelijkheid. Van Peur-
sen heeft een dergelijke zoektocht beschreven in zijn deiktische ontologie (Van Peursen, 
1992, 1970; Burggraaff, 180-197). Daarin bespreekt hij drie manieren, waarop kennis 
verkregen wordt: de mythische, de functionele en de ontologische kenwijze (zie hieron-
der). Deze drie kenwijzen doen zich steeds na en naast elkaar voor. Hoewel op ieder mo-
ment van het onderzoeksproces een van de kenwijzen dominant is, kunnen zij elkaar dus 
aanvullen. De drie kenwijzen onderscheiden zich door de wijze waarop de onderzoeker 
de werkelijkheid benadert. Of anders gezegd: er is een verschil in de afstand tussen de 
onderzoeker en de werkelijkheid. Binnen de deiktische ontologie staat de relatie tussen 
de onderzoeker en de werkelijkheid centraal. Op welke wijze de onderzoeker ook iets 
zegt over het zijn (ων van ειμι, zijn) van de werkelijkheid, uiteindelijk gebeurt dat steeds 
door te wijzen op (δεικνυμι, aanwijzen) concrete gebeurtenissen en verschijnselen. 
 In de deiktische ontologie geeft Van Peursen aan hoe een proces van kennisverwer-
ving kan verlopen. Op de zoektocht naar het wezen van mystagogie volg ik dit proces. 
Anders gezegd: dit onderzoek volgt een deiktisch-ontologische benadering van de wer-
kelijkheid die met het begrip mystagogie wordt aangeduid. Concreet betekent dit dat 
het onderzoek plaatsvindt in vier stappen waarin de drie kenwijzen om de beurt nadruk-
kelijker worden ingezet. Hieronder bespreek ik hoe de vier stappen van de deiktische 
ontologie van Van Peursen in dit onderzoek een plaats krijgen.

1.4.2 Onderzoeksproces in vier stappen
1.4.2.1 Wat is mystagogie?: terreinafbakening en voorlopig concept
Het deiktisch-ontologisch proces begint altijd vanuit wat al bekend is over (een deel van) 
de werkelijkheid. Zo ook dit deiktisch-ontologisch onderzoek. Het is immers al bekend 
op welk gebied van de werkelijkheid zich mystagogie voordoet: het gebied van het gees-
telijke, het spirituele domein. En er zijn al verschillende wetenschappers geweest, die 
zich in meer of mindere mate met het onderwerp mystagogie bezig gehouden hebben. 
Hun onderzoek heeft kennis voortgebracht die mij ter beschikking staat en waarvan ik 
deels al op de hoogte ben. In de eerste stap van het deiktisch-ontologisch proces gaat 
het erom deze kennis te verzamelen en te ordenen. Dat gebeurt in een literatuurstudie 
waarvan ik in hoofdstuk 2 verslag leg. In deze literatuurstudie staat de vraag centraal 
wat mystagogie is. Als onderzoeker plaats ik me dan nog op redelijk grote afstand van 
de mystagogische werkelijkheid. Ik benader haar in zekere zin als een object waarover 
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in vrij abstracte termen uitspraken gedaan kunnen worden en zijn11. Ik bestudeer ener-
zijds literatuur over de mystagogische praxis bij kerkvaders in de derde en vierde eeuw. 
Anderzijds onderzoek ik visies van hedendaagse auteurs met betrekking tot mystagogie 
en geestelijke inwijdingsprocessen. Het valt me hierbij op dat naar mijn besef geen van 
de auteurs de mystagogische werkelijkheid omvattend beschrijft, maar dat zij wel alle op 
een of meer belangrijke aspecten wijzen. Dat brengt mij ertoe om verschillende visies 
van mystagogie naast elkaar te zetten, om naar gelijkenissen en algemene trekken te 
zoeken en om de verschillende visies elkaar te laten aanvullen. Het literatuuronderzoek 
geeft mij een eerste beeld van wat er onder het begrip mystagogie verstaan wordt. Dit 
leidt tot de formulering van een ‘voorlopig concept van mystagogie’. Dit voorlopige con-
cept bevredigt mij echter nog niet. Steeds blijkt de vraag op te komen: hoe doet zich wat 
ik hier lees in de praktijk voor? Of juist andersom: zijn alle gebeurtenissen waarvan ik 
vermoed dat die iets met mystagogie te maken hebben, voldoende inzichtelijk geworden 
met deze kennis? Het blijkt dat het antwoord dat de literatuurstudie geeft op de vraag 
‘wat is mystagogie?’ ertoe aanzet om (opnieuw) te kijken naar de hedendaagse praxis. 
Het stelt me de vraag: hoe doet zich mystagogie voor? Wat gebeurt er, als er mystagogie 
gebeurt? Zo zet het voorlopige concept van mystagogie niet alleen aan tot verdere bestu-
dering van mystagogische praxis. Daarnaast helpt het bij het afbakenen van het terrein 
waarop ik naar concrete voorbeelden van mystagogie kan zoeken. 

1.4.2.2 Dat is mystagogie!: verhalen uit de praktijk
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe mystagogie in de werkelijkheid gebeurt, is 
het nodig om te kijken naar voorbeelden in de hedendaagse situatie. Anders gezegd, om 
inzicht te krijgen in hòe mystagogie zich voordoet, is het eerst nodig om aan te wijzen 
dàt mystagogie zich voordoet. Daarvoor ga ik op zoek naar verhalen van mensen die 
gebeurtenissen hebben ervaren die zich bevinden op of rond het gebied van mystagogie. 
Ik zal de mystagogische praxis onderzoeken vanuit verhalen van geloofsleerlingen, en 
niet vanuit verhalen van geloofsleraren (zie 1.5.2.5). Verhalen zijn, volgens Van Peursen, 
getuigenissen van gebeurtenissen waarin de werkelijkheid haar betekenis openbaart. 
Verhalen rond mystagogie zijn zo te beschouwen als getuigenissen van mensen die in 
hun leven ervaren hebben wat het betekent om ingewijd te worden in de geheimen van 
de werkelijkheid en om een relatie met God aan te gaan. 
 Van Peursen meent dat de werkelijkheid een overvloed aan betekenis in zich heeft. 
De werkelijkheid is zo vol betekenis en zin, dat mensen haar nauwelijks (ineens) kunnen 
bevatten. Zij wordt als geheimzinnig en geheimvol beschouwd. Maar steeds weer open-

11  Deze uitspraken worden gedaan op grond van meer concrete mystagogische praxeis in verleden 
en heden. Zij geven daarmee hoofdzakelijk functionele kennis. In de wijze echter waarop deze 
kennis is geformuleerd en geordend, zijn de inzichten vaak in hoge mate geabstraheerd. Er wordt 
niet of beperkt verwezen naar de concrete werkelijkheid op een manier waarop te zien is, hoe zij 
werkt. Het kan dan lijken alsof er ontologische of zelfs substantiële kennis gepresenteerd wordt. 
Dat verhoogt de noodzaak om opnieuw naar de werkelijkheid te kijken en te zien hoe zich daarin 
voordoet waarover geschreven is (vgl. stap 4). Hier is te zien dat de verschillende stappen van het 
onderzoeksproces steeds weer na en naast elkaar plaatsvinden. 
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baart de werkelijkheid iets van haar betekenis. Dat gebeurt als zij door haar overvloed 
aan betekenis openbarst in concrete gebeurtenissen. De werkelijkheid explodeert dan 
als het ware (Van Peursen, 1992, 187). 
 Steeds opnieuw zijn er mensen getuige van een dergelijke explosie. Op bepaalde mo-
menten in het bestaan gaan mensen zelfs volledig op in de ‘overmachtige en onuitputte-
lijke werkelijkheid rondom’ (Burggraaff, 2002, 182;188). Geheimvolle verschijnselen als 
geboorte, leven, ziekte en dood; mens, plant en dier; maar ook angst en vertrouwen; ge-
mis en verlangen; goed en kwaad omgeven mensen dan geheel. Bij deze mensen is een 
mythisch kennen te zien. Er is als het ware geen scheiding tussen de mensen als subject 
en de verschijnselen in de werkelijkheid als object. Mythische mensen zijn ontvankelijk 
voor wat er in de werkelijkheid gebeurt. Zij vragen zich (nog) niet af hoe het gebeurt en 
proberen (nog) niet uit te zoeken wat het is, maar ze ervaren eenvoudig dat het gebeurt. 
Op dergelijke momenten leren mensen de werkelijkheid onmiddellijk en van binnenuit 
kennen. De werkelijkheid drukt haar overvloed aan betekenis aan hen uit en zij toont 
zich zoals zij eigenlijk bedoeld is (idem, 182). Van Peursen zegt dat de ervaring van een 
dergelijke openbarsting van de betekenisvolle werkelijkheid zo sterk en dringend is, dat 
de mensen die getuige zijn van de gebeurtenis niet anders kunnen dan erover verhalen 
(Van Peursen, 1991, 27) 12. Ook als woorden lijken te ontbreken en in het besef dat woor-
den sowieso tekort schieten, zoeken en stamelen zij om het onzegbare toch gezegd te 
krijgen of zoeken zij naar andere (kunstzinnige) uitdrukkingsvormen. Bovendien voelen 
de getuigen het appel om de eigenlijke betekenis van de werkelijkheid, die zich aan hen 
opdringt, recht te doen en waar te maken (idem, 38). 
 In de visie van Van Peursen ervaren mensen, zoals gezegd, de werkelijkheid als ge-
heimzinnig en geheimvol, doordat zij een overvloed aan betekenis heeft. Aan wie werke-
lijk deelnemen aan de werkelijkheid, en zich niet op afstand plaatsen, wordt iets van de 
geheimzinnigheid onthuld. In mystagogische termen betekent dit, dat aan deze mensen 
betekenis van de geheimvolle werkelijkheid wordt geopenbaard. In openbarstende ge-
beurtenissen worden zij ingewijd in de geheimen van de werkelijkheid. Deze gebeurte-
nissen openbaren ook de geheimvolle Werkelijkheid die God is (idem, z.j. 23,24; 1991, 
37). De heiligende en bevrijdende betekenis van deze Werkelijkheid is zo overweldigend 
en appellerend, dat de getuigen er wel over moeten vertellen. In de kern zijn de verha-
len over de concrete ervaringen met God dezelfde. Ze wijzen alle aan: “Hij is het weer!” 
(idem, z.j.). Maar omdat de verhalen voortkomen uit concrete gebeurtenissen, wordt die 
‘Hij’ telkens op andere manieren bij name genoemd. Deze namen ontsluiten aspecten 
van de overmachtige en onuitputtelijke betekenis van God. Zij zijn als het ware invul-
lingen of uitleggingen (exegeses) van de Leegte die de Naam JHWH is (idem, 1991, 41; 
1993, 41- 43).

12  Overigens doen niet alle verhalen recht aan de werkelijkheid. Verhalen kunnen misleiden, wanneer 
zij de betekenisvolheid van de werkelijkheid terugbrengen binnen de grenzen van het menselijk 
mogelijke. Bovendien kunnen verhalen worden misverstaan als zij worden begrepen als letterlijk of 
feitelijk in plaats van als mythisch, symbolisch. De volheid en diepte van de betekenis van de werke-
lijkheid blijven dan verborgen onder de oppervlakte. Mythische kennis dreigt dan als oppervlakkig 
of leugen terzijde te worden geschoven (Burggraaff, 183-186). 
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 Nu stelt Van Peursen dat “gebeurtenissen pas echte, werkelijke gebeurtenissen zijn 
door tot ontvouwing te komen in verhalen.” (1992, 94) Juist in de relatie met mensen die 
verhalen vertellen als getuigenissen van de gebeurtenissen waarin de werkelijkheid zich 
openbaart, komt de werkelijkheid tot aanzijn, tot bestaan. De werkelijkheid realiseert 
zich in de relatie met mensen. Zo ook wordt in de relatie met ons de Werkelijkheid die 
God is werkzaam in onze werkelijkheid (idem, 1991, 35;38; 1993, 41-42). Gebeurtenis-
sen waarover verhaald wordt, zijn in zekere zin gebeurtenissen die werkelijkheid ‘ver-
werkelijken’ of scheppen. Maar andersom kunnen verhalen ook werkelijkheidscheppend 
zijn. Verhalen kunnen gebeurtenissen zijn waarin mensen tot aanzijn, tot leven komen. 
Deze mogelijkheid doet zich vooral voor bij symbolische, poëtische, mythische verha-
len, net als bij symbolische, rituele, sacramentele handelingen (Burggraaff, 2002, 184). 
Dergelijke verhalen en handelingen zijn meerduidig. Zij bergen zelf een overvloed aan 
betekenis in zich. Zo kunnen ze verwijzen naar de betekenisvolle werkelijkheid, of zelfs: 
zo kunnen ze de werkelijkheid scheppen en present stellen. Mensen die opgaan in de 
poëtische verhalen en de rituele handelingen nemen deel aan de werkelijkheid die wordt 
opgeroepen en gecreëerd. In hen voltrekt zich de (her-)schepping van de werkelijkheid. 
Zij zelf worden herschapen. Door deelname aan de verhalen en handelingen komt de 
werkelijkheid die de mensen zelf zijn meer aan het licht. En in die ‘menselijke’ werkelijk-
heid realiseert zich de Werkelijkheid die in de verhalen present gesteld wordt13. 
 Zo blijkt dat zich momenten in het leven kunnen voordoen waarop mensen zodanig 
opgaan in de werkelijkheid rondom hen of in verhalen en handelingen dat zij iets erva-
ren van de Werkelijkheid die God genoemd wordt. Het zijn momenten waarop mensen 
ervaren dat de werkelijkheid is, dat God aan hen gebeurt. Op deze momenten krijgen zij 
besef van de betekenis van de Geheimvolle. En ze brengen dit besef tot uitdrukking in 
verhalen. In dit deiktisch-ontologisch onderzoek naar mystagogie zoek ik naar dergelijke 
verhalen. Dat doe ik in hoofdstuk vier. Het voorlopig concept uit hoofdstuk twee geeft de 
contouren aan van het gebied waar ik kan zoeken. Wie ik zoek zijn mensen die in de ge-
heimzinnigheid van hun leven betekenisonthullende en richtinggevende betrokkenheid 
van God hebben ervaren. En die bovendien betrokkenheid hebben ervaren van andere 
mensen die hen hebben geholpen de betekenis van de gebeurtenissen te ervaren, te 
verstaan en in hun leven tot uitdrukking te brengen. Deze mensen vertellen en schrijven 
dat zij getuigen zijn geweest van gebeurtenissen waarin de betekenis van mystagogie is 
getoond. Zij verhalen dàt mystagogie zich voordoet in de werkelijkheid. Hoe het zich voor-
doet, wat er dan gebeurt, als er mystagogie gebeurt, dat is de vraag die centraal staat in 
de volgende stap.

1.4.2.3 Hoe is mystagogie?: analyse van de verhalen
Nadat in verhalen is verteld dat de werkelijkheid is, gaat het deiktisch-ontologisch proces 
verder met te onderzoeken hóe de werkelijkheid is. De vraag komt op wat de zin is van 
wat de verhaalverteller ervaren heeft in de werkelijkheid. Hoe functioneert de betekenis-

13  “Wij worden wat zich in de mythe voltrekt.” (Burggraaff, 2002, 185; vgl. 183) De Rooms-Katholieke 
Kerk spreekt vanuit dit besef met Augustinus de wens uit voor wie deelneemt aan de communie: 
“Ontvang wat je bent. Word wat je ontvangt: Lichaam van Christus” (vgl. 6.2.4.4).  
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ontvouwende gebeurtenis in het leven van de verteller en in het bestaan van anderen? 
Gezocht wordt nu naar functionele kennis van de werkelijkheid14. 
 Het functionele kennen wordt gekenmerkt door de relatie. Mensen gaan niet (langer) 
volledig op in de werkelijkheid waaraan ze deelnemen, zoals bij het mythische kennen. 
Ze zetten de werkelijkheid ook (nog) niet op een afstand, als zouden ze gescheiden enti-
teiten zijn. Dit kenmerkt het ontologisch kennen (zie hieronder). Mensen die functionele 
kennis zoeken, beschouwen de werkelijkheid en zichzelf als betrokken op elkaar, open-
staand en verwijzend naar elkaar. Zij onderzoeken hoe de werkelijkheid zich voltrekt, hoe 
zij werkt. Ontdekt wordt dan dat de werkelijkheid en mensen intentioneel en relationeel 
verbonden zijn. Emoties blijken bijvoorbeeld niet op zichzelf te bestaan, maar gewekt 
te worden in de betrokkenheid op een ander. En God blijkt er niet te zijn zonder zich te 
openbaren, te tonen en in relatie te treden. Wie functionele kennis wil opdoen, ontdekt 
bovendien dat veel zelfstandig naamwoorden eigenlijk werkwoorden zijn: God als ‘De 
Naam die geschiedenis maakt’ (Van Peursen, 1991; 1993, 41) en de mens als ‘die hij al 
doende en al ontvangende wordt’ (Burggraaff, 2002, 189-191). Er ontstaat zicht op hoe 
de werkelijkheid werkt. Dit zicht wordt helderder wanneer er meerdere verhalen over de 
werkelijkheid verteld en beluisterd worden. Dan doemen als het ware algemene trekken 
van de werkelijkheid op. Deze blijven gemakkelijk verhuld als een verhaal op zichzelf 
staat. Ieder verhaal verschijnt immers als een concrete en subjectieve uitdrukking van 
de werkelijkheid. Dat komt omdat de gebeurtenissen waarvan ze getuigen in hun gesitu-
eerdheid altijd eenmalig en uniek zijn. Bovendien kan de betekenis die in een openbre-
kende gebeurtenis onthuld wordt in de concreetheid van taal en verhaal slechts ten dele 
worden uitgedrukt. De overmachtigheid en onuitputtelijkheid van de werkelijkheid vraagt 
er echter om uitgedrukt te worden in een veelheid van verhalen. Dat is ook de reden dat 
ik voor dit onderzoek aan meerdere geloofsleerlingen gevraagd heb om hun verhaal over 
hun ervaringen rond mystagogie te vertellen of op te schrijven. Zes van deze verhalen 
worden in hun geheel en in hun diepte beluisterd en gelezen. Over het verzamelen en het 
selecteren van de verhalen doe ik in hoofdstuk 4 verslag. In de zes geselecteerde verha-
len zoek ik naar functionele kennis over de werkelijkheid die met het begrip mystagogie 
wordt aangeduid. Ik zoek zogezegd naar hoe mystagogie functioneert, hoe zij werkt. Wat 
gebeurt er in het leven van de verhaalvertellers, als er mystagogie gebeurt? En hoe ont-
vouwt zich de relatie met God, met zichzelf en met mensen om hen heen? Het is belang-
rijk op deze zoektocht niet te verzanden in de eigenheden van ieder afzonderlijk verhaal, 
maar gefocust te blijven op de vraag naar de werking van mystagogie. Daartoe verricht 
ik een op hoofdstuk 2 aanvullende literatuurstudie dat weliswaar niet expliciet handelt 
over mystagogie, maar wel inzicht helpt krijgen in de werking van mystagogie. Dit gebeurt 
in nauwe samenhang met de nauwkeurige lezing van de verhalen en draagt bij aan de 

14  Daarbij wordt voorkomen dat de werkelijkheid wordt teruggebracht tot handelingen die worden ver-
richt om haar in kaart te brengen. Dat zou operationalisme betekenen. De wereld is dan bijvoor-
beeld niks anders dan het beeld dat op televisie wordt gezien. En God is dan bijvoorbeeld niet meer 
dan de godsbeelden die ik zelf voortbreng. De werkelijkheid wordt dan binnen de grenzen en macht 
van de mens gehaald en “de meerwaarde van het tegenover” (Burggraaff, 2002, 196) raakt daar-
mee uit beeld. 
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ontwikkeling van een eigen analyse-instrumentarium15. Het verslag van de aanvullende 
literatuurstudie staat beschreven in hoofdstuk 3 en het analyse-instrumentarium wordt 
gepresenteerd in hoofdstuk 4. De eigenlijke analyse van de zes verhalen komt uitgebreid 
aan bod in hoofdstuk 5. Door de zes verhalen naast elkaar te zetten, komen algemene 
kenmerken in beeld van de werking van mystagogie. Deze vormen de opstap voor de 
laatste stap in het deiktisch-ontologisch proces, het herformuleren van het begrip mys-
tagogie.

1.4.2.4 Opnieuw: wat is mystagogie?: gevuld concept 
De eerste drie stappen van het voorliggende onderzoek zijn hierboven beschreven. Met 
behulp van een voorlopig concept van mystagogie (stap 1) zoek ik verhalen van men-
sen die ervaren hebben dat mystagogie zich voordoet in de werkelijkheid (stap 2). Deze 
verhalen analyseer ik vervolgens op de vraag wat de werking is van mystagogie, hoe zij 
zich toont in de werkelijkheid (stap 3). In de vierde en laatste stap van het deiktisch-
ontologisch proces kunnen de antwoorden op de vraag naar de werking van mystagogie 
verzameld en geordend worden. De mystagogische werkelijkheid kan nu weer op afstand 
worden gezet. Als ware het een zelfstandige entiteit los van de onderzoeker wordt mys-
tagogie weer met een zelfstandig naamwoord aangeduid. Geprobeerd wordt nu om de 
inhoud, het wàt van mystagogie te beschrijven. Anders gezegd: ik probeer tot (deiktisch) 
ontologische kennis van mystagogie te komen. 
 Op dit punt wordt de eigenheid van de benadering van Van Peursen goed zichtbaar. Hij 
maakt namelijk een onderscheid tussen ontologische kennis en deiktisch-ontologische 
kennis. Onder ontologische kennis verstaat hij kennis over verschijnselen in de werke-
lijkheid die ‘geheel gesystematiseerd, rationeel bewezen en binnen de regels van de 
rede [worden] gebracht’16 (Van Peursen, 1970, 65). Deze verschijnselen worden verzelf-
standigd en losgekoppeld van iedere betrokkenheid op mensen. Deiktisch-ontologische 
kennis daarentegen bewaart het relationele karakter van de werkelijkheid. In de ontolo-
gische stap van het deiktisch-ontologisch proces zet de onderzoeker enerzijds een stap 
achteruit om de werkelijkheid van grotere afstand te bekijken. Dit doet hij om de algeme-
ne kenmerken van de werking van de werkelijkheid te kunnen overzien. Deze algemene 
kenmerken blijken dan schragende elementen, grondstructuren te zijn, die wijzen op 

15  Daarbij maak ik overigens gebruik van inzichten van anderen die in meer of mindere mate geba-
seerd zijn op functionele kennis. 

16  Dit gaat met name op wanneer ontologie omslaat in substantialisme. Dan wordt voorgesteld dat het 
begrip dat door de rede is voortgebracht, een eigen werkelijkheid heeft, los van de mens. Het ge-
vaar daarvan is dat het denken over de werkelijkheid kan worden aangezien voor de werkelijkheid 
zelf. Het denken over de werkelijkheid vervangt dan het ervaren van de werkelijkheid. De volledige 
betekenis van de werkelijkheid dreigt daarbij uit het oog te worden verloren (Burggraaff, 2002, 
187).
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wezenlijke aspecten van de werkelijkheid17. Maar anderzijds blijft de betrokkenheid op 
haar concrete verschijningsvormen bij het beschrijven van het wezen, of het zijn van die 
werkelijkheid, bestaan. Voortdurend kan terugverwezen worden naar de unieke gebeur-
tenissen waarin de werkelijkheid haar betekenis toonde aan bepaalde mensen. Wan-
neer ik in het zesde en laatste hoofdstuk van dit boek de ontologische stap zet, zullen 
de verschillende betekenissen van mystagogie zoals die uit de zes verhalen naar voren 
komen, bij elkaar worden gezet. Met deze verschillende betekenissen herneem ik het 
voorlopig concept van mystagogie, dat in de eerste stap, hoofdstuk 2, geformuleerd is. 
Terwijl ik steeds weer terugkijk naar de concrete verhalen, vul ik dit voorlopige concept 
aan en wijzig het tot een ‘gevuld’ concept van mystagogie. Het is een concept dat het we-
zen van mystagogie in werking omschrijft. Met deze vierde stap voltooi ik een deiktische 
ontologie van mystagogie.

De deiktische ontologie is in dit onderzoek gekozen als een filosofische benadering die 
het mogelijk maakt om een praktisch theologische spiritualiteitstudie te verrichten naar 
mystagogie. Haar benadering van de werkelijkheid geeft aanknopingspunten om zowel 
de theologie als de sociale wetenschappen in te zetten in deze studie. De wijze waarop 
ik dat doe, bespreek ik in de volgende paragraaf. 

1.5 De onderzoekspositie: 
  methodologische uitwerking 

1.5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk stel ik aan de orde welke wetenschapstheoretische keuzes ten grond-
slag liggen aan dit onderzoek naar hedendaagse mystagogie. Vanuit de motivatie van 
deze studie werd al duidelijk op welk onderzoeksveld de hedendaagse mystagogie ligt: 
het praktisch-theologisch spiritualiteitonderzoek. Op dat veld worden zowel de theologie 
als de sociale wetenschappen ingezet, twee wetenschapsdisciplines met een eigen wer-
kelijkheidsopvatting en daaraan verbonden eigen mogelijkheden en voorwaarden voor 
het onderzoeken en interpreteren van de werkelijkheid. Binnen de theologie wordt de 
werkelijkheid gezien als een waarop God betrokken is en waarin God zich in verhulling 
openbaart. God wordt beschouwd als een eigenstandig wezen over wie in analogie ge-

17  Van Peursen brengt hier de notie van ‘familiegelijkenissen’ van Wittgenstein in. De Oostenrijkse filo-
soof wijst erop dat een en hetzelfde woord gebruikt kan worden om verschillende gebeurtenissen, 
voorwerpen of handelingen aan te duiden. Een en hetzelfde woord is dan geladen met meerdere 
betekenissen. Deze betekenissen wijzen verschillende concretiseringen van de werkelijkheid aan. 
Het verschil in betekenis is afhankelijk van de context waarin het woord gebruikt wordt of waarnaar 
het woord verwijst. Maar in het analoge gebruik van het woord wordt ook tegelijkertijd een over-
eenkomst uitgedrukt. Die overeenkomst noemt Wittgenstein een ‘familiegelijkenis’. Op het eerste 
gezicht, door een unieke combinatie van kenmerken, kunnen er grote verschillen bestaan tussen 
betekenissen van een woord. Toch zijn deze door een gelijkenis met elkaar verbonden, zoals de 
verschillende leden van een familie. 
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sproken kan worden. Binnen de sociale wetenschappen wordt een betrokkenheid op de 
werkelijkheid van een God als een eigenstandig wezen niet erkend of buiten beschou-
wing gelaten. Over God wordt slechts gesproken als fenomeen dat voortkomt uit het 
menselijke wezen en de menselijke cultuur. De verschillen in werkelijkheidsvisie tussen 
deze twee soorten disciplines lijken onoverbrugbaar. Om ze in dit onderzoek toch te kun-
nen aanwenden is tussen beide een brug geslagen door de keuze voor een filosofische 
onderzoeksbenadering: de deiktische ontologie. 
 Met behulp van de deiktische ontologie is het mogelijk om èn uit te gaan van de feno-
menologische werkelijkheid èn vanuit een eerste persoonsbenadering voluit theologisch 
te spreken. 
 Hierboven is besproken hoe het proces van dit onderzoek naar mystagogie zich ont-
rolt uit deze filosofische benadering. Hieronder zal ik uitwerken welke methodologische 
posities ik inneem in samenhang met de deiktisch-ontologische onderzoeksbenadering. 
Binnen de twee soorten wetenschapsdiscipline, de theologie en de sociale wetenschap-
pen, zijn namelijk verschillende onderzoeksposities in te nemen. De positie die ik kies, 
hangt samen met de deiktisch-ontologische vraagstelling van dit onderzoek naar het 
wezen van mystagogie dat zich toont in de werking. Het omvat de keuzes voor theolo-
gisch onderzoek, voor spiritueel-antropocentrisch onderzoek, voor kwalitatief-empirisch 
onderzoek, voor eerste persoonsonderzoek en voor twee onderzoeksperspectieven.

1.5.2 Vijf methodologische keuzes
1.5.2.1 Theologisch-fenomenologisch en -hermeneutisch onderzoek
Uit de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is al wel gebleken dat ik een gelovig perspec-
tief op de werkelijkheid heb ontwikkeld. Hoe ik de werkelijkheid waarneem, hoe ik het 
leven ervaar, is gekleurd door mijn geloof in God. De betekenissen die gebeurtenissen 
in de werkelijkheid voor mij hebben, worden voor een belangrijk deel bepaald door mijn 
christelijke werkelijkheidsvisie. Hoewel het mogelijk is om een buitenperspectief in te 
nemen, kies ik ervoor om dit onderzoek naar mystagogie te voltrekken vanuit een gelovig 
gezichtspunt. 
 Daaruit volgt dat ik ervoor kies voluit theologisch onderzoek te doen. Dat betekent 
concreet dat ik in deze studie de werkelijkheid benader vanuit het uitgangspunt dat er 
een God is, of op z’n minst dat er een God zou kunnen zijn (vgl. Van den Bosch, 41). In 
het beschrijven en interpreteren van de gebeurtenissen rond mystagogie die zich in de 
concrete werkelijkheid voordoen, sta ik open voor gebeurtenissen die zich nooit door en 
door laten ervaren en kennen. Ik kijk in deze praktisch-theologische spiritualiteitstudie 
naar de wijze waarop het transcendente, of de Transcendente, zich voordoet in onze 
immanente werkelijkheid op het gebied van de mystagogie. Ik wijs het mogelijk verschij-
nen van het Godsgeheim, het gebeuren van genade, aan in verhalen die ik gehoord en 
gekregen heb. Ik maak er ruimte voor en vel een voorlopig oordeel over de authenticiteit 
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van wat ik aantref18. Dit doe ik niet alleen in de verhalen over (eventuele) godservaringen 
die in het kader van dit onderzoek verteld of geschreven zijn – dus in de verhalen óver 
gebeurtenissen en verschijnselen. Ik doe het ook in beschrijvingen van mijn ervaringen 
bij interviews die ik voor dit onderzoek heb afgenomen – oftewel: bij het vertellen van 
een verhaal als gebeurtenis zélf. In die zin laat ik niet alleen mogelijke getuigen van 
mystagogische ervaringen aan het woord. Ik zal ook zelf als getuige optreden wanneer 
tijdens een interview het gebeuren van God de verteller en mij lijkt te overkomen. 
 Voor zover mijn theologisch onderzoek een fides quaerens intellectum (geloof dat 
zoekt te verstaan) is, betekent dit dat ik probeer inzicht te krijgen in de gelovige erva-
ring van mijzelf en vele christenen, dat God zich toont in ons leven – en wel voor zover 
het betrekking heeft op mystagogie. Daarbij probeer ik niet alleen God te zoeken, maar 
ook om mij ervoor open te stellen, wanneer Hij komt. Dit gebeuren zal ik proberen waar 
te nemen, te beschrijven, te interpreteren en erop te reflecteren. Dit onderzoek wordt 
kortom gekenmerkt door een theologische fenomenologie en een hermeneutiek van de 
werkelijkheid die met het begrip mystagogie wordt aangeduid. 

1.5.2.2 Spiritueel-antropocentrisch onderzoek
Het theologisch onderzoek dat ik verricht heeft een eigen invalshoek. Deze noem ik de 
spirituele antropologie (vgl. Burggraaff, 26). Dat betekent dat ik het christelijk geloof en 
specifiek de mystagogie benader vanuit de vraag wat in geestelijk, spiritueel opzicht haar 
betekenis is voor mensen: hoe voltrekt mystagogie zich in en tussen mensen? Of anders 
gezegd: ik hoop te kunnen aanwijzen wat er op het geestelijke domein gebeurt met men-
sen rond hun inwijding in het christelijk geloof. Wat gebeurt er met geloofsleerlingen als 
God zich aan hen toont binnen of rondom een inwijdingssituatie. En hoe doet zich de 
bemiddeling van het geloof voor van een geloofsleraar, die mystagoog wordt genoemd 
naar een geloofsleerling, oftewel een myste? Vanuit een spiritueel-antropocentrisch per-
spectief zal ik op deze theologische vragen een antwoord zoeken. 

1.5.2.3 Kwalitatief-empirisch onderzoek
De keuze voor een theologisch-fenomenologisch en -hermeneutisch onderzoek naar 
mystagogie brengt met zich mee dat de studie kwalitatief-empirisch van aard is. Het 
verschijnsel mystagogie doet zich, zoals gezegd, voor op het domein van het geestelijke. 
Spirituele verschijnselen zijn te benaderen via de menselijke ervaring. De ervaring geldt 

18  Het onderzoek geeft mij hiervoor twee argumenten: de eerste vanuit de deiktische ontologie en de 
tweede vanuit de mystagogie. Ten eerste: een deiktisch-ontologisch onderzoeker tracht te vermijden 
oordelen te vellen over het waar of onwaar zijn of het juist of onjuist zijn van uitspraken of verhalen. 
Wel velt hij oordelen over de werkelijkheidsgetrouwheid: doet het recht aan de werkelijkheid of niet? 
Omdat het niet te voorkomen is dat een onderzoeker oordelen velt, kan dat, wanneer het gebeurt, 
beter expliciet gemaakt worden. De onderzoeker is dan gedwongen het oordeel te onderbouwen en 
anderen kunnen het oordeel vervolgens navoltrekken. Het tweede argument is dat mystagogie bin-
nen de bemiddeling van de geloofstraditie gebaat is bij onderscheiding van datgene wat getrouw is 
aan Schrift en Traditie en datgene wat ervan afwijkt (zie 3.2.1.4 en noot 43).  Deze onderscheiding 
vindt mede plaats op grond van oordeelsvorming over de authenticiteit van de ervaring. 
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dan ook als centrale en bepalende categorie van het praktisch-theologisch spirituali-
teitonderzoek (vgl. Waaijman, 2000, 306). In dit onderzoek maak ik vooral gebruik van 
verhalen over hedendaagse ervaringen rondom mystagogie. Deze ervaringen kunnen 
niet worden neergelegd in kwantitatief-empirische vragenlijsten. In kwantitatief onder-
zoek bestaat de ruimte mensen te vragen naar een deelaspect van en wetmatigheden 
in hun ervaring van de werkelijkheid. In kwalitatief onderzoek daarentegen is er ruimte 
voor de totaliteit van de menselijke ervaring. Die ruimte wordt geboden, doordat mensen 
gevraagd wordt hun verhalen te vertellen. In dit onderzoek gebeurt dat in de vorm van 
een interview of in de vorm van een dagboek. Daarbij is wel een aantal vragen gesteld 
om een onderwerp en een richting te geven aan het verhaal, maar tegelijkertijd wordt de 
verteller de vrijheid gegeven om in te gaan op alle aspecten van zijn bestaan, die ermee 
verband houden. In een kwalitatieve studie wordt niet alleen bij het verzamelen van de 
onderzoeksgegevens ruimte gelaten voor de totaliteit van de menselijke ervaring, maar 
ook bij de interpretatie van deze gegevens. In het voorliggende onderzoek gebruik ik een 
kwalitatief-empirisch analyse-instrumentarium (zie 4.2)  en de methode van de empathi-
sche, oftewel: invoelende interpretatie (zie hieronder) om de ervaringsverhalen op hun 
betekenis te lezen.

1.5.2.4 Eerstepersoonsonderzoek: invoelend verstaan
Voor hun onderzoek maken de praktische theologie en spiritualiteitstudie gebruik van 
methoden die binnen de sociale wetenschappen, de taalwetenschappen en de filosofie 
ontwikkeld zijn. Veel van deze methoden helpen de onderzoeker om afstand te nemen 
en te bewaren tot het onderzoeksobject. De onderzoeker verricht met deze methoden 
onderzoek over mensen en over verschijnselen, waar hij als een buitenstaander tegen 
aan kijkt. De onderzoeker neemt als het ware een derde persoonsperspectief in: hij be-
nadert de mensen en verschijnselen als een hij, zij of het. Hij richt het onderzoek zo in, 
dat hij als persoon bij het waarnemen en het verzamelen van de gegevens geen invloed 
kan hebben op de uitkomst van het onderzoek. Idealiter kan de studie dan ook door wil-
lekeurig welke onderzoeker worden verricht. Vaak wordt geclaimd dat de gegevens en 
kennis die het onderzoek oplevert, representatief en objectief zijn. 
 Er zijn daarnaast echter ook methoden, hoewel minder bekend en minder toegepast, 
die het onderzoeksobject niet als een derde persoon, maar als een eerste persoon be-
naderen. Deze methoden zijn met name geschikt voor onderzoek op het domein van het 
geestelijke. Een van die methoden is de empathische hermeneutiek. In dit onderzoek 
wordt deze empathie, oftewel het invoelend verstaan, aangewend en wel om de vertel-
lers of schrijvers van de verhalen over (eventuele) mystagogische gebeurtenissen te kun-
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nen begrijpen19.
 Invoelend verstaan, of empathie, is een kenvorm die het mogelijk maakt om in mijn ei-
gen beleving te ervaren hoe een ander de werkelijkheid beleeft. Dat gebeurt doordat ik in 
mijn beleving een ander kan ontdekken als een alter ego, als iemand die zichzelf ook als 
een ik ervaart. Het alter ego is net als ikzelf een bezield lichaam, dat op de omringende 
werkelijkheid gericht en betrokken is. Het legt zichzelf uit als het met mij communiceert 
en legt de werkelijkheid uit door de wereld tegemoet te treden.
 De werkelijkheid die zich aan het alter ego ontvouwt, is aan mij vreemd, omdat de 
werkelijkheid zich aan mij anders toont. Toch wordt ervan uitgegaan dat de werkelijk-
heid, hoewel verschillend ervaren, een en dezelfde is. Of anders gezegd: de empathie 
beschouwt de werkelijkheid als intersubjectief. Dit gegeven brengt met zich mee dat de 
werkelijkheid zoals die zich openbaart aan de ander door mij empathisch mee-gezien 
kan worden. Dat gebeurt wanneer ik mij verplaats in de ander. Ik kan als het ware de 
ander binnengaan en ervaren hoe de werkelijkheid zich aan deze ander heeft getoond. 
Daarbij wordt de ervaring van de ander niet mijn eigen ervaring van de werkelijkheid. Wel 
kan ik als het ware van hem uit opnieuw beleven wat de ander doet of zegt. Zo kan ik de 
werkelijkheid leren kennen vanuit het perspectief van de ander als een eerste persoon. 
Ik kan bij wijze van spreken van binnenuit inzicht krijgen in de betekenis van wat hij 
zegt. 
 De kennis die ik op deze wijze opdoe, heeft de status van ‘divinatorische, gissende 
zekerheid’ (term van Schleiermacher). Maar omdat zij intersubjectief toegankelijk is en 
getoetst kan worden, kan zij toch worden uitgediept (Waaijman, 2000, 921-929). 
 In dit onderzoek probeer ik door middel van het invoelend verstaan inzicht te krijgen 

19  Bij de analyse van de verhalen wordt niet alleen gebruik gemaakt van de empathische hermeneu-
tiek, maar ook van een instrumentarium dat grotendeels gebaseerd is op inzichten uit de con-
templatieve psychologie van De Wit. De Wit laat in zijn onderzoek zien dat ook de contemplatieve 
psychologie een eerste persoonsbenadering kent. De contemplatieve psychologie is de psychologie 
van spirituele  tradities, die zich voordoet bij en die wordt ingezet in de bemiddeling van de traditie. 
De geestelijk leraar is het erom te doen dat de leerling bekend raakt met de werking van de mense-
lijke geest door er zelf ervaring mee op te doen en inzicht in te krijgen. Daarom is er bij contempla-
tief-psychologisch onderzoek dat verricht wordt door de leerling en de leraar sprake van een eerste 
persoonsbenadering. In het wetenschappelijke onderzoek naar contemplatieve psychologie, zoals 
dat door De Wit is uitgevoerd, is geen sprake van een eerste persoonsbenadering in strikte zin. Dat 
hangt ermee samen dat De Wit literatuuronderzoek verricht en geen empirisch onderzoek doet. 

   Vanwege de grote raakvlakken in de thematiek wordt in het onderhavige onderzoek naar mysta-
gogie veel gebruik gemaakt van de kennis die De Wits studie heeft voortgebracht. Juist het eerste 
persoonsperspectief van de contemplatieve psychologie van de spirituele  tradities is daarbij van 
grote betekenis. In deze studie wordt in onderscheid met die van De Wit echter wel empirisch on-
derzoek gedaan, meer specifiek kwalitatief-empirisch onderzoek op het domein van het geestelijke. 
Daarom is het nodig om een methode te gebruiken die het mogelijk maakt zelf eerste persoons-
onderzoek te doen. Die methode is gevonden in de empatische interpretatie, die beschreven is 
door fenomenologen als Husserl en Stein en een hermeneut als Dilthey (zie Waaijman, 2000, 921-
929). 
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in de betekenis van de werkelijkheid op het domein van de mystagogie. De empathie 
wend ik op twee momenten aan. Niet alleen doe ik dat bij de interpretatie van teksten20, 
maar ook eerder al tijdens het interviewen. Ook dan probeer ik in mijn eigen beleving te 
ervaren hoe de verhaalverteller de werkelijkheid beleeft. Maar omdat het alter ego en 
ik niet samenvallen, blijft er altijd ook ruimte voor mijn eigen beleving. Zo heb ik tijdens 
interviews bijvoorbeeld lichamelijke gewaarwordingen gehad, die ik in christelijke termen 
duidde, zoals een bepaalde intensiteit in de atmosfeer waarin ik de aanwezigheid van 
een Derde Persoon ervoer. Andere keren heb ik een bepaalde spanning gevoeld, die mij 
erop wees dat de verteller en ik geleid werden door Iemand anders (zie hoofdstuk 5). 
Maar ook werd het mij soms (eerst) lijfelijk gewaar dat er ‘iets niet klopte’, bijvoorbeeld 
als er een contrast was tussen de inhoud van de woorden en de intensiteit waarmee de 
verteller deze uitsprak. Naast ruimte voor lichamelijke gewaarwordingen is die er ook 
voor emotionele reacties op het vertelde. Tijdens een interview en/of bij de analyse van 
de verhalen heb ik soms duidelijk instemming of moeite ervaren met de wijze waarop de 
verteller of schrijver de werkelijkheid ervaart. Oftewel: mijn empathie kreeg dan de kleur 
van sympathie of antipathie jegens het alter ego. In die gevallen heb ik geprobeerd mijn 
emotionele reactie te onderkennen en uit te zuiveren. 
 De eerstepersoonsbenadering in dit onderzoek brengt zo gezien subjectieve interpre-
tatie met zich mee. Hierboven heb ik echter al aangehaald dat elke interpretatie, ook die 
welke in derde persoonsonderzoek plaatsvindt, in enige mate subjectief is. Het streven 
naar objectiviteit in onderzoek is nooit geheel haalbaar. In het voorliggende onderzoek 
streef ik derhalve niet naar objectiviteit of naar niet-subjectiviteit, maar naar interpreta-
ties van de verhalen over (eventuele) mystagogische gebeurtenissen die recht doen aan 
de werkelijkheid (vgl. noot 18). De mij ter beschikking gekomen subjectiviteit probeer ik 
een dusdanige rol te laten spelen, dat zij kan bijdragen aan dit streven. Ik streef er boven-
dien naar om zo goed mogelijk te werken met de intersubjectiviteit van de werkelijkheid. 
Zoals gezegd, doe ik dat met behulp van de empathische interpretatie. Vervolgens doe 
ik dat door mijn interpretaties voor te leggen aan begeleidende meelezers. Zij lezen de-
zelfde verhalen als ik en de interpretaties die ik van deze verhalen geef, en leven zich op 
hun beurt in in de verteller als alter ego èn in mij als alter ego. Door hun intersubjectieve 
lezing word ik waar nodig geholpen om mijn interpretatie te zuiveren, aan te scherpen of 
te corrigeren. De intersubjectiviteit van de werkelijkheid maakt het zo mogelijk om inter-
pretaties van de ervaringsverhalen rondom mystagogische gebeurtenissen te geven, die 
recht doen aan de werkelijkheid en die na te voltrekken zijn door anderen. 

1.5.2.5 Twee onderzoeksperspectieven
In het bovenstaande is duidelijk geworden dat ik in dit onderzoek naar mystagogie werk 
met ervaringsverhalen rond eventuele mystagogische gebeurtenissen. Ik ben nog niet 
ingegaan op de vraag wie deze verhalen geschreven of verteld hebben. Bij de karakteri-
sering van de onderzoeksmethoden is deze vraag nu aan de orde.
 In de mystagogie zijn in ieder geval twee betrokkenen te onderscheiden: de geloofs-

20  Dat lijkt de context te zijn van waaruit Waaijman het invoelend verstaan bespreekt (zie Waaijman, 
2000, 921-929).
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leraar en de geloofsleerling. Dat brengt met zich mee, dat onderzoek naar mystagogie 
vanuit twee perspectieven verricht kan worden (vgl. Waaijman, 858-929). Het zal blijken 
dat mystagogie in de literatuur met name benaderd wordt vanuit het perspectief van de 
geloofsgemeenschap in het algemeen en de geloofsleraar in het bijzonder (zie 3.3; 3.4; 
e.a.). Gekeken wordt dan wat het aanbod van de geloofsgemeenschap is dat aan een ge-
loofsleerling gedaan wordt. De geloofsleerling komt dan ter sprake vanuit het perspectief 
van de handelende geloofsgemeenschap. 
 In deze studie beschouw ik mystagogie weliswaar als opdracht die de kerk zichzelf 
gesteld heeft (zie 2.2.1.2; 3.2.1.1). Echter, om inzicht te krijgen in wat deze opdracht 
behelst, ga ik te rade bij mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat het bete-
kent om ingewijd te worden. Ik vraag daarom geloofsleerlingen om mij hun verhaal rond 
mystagogie te vertellen. In deze verhalen vertellen zij over hun ervaringen met hun deel-
name aan een of andere vorm van begeleiding bij inwijding in het christelijk geloof. In 
reactie op mijn interviewvragen gaan zij in op wat zij innerlijk hebben ervaren tijdens hun 
(eventuele) inwijding. Zij gaan zogezegd in op de mystagogische receptie. Op grond van 
hun verhalen probeer ik zo inzicht te krijgen in mystagogie vanuit het perspectief van de 
myste. In het interview worden de geloofsleerlingen ook gevraagd naar hun ervaringen 
rondom de inwijdende bemiddeling door geloofsleraren. Zo probeer ik vanuit het per-
spectief van de myste tevens inzicht te krijgen in het handelen van de mystagoog, in het 
aanbod dat hij de geloofsleerling doet. De bevindingen ten aanzien van de ervaringen 
met de persoonlijke geloofsontwikkeling en de begeleiding door een mystagoog geven 
een beter beeld van hoe mystagogie zich voordoet en zo ook van wat de opdracht tot 
mystagogie inhoudt voor de geloofsgemeenschap. 

Zo gezien liggen er vijf methodologische keuzen ten grondslag aan dit onderzoek naar 
mystagogie. De deiktische ontologie maakt het mogelijk de praktisch-theologische spi-
ritualiteitstudie nu nader te typeren als een theologisch-fenomenologisch en-herme-
neutisch, spiritueel-antropocentrisch, kwalitatief-empirisch onderzoek met een eerste 
persoonsbenadering en twee onderzoeksperspectieven. Daarmee is wetenschapsthe-
oretisch de positie voor dit onderzoek ingenomen. Het moment breekt aan om het fei-
telijke onderzoek te gaan ondernemen. In de vijf hoofdstukken die volgen, worden de 
deiktisch-ontologische stappen gezet, die in paragraaf 1.4 beschreven zijn. Hoofdstuk 2 
stelt de vraag wat mystagogie is. Het antwoord op die vraag wordt gezocht in literatuur 
die expliciet over mystagogie handelt. Het leidt tot een terreinafbakening en tot de for-
mulering van een voorlopig concept. De hoofdstukken 3, 4 en 5 hangen samen met het 
kwalitatief-empirisch onderzoek naar mystagogie. Bij het zoeken, selecteren en analyse-
ren van de verhalen rondom mystagogische gebeurtenissen is duidelijk geworden dat er 
een aanvullende literatuurstudie nodig was. Gezocht is naar literatuur die de vraag ‘wat 
is mystagogie’ langs spiritueel-antropocentrische weg helpt te beantwoorden. In hoofd-
stuk 3 wordt daarvan verslag gedaan. De beide literatuurstudies liggen ten grondslag 
aan de ontwikkeling van een analyse-instrumentarium. Dit staat opgenomen in hoofd-
stuk 4. Verder behandelt dat hoofdstuk het zoeken en selecteren van praktijkverhalen. 
De zes geselecteerde verhalen worden tenslotte in datzelfde hoofdstuk getoond. Twee 
daarvan wijzen aan: dat is mystagogie! De overige vier roepen eerder de vraag op: is dat 
mystagogie? Het verslag van de analyse van de verhalen is opgenomen in hoofdstuk 
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5. Daarin wordt de vraag gesteld: hoe is mystagogie? In hoofdstuk 6 tenslotte wordt de 
vraag hernomen wat mystagogie is. Het voorlopige concept uit hoofdstuk 2 wordt daarin 
aangevuld met de bevindingen uit dit onderzoek. Met een gevuld concept van mystago-
gie wordt deze studie afgerond.  
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2 Wat is mystagogie? 
  Terreinafbakening en voorlopig  concept
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2.1 Inleiding   
In dit hoofdstuk zet ik de eerste stap in het deiktisch-ontologisch proces door de vraag 
te stellen wat is mystagogie? In literatuur die expliciet over mystagogie handelt en die 
tot 2002 verschenen is21 zoek ik naar wat er tot dan toe bekend is over mystagogie. Het 
concept van mystagogie dat uit deze zoektocht volgt, is voorlopig en onder voorbehoud. 
Maar het bakent wel het terrein af waarop ik dit onderzoek verricht en het functioneert 
als een soort zoeklicht om verhalen te kunnen vinden over en rondom inwijding. 
 Overigens heeft de bestudering van de literatuur die in dit hoofdstuk besproken wordt 
mij bewust gemaakt van mijn eigen kijk op mystagogie. Het zoeken, selecteren en ana-
lyseren van verhalen uit de hedendaagse praktijk rond mystagogische gebeurtenissen 
heeft dit bewustwordingsproces versterkt. Door mijn eigen ervaringen benaderde ik mys-
tagogie intuïtief meer dan bovengenoemde literatuur vanuit de vraag wat zij bewerkt, hoe 
zij uitwerkt. Mijn studie van (contemplatieve) psychologie en spiritualiteit gaven voorzich-
tige aanzetten tot reflectie over deze ervaringen rond mystagogie (zie 1.2.2). Tijdens het 
proces van zoeken, selecteren en analyseren van de praktijkverhalen heb ik mij opnieuw 
tot literatuur uit de (contemplatieve) psychologie en spiritualiteitstudie gewend. In hoofd-
stuk 3 doe ik daarvan verslag. De genoemde literatuur handelt weliswaar niet expliciet 
over mystagogie, maar bespreekt wel processen die zich voordoen binnen mystagogie. 
Door in hoofdstuk 3 opnieuw de vraag te stellen: wat is mystagogie? verhelder ik mijn 
eigen blik op de mystagogische werkelijkheid. Het antwoord op deze vraag, dat ingaat 
op de werking van mystagogie, vormt een eerste aanvulling op het voorlopig concept van 
mystagogie dat hieronder wordt gevonden.    
 De hedendaagse belangstelling voor mystagogie is gewekt door de jezuïet Karl Rah-
ner. In de tijd van het aggiornamento van de Rooms-Katholieke Kerk kwam Karl Rahner 
met voorstellen om nieuwe fundamenten te geven aan de zelfverwerkelijking van de kerk 
in de huidige situatie. De kerk moest gelovigen niet langer zeggen wie God is en wat zij 
moesten geloven. Zij moest gelovigen gaan begeleiden bij het ervaren van wie God voor 
hen zelf is en bij het zelf ontdekken van wat zij geloven. Kerk werd, volgens Rahner, ge-
realiseerd in het tot-gemeenschap-worden van mensen, die in deze gemeenschap hun 
oorspronkelijke betrekking met God steeds meer kunnen ontdekken en gestalte geven 
(Haslinger 1991a, 50). Met deze voorstellen formuleerde Rahner een zogenoemde ‘nieu-
we’ mystagogie (idem, 17).
 Met name praktisch theologen hebben de ideeën van Rahner verwerkt in praktijk-

21  Voor dit hoofdstuk grijp ik in belangrijke mate terug op het artikel dat is verschenen in Bijdragen, 
zie: Van Campen, 2002, 281 - 310.
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theorieën, die moeten aansluiten bij de situatie waarin de kerk zich vandaag de dag 
bevindt. Net als Rahner funderen zij de nieuwe mystagogie op praktijken uit de tijd van 
de kerkvaders, die ook bekend staan als ‘mystagogisch’ (Van den Berk 1999, 10; 55-
56; Waaijman 2000, 858). Zij leggen een vrij directe lijn tussen de mystagogie uit vierde 
eeuw en die van nu. Het gezag van de kerkvaders lijkt daarbij te worden ingezet om het 
pleidooi voor mystagogie in onze tijd te legitimeren.
 Deze constatering heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar overeenkomsten en verschil-
len tussen de mystagogie bij de kerkvaders en die bij hedendaagse (praktisch) theolo-
gen. Daarom heb ik mij een aantal vragen gesteld. Wat behelst mystagogie in de vroege 
kerk? (2.2) Wat wordt door huidige theologen onder mystagogie verstaan? (2.3) En wat 
valt er te concluderen uit een vergelijking tussen de vroegkerkelijke en de huidige mys-
tagogische praktijk? (2.4) De antwoorden op deze vragen brengen een aantal elemen-
ten naar voren die wezenlijk lijken te zijn voor mystagogie. In de samenvatting van dit 
hoofdstuk worden deze wezenlijke elementen verzameld (2.5). Zij dienen als basis van 
een voorlopig concept van mystagogie. Bovendien bakenen ze het terrein af waarop in 
de hedendaagse praktijk gezocht kan worden naar verhalen rondom mystagogische ge-
beurtenissen (zie 4.3). 

2.2 Mystagogie in het vroege christendom
Om inzicht te krijgen in de betekenis van de mystagogische praxis in de jonge kerk zal ik 
om te beginnen mijn aandacht richten op de context van mystagogie. Eerst ga ik in op de 
voorgeschiedenis en de eigenlijke ontstaansgeschiedenis van deze praxis. Vervolgens 
zoek ik naar de inhoudelijke betekenis van mystagogie. Het zal blijken dat mystagogie 
een drietal belangrijke aspecten kent: theologie, rite en catechese. Bij de behandeling 
van deze aspecten zal worden ingegaan op zowel de inhoudelijke als de methodische 
uitwerking daarvan. 

 
2.2.1 Context
2.2.1.1 Voorgeschiedenis
De vroegste wortels van de mystagogie liggen in de hellenistische wereld. In de hellenis-
tische cultuur zijn verschillende vormen van persoonlijke religie ontstaan, die onder de 
grote paraplu van de Romeinse volksreligie vandaan opduiken. We kunnen hier bijvoor-
beeld denken aan de filosofische scholen en de mysteriecultussen (Finn 19). Mensen 
die geloof gaan hechten aan een bepaald heilige aanwezigheid en aansluiting zoeken 
bij de gemeenschap waarbinnen dit heilige vereerd wordt, ontvangen tijdens hun be-
keringsproces enig onderricht, voordat zij een initiatierite ondergaan22. Door de rites de 
passage worden deze geloofsleerlingen ingewijd in de geloofsgeheimen en opgenomen 
in de gemeenschap. Zij worden mysten, ingewijden. Het eerste onderricht, dat zij voor de 

22  Deze praktijk is in bijvoorbeeld de Mithrastempel onder de San Clementekerk te Rome goed te zien. 
Deze tempel bestaat uit verschillende ruimtes, waaronder een aparte kamer voor de geloofsleerlin-
gen. Pas wanneer zij geïnitieerd waren, mochten zij in het eigenlijke heiligdom komen. 
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initiatierite hebben ontvangen, krijgt dan een vervolg in mystagogische lessen. Door een 
leraar, een mystagoog, wordt een myste geholpen innerlijke kennis en ervaring van de 
geheimen te krijgen en hiernaar te leven (idem, 21; 244; Günzel, 81).

2.2.1.2 Ontstaansgeschiedenis
Het christendom verspreidt zich in de Grieks-Romeinse wereld voorzichtig onder joden 
en zogenaamde heidenen23. Dit heeft tot gevolg dat praktijken uit andere godsdiensten 
overgenomen worden en ingezet gaan worden in een christelijke context. Zo past de van 
oorsprong heidense christen Clemens van Alexandrië (tweede eeuw n.Chr.) een klas-
sieke benadering toe op de bekering van de stedelijke elite. Hij neemt een filosofische 
school over en vormt deze om tot een christelijke bekeringsschool. De inwijding in het 
christendom gebeurt hier met behulp van filosofische inzichten. De leerlingen die ervoor 
kiezen daadwerkelijk tot het christendom over te gaan, laten zich op enig moment tijdens 
hun opleiding dopen. Na de initiatie door de doop vervolgen ze de opleiding. Er is nog 
geen sprake van mystagogische inwijding na de initiatie (Finn, 153).
 In de derde eeuw is het een grote stap om christen te worden. Het christendom wordt 
door de Romeinse keizer niet als godsdienst erkend. Haar aanhangers worden gecon-
fronteerd met sociale en juridische onderdrukkingen, vervolgingen en terechtstellingen. 
Wie in deze tijd christen wil worden, moet alle banden met de vertrouwde manier van 
leven en met familie en bekenden breken. Als christen leef je in een kleine, hechte groep 
geloofsgenoten aan de rand van de samenleving. De kerk is in deze situatie gebaat bij 
overtuigde, daadkrachtige en moedige geloofsgenoten. Zij stelt daarom het catechemu-
naat in, dat dient als selectie- en oefenperiode ten bate van zowel de bekeerling als 
de geloofsgemeenschap (idem, 189). Dit catechemunaat omvat een voorbereidingsperi-
ode, dat bestaat uit geloofs- en Bijbelonderricht, exorcisme24, gebed en vasten. Na deze 
voorbereidingsperiode vindt de eigenlijke initiatie plaats in de riten van doop en eucha-
ristie. Om te benadrukken dat de bekering en de integratie in de geloofsgemeenschap na 
de doop nog niet voltooid zijn, ontstaat er een bepaalde periode waarin extra aandacht 
wordt geschonken aan de pasgedoopten (idem, 182). Hier vinden we een voorloper van 
de week waarin mystagogische catecheses gegeven worden. De term als zodanig wordt 
voor de derde eeuw echter nog niet gevonden. 
 Door de keizerlijke erkenning van het christendom in de vierde eeuw verandert de 
kerk en daarmee haar praxis met betrekking tot het bekeringsproces aanzienlijk. Van 
een cultus die vermeden moet worden, wordt het christendom nu een godsdienst die 

23  Finn vermoedt dat er aan het einde van de derde eeuw ongeveer 5% christenen in het Romeinse 
Rijk geweest zullen zijn. Een eeuw later zijn de christenen wel in de meerderheid, maar zijn er 
nog steeds velen die tot een andere godsdienst behoren (zie Finn, 189). Overigens hebben zich 
niet alleen joden en heidenen tot het christendom bekeerd, maar bestond er bij alle godsdiensten 
aantrekkingskracht voor mensen met een ander geloof. Er hebben zich dus ook christenen tot een 
andere religie bekeerd (idem, 19).

24  Het exorcisme dramatiseert en personifieert de bekering als een strijd van de bekeerling met Satan. 
Satan wordt verondersteld de bekeerling te verleiden zijn oude leven niet op te geven ten gunste van 
een leven met en ten dienste van Christus (Finn, 182 e.a.).
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omarmd moet worden. De keizerlijke erkenning opent de sluizen van de kerk voor grote 
groepen mensen, die op allerlei gronden25 opgenomen willen worden in deze gemeen-
schap. De kerk staat hiermee voor het probleem hoe de sluizen zo te openen, dat de 
vloedstroom van mensen niet het geloof van de eerste drie eeuwen weg zal spoelen 
(idem, 190). 
 De oplossing voor dit probleem wordt gevonden in het catechemunaat. Hierin worden 
nu twee groepen onderscheiden. De eerste groep bestaat uit beginners. Het zijn men-
sen die zich in het register van catechumenen hebben laten inschrijven. Zij worden als 
christenen gezien, omdat het criterium daarvoor bij aspiratie en deelname gelegd wordt 
en niet bij initiatie. Daarvan onderscheiden is er een tweede groep catechumenen, die 
uit gevorderden bestaat. Hieronder worden de mensen gerekend, die te kennen hebben 
gegeven zich te willen laten dopen, en door de gemeenschap daartoe geaccepteerd zijn 
(idem, 193). 
 Het catechumenaat wordt door de kerk beschouwd als periode waarin iemand van 
een ongelovige omgevormd wordt tot een gelovige. Voor deze periode is geen tijdsduur 
bepaald. Dit brengt een nieuw probleem met zich mee. Beginnende catechumenen gaan 
hun doop uitstellen; de meesten tot ze volwassen zijn en hun leven op orde hebben, 
maar velen ook tot vlak voor hun dood. Een ‘volwaardig’ christen zijn vraagt een dermate 
grote discipline en strenge houding, dat zij het voldoende vinden om alleen als catechu-
meen lid van de christelijke gemeenschap te zijn (idem).  
 Toch zijn er ook mensen die ervoor kiezen zich wel te laten dopen. Bisschop Cyrillus 
van Jeruzalem vindt in de veertigdaagse vastentijd een geschikte periode voor het ver-
dere onderricht van deze ‘gevorderde’ catechumenen. Hij past in de ascetische voorbe-
reiding op Pasen een catechetische en rituele voorbereiding op de doop in (idem, 194). 
Na hun aanmelding ondergaan de dopelingen dagelijks een exorcisme om de macht 
van het leven dat ze achter zich laten, terug te dringen. Ook krijgen zij enkele weken 
onderricht uit de Bijbel, waarbij de nadruk ligt op morele omvorming. In de laatste twee 
weken wordt hun de geloofsbelijdenis toevertrouwd. Na de initiatie door de doop en de 
eucharistie met Pasen, komen de pasgedoopten in de daaropvolgende week met de 
andere gelovigen samen in bijeenkomsten en vieringen waarin ook de mystagogische 
catecheses gehouden worden (idem, 196-204). De dopelingen in Milaan maken in de 
vierde eeuw een soortgelijke periode door26. 

25  Volgens Finn zijn sommigen gewoon nieuwsgierige toehoorders, anderen zijn op zoek naar een 
mogelijke huwelijkspartner. Sommigen willen iemand tevreden stellen (bijvoorbeeld een slaaf zijn 
meester of een vriend een vriend), sommigen waren kinderen van christenen, anderen zochten 
sociaal of economisch voordeel en weer anderen wilden gewoon tot een groep behoren (Finn, 193). 
In het catechemunaat geeft de kerk al deze mensen een plaats in haar gemeenschap. 

26  De geloofsbelijdenis wordt in Milaan pas op de laatste zondag voor Pasen aan de dopelingen toe-
vertrouwd en dus niet in de twee weken voor Pasen. Het exorcisme vindt niet dagelijks plaats, 
zoals in Jeruzalem, maar tijdens een aantal nachtwaken, waarin nauwkeurig (psychosomatisch en 
lichamelijk) onderzocht wordt of een kandidaat inderdaad tot de doop mag worden toegelaten, of 
dat deze uitgesteld moet worden, (zie Finn, 223 – 230). 
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2.2.2 Inhoud
2.2.2.1 Mystagogie als fase in een proces
Het is opvallend dat in de literatuur over mystagogie in het vroege christendom slechts 
zeer summier verwezen wordt naar de catechese die aan de mystagogie voorafgaat. Finn 
daarentegen laat zien dat mystagogie ontstaat als een fase binnen het christelijke be-
keringsproces. In deze bekering zijn twee ontwikkelingen wezenlijk. De eerste is de per-
soonlijke geloofsontwikkeling en de tweede is het ingroeien en opgenomen worden in de 
geloofsgemeenschap (idem, 156; 182; 205). Mensen die zich tot een bepaalde religie 
bekeren, zijn vaak op zoek naar een nieuwe oriëntatie in hun leven en een verandering 
in de persoonlijke identiteit. Bekering heeft voor hen te maken met het vinden van nieuw 
perspectief. Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke geloofsontwikkeling zijn twee kan-
ten van dezelfde medaille. In deze ontwikkeling vormt de persoonlijke keuze een centraal 
moment. Het aannemen van een nieuwe identiteit, ook een gelovige identiteit, vraagt 
een beslissing van de wil, oefening en discipline. Dit onderscheidt de overgang van een 
‘beginnende’ catechumeen naar de ‘gevorderde’ of dopeling. De keuze voor feitelijke 
initiatie in de christelijke geloofsgemeenschap opent de weg voor verdere verandering 
van levenshouding, voor spirituele groei en verdiepte omgang met God. 
 Het ingroeien in de geloofsgemeenschap wordt persoonlijk begeleid door een ‘peet-
ouder’. Deze peetouder kan degene zijn die de bekeerling geïnteresseerd heeft voor het 
christendom. De peetouder en de catechumeen gaan samen naar de rituele en cateche-
tische inwijdingen, oefenen samen de ‘leerstof’ en delen vele momenten uit het dagelijks 
leven. Op deze wijze wordt de catechumeen begeleid bij de inoefening van een nieuwe, 
christelijke levenshouding. In sommige steden heeft de peetouder een grote stem in 
de toelating van een kandidaat tot de doop en de opname in de geloofsgemeenschap 
(idem, 165; 166; 176; 197-198). Het blijkt zo dat een catechumeen persoonlijk begeleid 
wordt in zijn bekering door iemand die deze weg zelf al gegaan is. 
 De riten en catecheses vóór de doop zijn er voornamelijk op gericht om de bekeerlin-
gen te helpen een nieuwe culturele, sociale en religieuze wereld op te bouwen en deze 
wereld binnen te gaan. In de catecheses ligt een zwaar accent op Bijbels, moreel en 
doctrinair onderricht (idem, 182; 253), waarbij figuren en gebeurtenissen uit de Schrift 
dienen als voorbeeld voor een genadevol leven in de omgang met God. In deze riten en 
catecheses wordt uitzicht geboden op de deelname aan het mysterie van de doop, maar 
over de inhoud daarvan wordt nog gezwegen. De hele initiatie staat onder de disciplina 
arcani, de discipline van de geheimhouding. Pas in de week na Pasen worden de pasge-
doopten, tijdens eucharistievieringen voor alle gedoopten, ingewijd in de betekenis van 
de sacramentele initiatierituelen. 
 De inwijding in de betekenis van de doop, de zalving en de eucharistie gebeurt in 
zogenaamde mystagogische preken of catecheses. In deze preken wordt de initiatie-
viering in de herinnering teruggeroepen om de betekenis van datgene wat gezegd en 
gedaan is in de liturgie beter te begrijpen (Riley, 2; 220). Via de liturgie wordt de gelovige 
geïntroduceerd in de kennis en het begrip van het mysterie27. Daarnaast proberen de bis-

27  Vooral Ambrosius van Milaan en Theodosius van Mopsuestia leggen hierop veel nadruk (zie Mazza, 
25).
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schoppen de gedoopten te bewegen om de geloofsgeheimen rationeel te aanvaarden. 
De gelovige moet datgene wat hij in de initiatie beleefd heeft, kunnen ordenen, duiden, 
verantwoorden en verankeren. Zijn emotionele beleving moet een cognitieve ‘behuizing’ 
krijgen (Günzel, 165). Bovendien wordt een ‘volitieve behuizing’ gevraagd; de gelovige 
moet met zijn wil steeds weer kiezen zijn inwijding recht te doen. De bekering is met 
de keuze voor de doop niet voltooid. Steeds opnieuw is een beaming van de goddelijke 
geheimen met het gevoel, de rede en de wil nodig, willen zij kunnen doorwerken in het 
dagelijks leven. Hier immers vindt de christelijke doop zijn bestemming. Daarom wordt 
de pas-gedoopte ingewijd in een nieuwe betekenis van zijn eigen leven in het licht van 
Gods heilsplan (Riley, 1).

2.2.2.2 Inhoudelijke en methodische kenmerken van mystagogie
Om hun doelstellingen te bereiken, dat wil zeggen, om de gelovigen inzicht te geven in 
de betekenis van de gevierde geheimen en hen ertoe te bewegen als volwaardig christen 
te gaan leven, maken de bisschoppen in hun mystagogieën gebruik van verschillende 
middelen en inzichten. Deze inzichten en methoden zijn te onderscheiden voor drie as-
pecten van mystagogie: theologie, rite en catechese.

Theologie
In de mystagogische catecheses krijgen de pasgedoopten uitleg over de betekenis van 
de riten die zij hebben ondergaan in de liturgie van Pasen. In de mystagogie ontvouwen 
de kerkvaders hun visie op God en mensen. In grote lijnen is de mystagogische theologie 
als volgt weer te geven.
 Uit de praxis van de geheimhouding en de plaats die de mystagogie in het bekerings-
proces inneemt, wordt zichtbaar dat de kerkvaders geloof als een geschenk van God 
ervaren. De catechumenen worden van tevoren niet over de betekenis en de gang van 
zaken van de Paasliturgie ingelicht. Onvoorbereid28 en onwetend kunnen zij niet anders 
dan de riten ondergaan. In deze riten zelf, in de sacramenten, wekt God het geloof van de 
dopelingen. Niet mensen hebben daar de hand in, maar slechts God kan hiertoe het initi-
atief nemen. In de doop opent God de ogen van het geloof, opdat de dopelingen zien en 
begrijpen, horen en verstaan. In de doop schenkt God zijn heil aan wie in hem gelooft. 
 De riten die de dopeling ondergaat, zijn symbolen die naar God verwijzen. Maar in eer-
ste instantie zijn daarin woorden en handelingen uit het alledaagse leven te herkennen: 
onderdompeling in water, zalving met olie en het breken en delen van brood en wijn. De 
symbolen zijn verbonden met de concrete en zichtbare werkelijkheid. Zij hebben nu ech-
ter een plaats in de liturgie en worden betrokken op de heilsgeschiedenis en de Bijbelse 
mysteriën. De concrete symbolen verwijzen daarmee naar de onzichtbare werkelijkheid 
van God. Daardoor zijn ze ook zelf mysterieus geworden en behoeven zij uitleg (Günzel, 

28  Onvoorbereid, voor zover het de kennis van het ritueel betreft. Voor het overige hebben de cate-
chumenen zich in de periode voorafgaand aan de Paasnacht terdege voorbereid. De lichamelijke 
voorbereiding door middel van vasten en exorcisme heeft er vermoedelijk toe bijgedragen, dat de 
catechumeen met al zijn zintuigen ontvankelijk is geweest voor de ervaring van de liturgie (Finn, 
199, 225).
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84; Riley, 1). 
 In deze uitleg29, de mystagogische catechese, worden de rituelen voorgesteld als een 
sluier waarachter God zichtbaar is. God zelf heeft deze sluier doorzichtig gemaakt voor 
de gelovigen, opdat zij de betekenis van de riten ervaren. Van achter de sluier laat God 
zich nu kennen als Degene die heil schenkt aan mensen in hun wereld. Het mysterie van 
de doop, de zalving en de eucharistie is dat God genade schenkt aan iedere concrete 
mens die met Hem wil leven. In de mystagogische catecheses wordt met nadruk getoond 
dat God niet alleen in de Bijbelse tijd aan mensen heil heeft gebracht, maar dat Hij dat 
ook nu doet. God is de mens nabij in zijn dagelijkse leven. In dit geheim wordt de pasge-
doopte ingewijd. Dit is het mysterie waarmee hij als christen zal leven.

Rite
Behalve van de theologische betekenis tonen de kerkvaders zich in de mystagogische 
catecheses ook bewust te zijn van de rituele waarde van de christelijke initiatie. De doop 
is immers ook gewoon – in hedendaagse godsdienstwetenschappelijke termen – een 
rite de passage binnen de christelijke gemeenschap. Het ontvangen van de doop be-
tekent voor de catechumenen, dat zij nu in de kern van de gemeenschap opgenomen 
zijn. In deze gemeenschap kan de Heilige gezocht worden, onder wiens hemel zij mogen 
leven. Daar ligt hun bestemming. Dit is de wereld waarin zij opnieuw geboren kunnen 
worden – de heilige wereld (Finn, 243-244). 
 De kerkvaders schenken veel aandacht aan het maken van de overgang van het oude 
naar het nieuwe leven, van een leven als catechumeen naar een leven als ingewijde 
christen. In de liturgie van de paasnacht wordt deze overgang met name in twee riten 
uitgedrukt. In de ‘rite van de verwerping van Satan’ wordt de vroegere houding van on-
geloof afgezworen en in de ‘rite van de belijdenis van trouw aan Christus’ wordt een 
nieuwe houding van geloof aangenomen (Riley, 22). In het gebruik en de duiding van 
symbolen wordt deze overgang door de mystagoog versterkt. Op creatieve wijze ontsluit 
hij de wereld van God door een christelijk perspectief te geven op woorden en dingen 
die afkomstig zijn uit het contemporaine, dagelijkse leven (idem, 221). Hij laat de pasge-
doopten hiermee zien dat de doop niet iets magisch is, maar een persoonlijke, morele 
en existentiële betekenis heeft (idem, 185). De concrete werkelijkheid waarin mensen 
leven, is de werkelijkheid waarin God zich openbaart – toen en nu. In de individuele 
omstandigheden waarin zij leven, kunnen mensen tot ontmoeting met Hem komen. De 
mystagoog probeert mensen via zijn catecheses in deze ontmoeting te begeleiden (idem, 
452).

29  Mazza laat zien dat de kerkvaders de onzichtbare werkelijkheid proberen te ontsluiten via het zicht-
bare door het benadrukken van het sacramenteel of symbolisch realisme. Zij proberen aannemelijk 
te maken dat een ritueel niet alleen een mooie vorm is, maar dat het een symbool is waarin God een 
mens daadwerkelijk heil schenkt (Mazza). In de Middeleeuwen is het symboolbegrip veranderd. Een 
symbool werd steeds meer begrepen als een teken dat verwijst naar een heilvolle werkelijkheid, en 
niet meer als een gebeuren waarin heil bewerkt wordt. In de huidige tijd groeit het besef van Gods 
geheimvolle aanwezigheid in en werkdadigheid door een sacrament of – ruimer – een symbool 
(New Catholic Encyclopedia, Dl 13, 670-671; Burggraaff, 2002, 174-176).
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Catechese
Mystagogie in de patristiek blijkt niet alleen vanuit het gezichtspunt van theologie en 
rite te moeten worden bezien, maar ook vanuit het perspectief van de catechese. De 
aanwezigheid van catechetische elementen is aangewezen in de mystagogische preken 
van Ambrosius van Milaan. Deze kerkvader blijkt verschillende inzichten en methoden te 
gebruiken, opdat de catecheses zijn geloofsleerlingen bereiken.
 Een van de pedagogische methoden gaat, zoals we gezien hebben, in zekere zin voor-
af aan de mystagogie. Dit is de disciplina arcani30. De geheimhoudingsplicht helpt een 
geschikte dispositie te bewerken bij de dopelingen. Cyrillus van Jeruzalem is van mening: 
‘Op datgene wat je ziet, verlaat je je veel meer, dan op wat je hoort.’ (Günzel, 102) De 
disciplina arcani moet de nieuwsgierigheid en de wens naar de doop en een leven als 
volwaardig christen vergroten. Daarnaast maakt zij het mogelijk dat het zwaartepunt van 
de initiatie bij de ervaring van de dopeling gelegd wordt, en niet bij zijn kennis ervan. 
Eerst doen de dopelingen de ervaring van Gods heilshandelen op in de riten. Daarna 
pas wordt de ingewijde geholpen om het inzicht in de betekenis van dit heilsmysterie te 
verkrijgen en te verdiepen (idem, 105-106; Jacob 128). De disciplina arcani dient dus 
een duidelijk doel binnen de catechetische en mystagogische begeleiding van nieuwe 
christenen31. 
 Behalve in de disciplina arcani zijn ook in de eigenlijke mystagogische catecheses 
een aantal pedagogische principes terug te vinden. De methoden die bij Ambrosius 
zijn getraceerd, zijn de inductief-narratieve argumentatiewijze, het gebruik van Bijbelse 
pericopen als bewijsgrond, de toepassing van het principe van aanschouwelijkheid  en 
de dialogische benadering van de neofieten. Uit deze methoden kunnen we opmaken, 
dat Ambrosius de catechetische kant van mystagogie invult met wat tegenwoordig ‘aan-
schouwelijk en participerend leren’ wordt genoemd.
 De preken van Ambrosius zijn niet abstract of systematisch, maar eerder inductief en 
narratief. Ze geven voorrang aan riten, het aanschouwelijke en symbolen. Deze gelden 
als voorbeelden van Gods heilshandelen en worden plausibel geacht, omdat zij deel 
hebben aan het heil dat zij tegenwoordig stellen (Günzel, 167). Doordat Ambrosius op 
narratieve wijze spreekt, kan voor wie er gelovig mee instemt, ook daadwerkelijk heil 
gebeuren. In de narrativiteit deelt hij een gebeuren mee, dat niet in een louter rationele 
argumentatie uitgedrukt kan worden (idem, 321-322; 329)32. 
 In zijn inductieve en narratieve spreekwijze maakt Ambrosius sterk gebruik van het 

30  De term disciplina arcani stamt uit de zeventiende eeuw en is voor het eerst gebruikt door de 
Franse protestantse theoloog Daillé in een discussie tussen rooms-katholieke en protestantse the-
ologen over legitimering van dogmatische opvattingen. Het begrip is dus niet door de kerkvaders 
zelf gebruikt (zie: Jacob en Van den Berk). 

31  Overigens lijkt het erop dat de disciplina arcani niet altijd gehouden werd of nodig geacht werd. 
Waarschijnlijk volgde de handhaving ervan meer uit pedagogische, pastorale en theologische over-
wegingen, dan uit een algemeen geldige regel (Günzel, 99). 

32  Lohfink wijst er overigens op dat de narrativiteit als mededeling van een gebeuren niet per se de 
vorm van een verhaal hoeft aan te nemen. In de evangeliën is dit echter wel het geval (Günzel, 
322). 
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principe van de aanschouwelijkheid. Hij beweegt de gelovigen om hun verbeeldingskracht 
aan te wenden om zo een actief waarnemings- en verwerkingsproces op gang te brengen 
(idem, 306). In de verbeelding roepen de ingewijden zich bijvoorbeeld in herinnering wat 
zij in de Paasnacht beleefd hebben. Aan deze zintuiglijke belevingen wordt nu een inter-
pretatie gegeven. Het aanschouwelijke wordt hiermee tot basis van reflectie. Bovendien 
geldt het ook als toetssteen. In het uiterlijk navolgbare ligt voor de gedoopten een crite-
rium voor de geloofwaardigheid en de legitimiteit van het sacramentele gebeuren. Deze 
geloofwaardigheid maakt het mogelijk dat de gelovigen zich kunnen laten meevoeren 
in een nieuwe dimensie, die door de concrete symbolen wordt gerepresenteerd. Alleen 
via het aanschouwelijke is de geloofsdimensie voor mensen tastbaar. Maar Ambrosius 
waarschuwt er tegelijkertijd voor dat de gelovigen niet aan het aanschouwelijke moeten 
blijven vasthouden. Zij moeten niet alleen op de zintuigen vertrouwen, maar vooral ook 
op de ogen van het geloof, die in de doop geopend zijn (idem, 173-174). 
 Met de ogen van het geloof kan ook de betekenis van de Schriftverhalen in hun relatie 
tot de sacramenten ontwaard worden. In de mystagogische catecheses worden perico-
pen uit de Schrift gebruikt om duidelijk te maken dat de riten heil bemiddelen. Zij bieden 
identificatiemogelijkheden voor de neofieten. Ze worden dan ook zo verteld, dat het is 
alsof je er middenin staat en niet alsof het alleen gebeurtenissen zijn uit een ver verle-
den (idem, 269). Zo wordt getoond dat, zoals God toen genadig aanwezig is geweest, Hij 
dit ook nu is voor de gelovige. 
 Een vierde pedagogische methode die Ambrosius in zijn mystagogie aanwendt, is die 
van de dialogische benadering van de gelovigen. Zo spreekt hij de gedoopten vaak in 
de tweede persoon enkelvoud aan. Dit ‘jij’ en ‘je’ schept betrekking en ontmoeting, het 
schept tegenwoordigheid (idem, 282-283). Ook stelt hij voortdurend vragen, dat wil zeg-
gen: hij brengt vragen ter sprake, die voor de toehoorders impliciet of expliciet ook echte 
vragen zijn. Hieruit blijkt dat Ambrosius zijn ingewijden kent (idem, 289). Hij weet waar 
hun twijfel ligt, waar zij niet zeker van zijn, wat hen nog niet eigen is, waar zij in bevestigd 
moeten worden. Ook brengt hij zichzelf in. Hij grijpt terug op ervaringen uit zijn eigen 
geloofsontwikkeling (idem, 196). Bovendien past hij zijn woordgebruik aan en worden 
de onderwerpen, die hij ter sprake brengt, afgestemd op de groep mensen die op dat 
moment aanwezig is. Op deze wijze probeert hij een soort dialoog tot stand te brengen, 
die weliswaar niet feitelijk gevoerd wordt, maar wel de suggestie als zodanig wekt. Am-
brosius benadert de ingewijden als geloofsgenoten. Hij is een van hen en begeleidt hen 
als een metgezel (idem, 274).

Met deze meer gedetailleerde benadering van de mystagogische catecheses van Ambro-
sius van Milaan besluit ik het onderzoek naar de context en de inhoud van de mystagogie 
in de patristiek. Ik maak de overstap naar de hedendaagse mystagogie zoals zij uit prak-
tisch theologische literatuur naar voren komt. 

2.3 Mystagogie in onze tijd
Hoewel mystagogie (als praxis) in de tussenliggende eeuwen niet helemaal verdwenen 
is, staat de mystagogie, sinds Karl Rahner haar opnieuw heeft geïntroduceerd, weer 
volop in de belangstelling van theologie en pastoraat. Met name praktisch theologen 
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uit het Duitse taalgebied (Haslinger 1991a, 27-28) zijn met zijn inzichten en voorstellen 
aan de gang gegaan en in Nederland hebben vooral Van den Berk en Waaijman de aan-
dacht op mystagogie gevestigd (vgl. 1.3.1). In deze paragraaf zet ik de zoektocht voort 
naar overeenkomsten en verschillen tussen de mystagogie zoals die door hedendaagse 
praktisch theologen wordt voorgesteld en de mystagogie van de kerkvaders, om een 
eerste beeld te krijgen van wat er onder het begrip mystagogie verstaan wordt. Ik maak 
geen onderlinge vergelijking tussen de verschillende hedendaagse mystagogieën. Wel 
inventariseer ik inzichten over hedendaagse mystagogie met betrekking tot de aspecten 
die ook voor de patristiek onderzocht zijn: theologie, rite en catechese. Voordat ik hier op 
inga, bespreek ik echter de context van de hedendaagse mystagogie. 

2.3.1 Context
2.3.1.1 Voorgeschiedenis
De idee van mystagogie komt in onze tijd niet geheel uit de lucht vallen. We zien mysta-
gogie een rol spelen in de Liturgische Beweging van het begin van de twintigste eeuw. 
Deze Liturgische Beweging is een reactie op ontwikkelingen die in de negentiende eeuw 
duidelijk zichtbaar zijn geworden. Het nieuwe bewustzijn van die tijd dat te herkennen 
is als positivistisch-materialistisch individualisme, als subjectivisme en als streven naar 
emancipatie blijkt niet voor iedereen een overtuigend perspectief te bieden. Bij som-
migen ontstaat de neiging zich te verbinden met een gemeenschap waarin juist het niet 
rationeel verklaarbare, het religieuze heilige, de oriëntatie biedt. Het geloofsgeheim be-
leeft in deze tijd een renaissance. In de Liturgische Beweging gaat het daarbij niet om 
het duiden van de christelijke geloofsgeheimen, maar om de begeleiding tot het zelf 
ervaren van deze geheimen in liturgie en kerk (Haslinger 1991a 24-25). Een van de 
prominente personen uit de Liturgische Beweging, Odo Casel, ontwikkelt een theologie 
van de geloofsgeheimen, die niet zozeer mystagogie behandelt, maar eerder mystagogie 
is. Het doel van zijn werk is namelijk een bewustzijn te ontwikkelen voor de viering van 
sacramenten als actuele heilsgeheimen. Hij wil het besef wekken dat in de viering van 
de sacramenten niet herhaald wordt dat Jezus vroeger heil gebracht heeft, maar dat 
gevierd wordt dat God in dit handelen ook nu heil schenkt (idem; Wegman, 351-352). 
Critici verwijten Casel in zijn mystagogie ver af te staan van de werkelijkheid waarin de 
mensen uit zijn tijd leven. Een andere figuur uit de Liturgische Beweging, Romano Guar-
dini daarentegen, heeft wel oog voor de wereld en het geloofsleven van de kerkgangers. 
Zijn mystagogie is gericht op een liturgisch gebeuren waarin het goddelijk geheim en het 
mensenleven op elkaar betrokken worden. Beide theologen betrekken hun overwegend 
impliciete mystagogie louter op sacramentele liturgie. Maar vooral Guardini heeft een 
belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van een hedendaagse mystagogie. Deze 
impuls ligt in de theologische toewending naar de mens in zijn wereld (Haslinger, 1991a, 
27-28).

2.3.1.2 Ontstaansgeschiedenis 
Zo rond de Tweede Wereldoorlog groeit bij velen het besef dat de kerk de voeling heeft 
verloren met de dagelijkse realiteit waarin mensen verkeren. Langzamerhand ontstaat 
het klimaat waarin de ramen van de kerk geopend kunnen worden naar de wereld. Dit 
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aggiornamento gebeurt tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. In de wereld die nu gezien 
wordt, blijken veel mensen niet meer in een God te geloven. Zij blijken uit gewoonte naar 
de kerk te gaan en catechismuslessen te volgen, terwijl ze de inhoud ervan niet met hun 
eigen werkelijkheid in verband kunnen brengen. Mensen nemen meer eigen vrijheid en 
verantwoordelijkheid en laten zich minder gezeggen door de kerkelijke leer. Er is een 
kloof ontstaan tussen het (geloofs-)leven van mensen en het (geloofs-)onderricht van 
gezagdragers in de kerk. 
 Een belangrijk theoloog uit deze tijd is Karl Rahner. Volgens hem is de situatie van 
verwijdering tussen kerk en wereld, geloof en leven ontstaan, doordat mensen God niet 
meer ervaren. De theologie brengt een God ter sprake, die geen weet lijkt te hebben van 
waar het dagelijks leven van mensen om draait. God wordt gezien als iets wat, of iemand 
die, ver van het leven en de wereld van mensen afstaat. Voor vele mensen is deze God 
nietszeggend; hij is als dood.
 Vanuit verschillende kanten in de theologie wordt daarom gepleit voor een anthropo-
zentrische Wende. Ook Rahner vraagt een theologie, die haar uitspraken over God en 
geloof zo formuleert, dat zij als antwoord kan worden begrepen op de vraag die de mens 
voor zichzelf is. Hij stelt dat de theologie onbevangen bij de mens, bij zijn zelfervaring, bij 
zijn bestaan beginnen mag en – goed beschouwd – ook bij hem eindigen mag. Immers, 
de christelijke boodschap is niet vreemd aan het leven van mensen. Het evangelie is het 
opwekken en interpreteren van het binnenste van de mens, de diepste dimensie van zijn 
bestaan. Theologie is in de opvatting van Rahner antropologie (Van den Berk, 1999, 55; 
Haslinger, 1991a, 35-36; Wissink, 1994, 6). 
 Deze opvatting betekent voor Rahner echter geenszins dat er in de theologie geen 
plaats meer is voor God. Voor hem is God niet dood. God leeft, is, en is te kennen. Hij is 
te kennen voor mensen voor wie het leven niet vanzelfsprekend maar juist geheimvol is, 
voor mensen die vragen stellen bij het leven en die open staan voor ontdekkingen. Deze 
mensen kunnen in de reflectie op hun leven ervaren dat dit leven begrensd is, maar niet 
bij deze grens eindigt. Het menselijk bestaan is transcendent. Dergelijke grenservarin-
gen wekken het vermoeden dat er iets is dat groter is dan de mens, iets dat zijn bestaan 
draagt en dat zelf transcendent is (Haslinger, 1991a, 37). Tussen dit mysterievolle en 
transcendente ‘iets’ en mensen bestaat een betrokkenheid die wezenlijk is voor het be-
staan van mensen. Dit geheimvolle transcendente laat zich volgens christenen ervaren 
als een God, die zich naar mensen toewendt en hen nabij wil zijn. Antropologie is in de 
visie van Rahner dan ook tegelijkertijd theologie. Theologie en antropologie – God en 
mens brengen elkaar ter sprake. Het gaat immers altijd over God en mensen tegelijk en 
over hun betrekking tot elkaar (idem, 41). Dit inzicht ligt aan de basis van de omwente-
ling van theologie en kerk vanaf halverwege de vorige eeuw. Dit inzicht ligt ook ten grond-
slag aan het pleidooi voor mystagogie. 

2.3.2 Inhoud
2.3.2.1 Mystagogie als proces 
Met zijn pleidooi voor mystagogie formuleert Rahner in wezen een opdracht van de kerk. 
“De Kerk zou bij al haar handelen een mystagoge moeten zijn, die de mens ertoe brengt, 
in zijn binnenste God te ervaren.” (Rahner in: Van den Berk, 56). De kerk zou moeten 
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inwijden in de religieuze ervaring. En dat zou zij zodanig moeten doen, dat iemand zijn 
eigen mystagoog kan worden (idem). Rahner meent dat het niet mogelijk is om geloof 
en godservaring als een kennispakket te bemiddelen. God kan alleen herkend worden 
in persoonlijke levenservaringen van individuen en groepen. Ervaringen van God worden 
zichtbaar en herkenbaar in de reflectie van mensen op het eigen leven. Godservaring en 
geloof veronderstellen daarom een actieve houding van een mens. Zij vragen bezinning, 
reflectie, bewustwording en meer nog: zij impliceren het stellen van vragen bij het eigen 
leven en een ontvankelijke houding voor antwoorden. De kerk kan mensen begeleiden 
bij de inoefening hiervan. En geloofsleerlingen kunnen zich deze houding van reflectie op 
en ontvankelijkheid voor het leven zo toe-eigenen, dat zij op den duur zichzelf en eventu-
ele anderen kunnen begeleiden op de geloofsweg.
 Het gaat Rahner erom dat de Kerk mensen leert om vragen te stellen bij hun per-
soonlijke religieuze ervaringen en om open te staan voor de betekenissen van deze er-
varingen die zij ontdekken. Hij meent dat in de reflectie blijkt dat de ‘antwoorden’ die 
mensen ontvangen vóórgegeven antwoorden zijn. God openbaart zich als de eerste, als 
de initiatiefnemer, als de mogelijkheid-schepper, als het fundament van het menselijk 
bestaan. In de bezinning op het eigen leven wordt een mens zich niet alleen van zichzelf 
bewust, maar ook van God, van zijn relatie met Hem en van de betekenis van deze relatie 
voor zijn eigen leven. De kern van de godservaring is dat een mens beseft dat God altijd 
al met hem bezig geweest is, en wel zo, dat dit hem pas wezenlijk tot mens maakt (idem, 
50-51). Godservaring en zelfervaring maken elkaar mogelijk en verdiepen elkaar.
 In een tijd waarin veel mensen geen persoonlijke ervaring meer hebben van God, 
wordt door Rahner – en ook door zijn opvolgers – nadruk gelegd op de mystagogie als in-
wijding in het bestaan. De godservaring reikt volgens Rahner echter verder en de mysta-
gogie daarmee ook. Hij ziet mystagogie derhalve als een proces waarin meerdere lagen 
zijn te onderscheiden. Deze lagen zijn te typeren als: mystagogie van de geheimen van 
het bestaan, mystagogie van de genade en mystagogie van de roeping tot de gemeen-
schap33. In de ‘mystagogie van de geheimen van het bestaan’ worden mensen begeleid 
bij de bewustwording van zichzelf, van het eigen leven en van het goddelijk geheim dat in 

33  De formulering van deze drie lagen is gebaseerd op de omschrijving ervan die Waaijman (Waaijman, 
2000, 580-585) heeft ontleend aan Wollbold (Wollbold, 23-46). De derde laag omschrijft Waaijman 
als ‘mystagogie van de persoonlijke roeping binnen de gemeenschap’. Daarmee parafraseert hij 
hetgeen Wollbold noemt als ‘mystagogie van de kerk’. Groener neemt de twee typeringen samen 
tot mystagogie van ‘de kerk als gemeenschap van geroepenen’ (Groener, 341). Gaandeweg het on-
derzoek is de omschrijving van deze laag me te beperkt gebleken, omdat zij vooral de blik richt op 
de doorwerking van mystagogie. De verhalen die ik heb geanalyseerd, laten meerdere betekenissen 
van mystagogie van de kerk zien. Om ruimte te bieden aan een verscheidenheid aan betekenissen 
heb ik tijdens de ontwikkeling van het analyse-instrumentarium uiteindelijk teruggegrepen op de 
term van Wollbold. In het slothoofdstuk leg ik uit waarom ik tenslotte deze term aanvul tot ‘mysta-
gogie in het geheim van de kerk’ (vgl. 3.4.4.3; 4.2.2.6 en 6.2.4.3).
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dit leven zichtbaar kan worden34. Als een mens besef heeft van het geheim dat het men-
selijk bestaan en dat de transcendente God is en als hij zich daar betrokken op weet, kan 
hij vervolgens binnengeleid worden in het mysterie van God. Dit mysterie is te ervaren 
in de genadevolle aanwezigheid van Christus in het leven van mensen. In deze tweede 
fase van mystagogie, ‘de mystagogie van genade’, kan een bewustzijn groeien waarin de 
mens zijn kennen en willen op God oriënteert. In de derde fase van de ‘mystagogie van 
de roeping tot de gemeenschap’ tenslotte ontstaat inzicht met betrekking tot de eigen 
plaats en opdracht, de roeping, binnen de geloofsgemeenschap. De relatie tussen God 
en de gelovige krijgt zo concreet gestalte in de kerk (Waaijman 2000, 581; Wollbold, 
73).

2.3.2.2 Inhoudelijke en methodische kenmerken van mystagogie
We hebben voor de patristiek gezien dat er drie belangrijke aspecten van mystagogie zijn 
waarvoor inhoudelijke en methodische kenmerken te onderkennen zijn. Deze drie aspec-
ten, theologie, rite en catechese neem ik ook onder de loep bij de hedendaagse mystago-
gie. Opnieuw zoek ik naar inhoudelijke en methodische kenmerken van mystagogie.

Theologie
In de hedendaagse mystagogie, die in onderscheid met de mystagogie van de kerkva-
ders ‘nieuw’ genoemd wordt, worden de ideeën van Rahner met name door praktisch 
theologen uitgewerkt. Zij vinden zich in een vergelijkbare theologische visie op God en 
mensen, ook al werken zij deze visie met eigen accenten uit. 
 Een belangrijk accent wordt in de mystagogie van onze tijd gelegd op de persoonlijke 
inwijding in het geheim van het eigen bestaan. Vooral Van den Berk legt er sterk de na-
druk op dat het mysterie in allerlei zeer dagelijkse aspecten van het leven aanwezig is en 
ons omvat. Hij stelt echter dat veel mensen zich niet bewust zijn van de heiligheid van de 
werkelijkheid waarin zij leven. Toch kunnen mensen wel leren om zich daarvan bewust te 
worden. Zij kunnen leren om de oversteek te maken van een profane naar een sacrale 
werkelijkheid. Daartoe moet het symbolisch bewustzijn gewekt en geactiveerd worden. 
Het symbolisch bewustzijn is namelijk dat deel van het bewustzijn, dat ontvankelijk is 
voor de transcendente werkelijkheid (Van den Berk, 1999, 153-154). Bij het wekken 
van het symbolisch bewustzijn en het ontvankelijk worden voor de transcendente wer-
kelijkheid in ons bestaan, kunnen mensen begeleid worden door een mystagoog. Deze 
maakt gebruik van de socratische vroedvrouwkunde, de maieutiek. Dit betekent dat 
de mystagoog aansluit bij de ervaringen die mensen opdoen en de vragen die zij zich 
daarbij stellen, en dat hij dóórvraagt, opdat deze mensen zelf hun eigen antwoorden 
kunnen ontdekken (idem, 58)35. Zo worden zij geholpen tot religieuze bewustwording te 

34  Wollbold benadrukt het belang van de biografische bemiddeling voor de mystagogie. Dit is een 
aspect waarop Rahner volgens hem te weinig is ingegaan. Daardoor is Rahners mystagogie in zijn 
visie te abstract gebleven (Waaijman, 2000, 582; Wollbold, 62)

35  Knobloch wijst er terecht op dat mensen ook levensmomenten kunnen ervaren, zoals zwanger-
schap en geboorte, waarin zij zich niet zozeer veel vragen stellen, maar waarin zij eerder niet-
gearticuleerde antwoorden vinden (Knobloch 1991b,  140-141).



62

komen. Mystagogische inwijding in het geheim van het eigen bestaan betekent voor Van 
den Berk opnieuw geboren worden, groeien in menswording en in zelfverwerkelijking 
(idem,180; Van den Berk 2001, 98).
 Een theoloog als Haslinger legt ook nadruk op de religieuze bewustwording van men-
sen en hun zelfverwerkelijking vanuit een reflectie op het eigen leven. De transcendente 
werkelijkheid die in dit concrete eigen leven ervaarbaar is, is voor hem niet neutraal. Has-
linger ziet in deze transcendente werkelijkheid de God die zich betrokken toont op onze 
werkelijkheid en met ons een relatie wil aangaan. In het concrete bestaan is derhalve 
de historische verwerkelijking te ervaren van de dynamiek van de relatie tussen God en 
mens, de incarnatie. Mystagogie is erop gericht dat mensen de realiteit van deze relatie 
voor hun eigen leven ontdekken. In mystagogie worden mensen begeleid bij de bewust-
wording van de eigen identiteit. Het geheim van het menselijk bestaan is dat een mens 
in relatie staat met God, dat een mens kind van God is en dat deze identiteit solidariteit 
oproept onder mensen (Haslinger 1991a, 70-71). 
 Stoltenberg gaat in op de solidariteit tussen mensen. Mensen danken hun subject-
zijn aan de alles voorafgaande toewending van God en het persoonlijk geroepen zijn 
tot relatie met Hem. Stoltenberg stelt dat subjectwording echter niet mogelijk is zonder 
gemeenschap met andere mensen, die in de omgang elkaars vrijheid en persoonlijkheid 
respecteren. In dit opzicht is subjectwording altijd solidariserend (Stoltenberg, 98). Het 
proces van menswording is dus een proces van solidarisering en gemeenschapsvorming. 
Mystagogie als inwijding in de subjectwording ziet zij derhalve als de motor van het pro-
ces van kerk-wording. 
 Kortom, binnen de theologie van de hedendaagse mystagogie wordt een sterk ac-
cent gelegd op de antropologie. De inzet van mystagogie wordt gezien als begeleiding bij 
menswording – in christelijk perspectief. De mystagogie begint daarom bij de inwijding 
in het geheim van het persoonlijk bestaan. Daar ligt de sleutel tot de ervaring dat God 
vooraf gaat aan het menselijk bestaan, dat Hij de oorsprong is van onze werkelijkheid en 
dat Hij het is die ons aanspreekt, die ons roept en uitnodigt een relatie met Hem aan te 
gaan. God is in de theologie van de hedendaagse mystagogie Degene die aan mensen 
een onvervreemdbare waarde schenkt. Binnen deze onvervreemdbare waarde kan de 
mens zich omvormen en ontstijgen, zodat hij steeds meer kan leven vanuit het besef 
kind van God te zijn en als zodanig een eigen plaats en opdracht in onze werkelijkheid te 
hebben.

Rite
De mystagogie in de Vroege Kerk is een vorm van inwijding in het geloofsgoed en de ge-
meenschap van de christenen die volgt op het inwijdingsritueel van deze gemeenschap. 
Daarmee is de patristische mystagogie de fase in het proces van bekering die aansluit op 
de viering van de initiatiesacramenten doop, zalving en eucharistie. Hedendaagse mys-
tagogie wordt niet zozeer voorgesteld als een fase in een bekeringsproces, maar als een 
proces op zichzelf. De basisgedachte is dat ieder mens een kind van God is. Van daaruit 
roepen praktisch theologen kerken op om ieder mens en elke levenssituatie serieus te 
nemen. De liturgie die door de kerk gevierd wordt, dient van en voor gelovigen uitdruk-
king te zijn van de ervaring dat God aanwezig is in het alledaagse leven. De sacramenten 
die in de liturgie gevierd worden, worden daarbij beschouwd als bijzondere aanwijzing 
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van de nabijheid van God in dit concrete leven (Knobloch 1991a, 117). 
 In deze zin kan de viering van elk sacrament aanleiding vormen tot initiatie en kan – 
omgekeerd – elk inwijdingsmoment een sacramenteel karakter krijgen. Initiatie lijkt in 
de hedendaagse mystagogie immers te worden opgevat als inwijding in de geheimen 
van het leven, die geheimen van het geloof worden als de geheimen van het leven in 
relatie tot God ervaren worden (idem, 119-123; Weber, 176). Belangrijke levensmomen-
ten als de geboorte van een kind, in het huwelijk treden en ziekte en dood kunnen er-
varen worden als eerste onthullingen van levens- en geloofsgeheimen. Deze bijzondere 
levensmomenten kunnen aanleiding zijn tot een rituele of sacramentele viering ervan. 
De rituele initiatie als inwijding in de geloofsgeheimen van de christelijke gemeenschap 
worden allereerst en voornamelijk in de context van een persoonlijke relatie met God ge-
zet. De inwijding wordt wel gevierd in een lokale36 geloofsgemeenschap, maar het hangt 
van persoonlijke keuzes af of de ingewijden gaan deelnemen aan het leven van deze 
gemeenschap (Knobloch 1991b, 145). Het komt veelvuldig voor dat gelovigen de ge-
loofsgemeenschap als een ‘extra’ beschouwen. Zij ervaren hun verbondenheid met het 
goddelijk geheim van het leven in de kerk te kunnen beleven, maar net zo goed elders. 
De doop is in die zin eerder een uitdrukking van de persoonlijke relatie die een gelovige 
met God ervaart, dan een uitdrukking van de opname in de geloofsgemeenschap. 

Catechese
We hebben gezien dat in het vroege christendom de mystagogie als catechetische inwij-
ding in de christelijke geloofsgeheimen aansluit op en verdieping geeft aan de rituele 
inwijding van nieuwe geloofsgenoten. De vraag is nu of en hoe in de nieuwe mystagogie 
rituele en catechetische inwijding aan elkaar gekoppeld worden.
 Wanneer het gaat om de sacramentele viering van bijzondere levensmomenten, stel-
len praktisch theologen voor om ter voorbereiding mystagogische catechese te geven 
aan de betrokkenen. Dit voorstel beoogt in eerste instantie pastores op te roepen de 
theologische uitgangspunten van de mystagogie concreet te maken in hun pastoraal 
handelen. Als mystagogie een proces is waarbij mensen vanuit de ervaring van de ge-
heimen van het eigen bestaan komen tot de ervaring van God, dient mystagogische 
catechese te beginnen bij het levensverhaal van mensen om (eventueel) uit te komen bij 
het mysterie van God die in dit levensverhaal ervaarbaar wordt. Een rituele viering van dit 
mysterie vormt in dit proces de afsluiting en concretisering, in plaats van het startpunt 
van mystagogie (Hendriks, 185-187; Weber, 185).

36  Over kerk als geloofsgemeenschap wordt in eerste instantie vaak in algemene termen geschreven, 
maar deze algemene termen lijken te wijzen in de richtingen van de lokale geloofsgemeenschap. 
Stoltenberg ziet kerk niet als een gegeven, maar als uit het geloof van een gemeenschap geboren. 
Weber vult aan dat de kerk daarom ook een ‘thuis’ zou moeten zijn. Zij zou een huis moeten zijn, 
waar mensen zich prettig voelen en tot zichzelf kunnen komen. Als een zinbemiddelende levensge-
meenschap zou zij een thuis moeten bieden, waarin de bewoners woonkamers kunnen inrichten 
met uitingen van wederzijdse ontmoetingen tussen God en henzelf (Stoltenberg, 80; 84; Weber, 
180). In 6.2.4.3 wordt zichtbaar dat een omvattender betekenis van kerk of geloofsgemeenschap 
oplicht uit deze studie naar hedendaagse mystagogie. 
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 Omdat het besef van de goddelijke dimensies van levenservaringen zo belangrijk is in 
mystagogie, is mystagogisch handelen niet voorbehouden aan pastorale beroepskrach-
ten. Zij worden juist uitgedaagd om zogenoemde ‘ervaringsdeskundigen’ als mystagogen 
in de catechese te betrekken, zoals jonge ouders in de doopvoorbereiding en echtparen 
in de huwelijksvoorbereiding (Knobloch 1991b, 154; Weber, 182). 
 Naast mystagogische catechese ter voorbereiding van de viering van sacramenten 
stelt Hendriks voor om ook mystagogische catechese aan te bieden als voorbereiding 
op de viering van liturgie in het algemeen. In de liturgie kan de dialoog tussen God en 
mensen, tussen God en gemeenschap plaatsvinden. Omdat – volgens Hendriks – veel 
mensen tegenwoordig in dit opzicht niet gewend zijn zich te uiten, vooral niet gemeen-
schappelijk, staat deze dialoog in de liturgie echter onder druk (Hendriks, 185-187). 
Wanneer mensen de geheimen van hun leven leren kennen en leren duiden in een mys-
tagogische voor-catechese en wanneer zij deze geheimen in verband leren brengen met 
het heilsmysterie van Christus in mystagogische catechese (idem, 178; 180-181), leren 
zij zichzelf te beschouwen als ‘christenen’. De liturgische samenkomst van (deze) chris-
tenen kan worden beschouwd als concretisering van de mystagogie (idem, 187).
 In de mystagogische catechese wordt methodisch gebruik gemaakt van de maieutiek 
en de hermeneutiek van de godservaring die in de grond van het menselijk bestaan 
geschonken is (Haslinger 1991a, 56). De catechese gaat uit van de principes van parti-
ciperend en activerend leren. Daarbij worden de basisregels uit de theorieën over com-
municatief handelen gehanteerd. De houding van de mystagoog wordt getypeerd als: het 
waarderen en serieus nemen van de ander in zijn of haar situatie; het benaderen van 
mensen als gelijkwaardigen op grond van de identiteit die gemeenschappelijk is, name-
lijk het kind-van-God zijn; het respecteren en opwekken van ieders eigen vrijheid en ver-
antwoordelijkheid; het opbouwen van relaties vanuit een openheid naar ieder ander en 
met behulp van authenticiteit en zelfcongruentie37. Met deze houding is het niet alleen 
mogelijk om op mystagogische wijze catechese te ‘geven’, maar ook om bijvoorbeeld 
diaconie mystagogisch uit te werken38. 

37  In de meeste bijdragen in het boek van Haslinger en Knobloch wordt ingegaan op het belang van 
een goede communicatie voor mystagogisch handelen (Vgl. Hobelsberger, 236-243; Haslinger 
1991a, 64; Stoltenberg, 85-91; Knobloch, 1991c, 212-219). In feite plaatsen zij mystagogie daar-
mee binnen de visie dat pastoraat een hermeneutische dienst is, waarvoor een hermeneutisch 
communicatieve competentie vereist is. (Zie 3.3.2.3, vgl. Groener, 360-378)

38  Mystagogische diaconie is een uitwerking van het mystagogische principe dat het dagelijks leven 
van mensen als uitgangspunt en ingangspunt van mogelijke godsontmoeting geldt. Of sterker: in 
welke persoonlijke, concrete werkelijkheid een mens ook leeft, deze is de werkelijkheid waarin God 
zich kennen laat (vgl. 1.4.2.2) . Te denken valt zo aan mystagogische benadering van gehuwden, 
werklozen en werkenden, zieken, gehandicapten en armen. De mystagogische opdracht voor ker-
ken impliceert, volgens sommigen, dat zij zich juist ook wenden tot mensen die over het hoofd ge-
zien worden of situaties waarvan de betekenisvolheid veronachtzaamd wordt (Hendriks, 194-204; 
Hobelsberger, 226-245; Haslinger 1991b, 248-265).
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2.4 Overeenkomsten en verschillen tussen 
  patristische en hedendaagse mystagogie
Hierboven hebben we enig zicht gekregen op de praktijk van mystagogie in de Vroege 
Kerk en de theorieën over hedendaagse mystagogie. Hieronder zullen de beide praxeis 
met elkaar vergeleken worden. Het blijkt dat er een aantal algemene uitgangspunten 
met betrekking tot mystagogie te noemen is, die echter in de patristiek een andere in-
kleuring krijgen dan in onze tijd. Het ordenen van de twee begrippen van mystagogie zal 
het begrip van de mystagogische praxis in het algemeen kunnen vergroten. 

2.4.1 Context
Een eerste constatering is dat mystagogie een praxis is van een kerk die gesitueerd is 
in een bepaalde context. Zij speelt een rol in de omgang van een geloofsgemeenschap 
met de samenleving waarin zij haar plaats heeft. Deze omgang wordt bepaald door het 
verlangen naar een toekomst voor de kerk. 
 Het hoogtepunt van de mystagogie in de Vroege Kerk vinden we in de vierde eeuw. De 
kerk heeft dan te maken met haar nieuwe positie als erkende en later als staatsgods-
dienst. Dit betekent dat er een grote belangstelling bestaat van mensen die christen wil-
len worden. De vraag waarvoor de kerken zich geplaatst zien, is die hoe zij de schatten 
van de boodschap van Christus kunnen bewaren. Zij kunnen de poorten van de kerk niet 
geheel sluiten, maar ook niet geheel openen. Het catechemunaat gaat dan functioneren 
als opvangnet voor al die mensen die graag tot de christelijke gemeenschap willen beho-
ren, maar die niet verlangen naar de groei in het geloof en de gemeenschap die door de 
doop mogelijk wordt. Vanwege de disciplina arcani blijven deze mensen verstoken van 
de ervaring met en kennis over Gods heil dat in sacramenten bemiddeld wordt. Slechts 
zij die uit persoonlijk verlangen, getoond in woord en gedrag, en met goedkeuring van de 
geloofsgemeenschap de doop ontvangen, worden verder ingewijd in het geloofsgeheim 
en in de geloofsgemeenschap. De bekeringspraktijk uit het vroege christendom toont dat 
er onderscheid gemaakt kan worden tussen gelovigen naar mate van verlangen tot en 
verwerkelijking van inwijding. 
 In de tegenwoordige opvattingen over mystagogie komt nauwelijks de idee voor, dat 
er op deze wijze onderscheid tussen gelovigen gemaakt kan worden. Veel meer gaan ze 
uit van de idee dat de kerken moeten openstaan voor iedereen en dat zij, wil zij mysta-
gogisch zijn, zich expliciet moet wenden tot mensen die nog vaak over het hoofd gezien 
worden. Ook deze gedachte is gebaseerd op het verlangen om Christus in onze werke-
lijkheid tegenwoordig te stellen en het geloof in hem levend en werkelijk te houden voor 
de toekomst. In Europa verbinden steeds minder mensen zich met een van de (tradi-
tionele) christelijke geloofsgemeenschappen. Er bestaat in tegenstelling tot in de vierde 
eeuw tegenwoordig juist een geringe belangstelling voor het christendom. Daarom is de 
vraag voor veel kerken nu hoe aantrekkelijker te worden om toekomst te houden. Een 
antwoord wordt gezocht bij de mystagogie als een benaderingswijze die in alle vormen 
van kerkelijk handelen toegepast kan of zelfs dient te worden. Daarbij wordt vooral terug-
gegrepen op sociaal-wetenschappelijke principes die ook geldend geacht worden binnen 
mystagogisch pastoraat. Hedendaagse mystagogie wordt veelal minimaal theologisch 
gefundeerd. De disciplina arcani wordt niet bewust en vanuit een theologische visie ge-
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hanteerd. Hoogstens doet zich een zwijgen over de geloofsgeheimen voor, omdat zaken 
waar men geen weet van heeft vaak geen gespreksonderwerp zijn. In sacramentencate-
chese valt daarentegen vaak op dat duidingen van de betekenissen van sacramenten 
voorafgaand aan de viering ervan besproken worden.          

2.4.2 Inhoud
2.4.2.1 Mystagogie als fase in een proces of als proces op zichzelf
Zowel in de patristiek als tegenwoordig heeft mystagogie te maken met een proces van 
transformatie. 
 In de Vroege Kerk vormt de mystagogie een specifieke fase van dit transformatie-, 
ofwel: bekeringsproces. Zij volgt op een langdurig catechemunaat en de christelijke ini-
tiatie met Pasen. Mystagogie vindt plaats in mystagogische preken of catecheses tijdens 
liturgische bijeenkomsten in de week aansluitend op Pasen. Deze liturgische bijeenkom-
sten zijn voor een selecte groep toegankelijk, namelijk voor hen die zijn ingewijd in de 
doop. Mystagogie heeft dan ook betrekking op een verdere inwijding in het geloofsge-
heim. Dat uit zich in een verdere ontwikkeling van het persoonlijk geloof en een grotere 
deelname in de geloofsgemeenschap.  
 Tegenwoordig wordt het gehele proces van inwijding in transcendentaal bewustzijn en 
christelijk geloof als mystagogisch handelen benaderd. Dat betekent in feite dat mysta-
gogie ook nu – en dan wel in zijn geheel – te maken heeft met het proces van bekering, al 
is er niemand die dit zo noemt. Met het aspect van de persoonlijke geloofsontwikkeling 
kan hedendaagse mystagogie goed uit de voeten. Er wordt vooral veel nadruk gelegd op 
de inwijding in het geheim van Gods aanwezigheid in en betrokkenheid op het concrete 
leven van mensen. Het tweede aspect van het bekeringsproces, het ingroeien in de ge-
meenschap van gelovigen, is minder duidelijk aanwezig. 

2.4.2.2 Inhoudelijke en methodische kenmerken van mystagogie
Theologie
Wanneer we kijken naar de theologie van de mystagogie, dan blijkt dat er groot belang 
gehecht wordt aan de ervaring van en het geloof in een God die aanwezig is in het leven 
van concrete mensen als Degene die heil brengt. 
 In de vierde eeuw wordt het in- en uitgangspunt van deze ervaring bij de beleving van 
de initiatieliturgie gelegd. In de initiatieriten kunnen de dopelingen ervaringen van God 
opdoen, waarin Hij zich toont als de aanwezige en heilschenkende. De godservaringen 
die de dopelingen kunnen opdoen, zijn geschenken van God zelf. Bij Hem ligt het ini-
tiatief voor de zelfopenbaring. De mystagogische catecheses geven duidingen van de 
ervaringen die de ingewijden in de ontmoeting met het godsmysterie hebben opgedaan. 
De mystagogen geven de gelovigen inzicht in Gods gave van heil in het concrete leven 
van ieder mens en in het bijzonder door middel van de sacramenten. Wie zich dit inzicht 
ook toe-eigent zal met een nieuw zelfbegrip gaan leven. Zijn identiteit wordt nu gevormd 
door zijn omgang met God binnen de gemeenschap van christenen. 
 In de nieuwe mystagogie daarentegen wordt het in- en uitgangspunt van de ervaring 
van de nabijheid van God bij het concrete, alledaagse leven zelf gelegd. Authentieke 
godservaring is dáár op te doen. Mystagogie wordt daarom gezien als manier om men-
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sen zich bewust te laten worden van de transcendente dimensie van het bestaan en de 
betrokkenheid van God op het eigen concrete leven. Wie deze betrokkenheid ervaart, zal 
God en zichzelf leren kennen. God toont zich dan als de oorsprong van ons bestaan, als 
Degene die ons aanspreekt en oproept een relatie met Hem aan te gaan. In antwoord 
op deze oproep kan de mens besef krijgen van zijn eigen plaats en opdracht binnen 
onze werkelijkheid. Hedendaagse mystagogie wordt zo ingezet in het streven naar (in 
eerste instantie) zelfverwerkelijking en menswording en (in tweede instantie) gemeen-
schapsvorming en biedt daarop een christelijk perspectief. Liturgie wordt niet zozeer als 
uitgangspunt van mystagogie gezien, maar eerder als vorm waarin een mystagogisch 
proces zich concretiseert39. 

Rite
Een volgende overeenkomst tussen de mystagogie uit de patristiek en die uit onze tijd 
is dat zij verbonden wordt met de viering van rituelen binnen de christelijke geloofsge-
meenschap. De wijze waarop het verband gelegd wordt, is echter verschillend.
 In de Vroege Kerk volgt de mystagogie op de rituele inwijding van een gelovige in het 
geloof en de gemeenschap van de christenen. De mystagogische catecheses proberen 
de overgang die door de gelovige gemaakt is van het ‘oude’ leven als catechumeen naar 
het ‘nieuwe’ leven als ingewijde christen te duiden en te verdiepen. Zij vormen een bege-
leiding bij de verdere ontwikkeling van de relatie tussen de ingewijde gelovige en God en 
tegelijkertijd bij de verdere ontwikkeling van de verbondenheid tussen de pasgedoopte 
en de geloofsgemeenschap. 
 In de huidige tijd daarentegen gaat mystagogie vooraf aan de viering van sacramen-
ten, die alle kunnen dienen als ‘initiatiesacrament’. De rituele viering lijkt daarmee een 
bevestiging van een mystagogisch proces. In de riten wordt de nieuwe werkelijkheid van 
een levende verbondenheid tussen God en mensen, zoals die in de voorafgaande peri-
ode voor de betrokkenen gegroeid is, geuit en gevierd. Hoewel deze viering in een ge-
loofsgemeenschap plaatsvindt, heeft het mystagogisch proces en de rituele inwijding in 
eerste instantie meer te maken met de persoonlijke geloofsontwikkeling, dan met een 
opname in de geloofsgemeenschap. 

Catechese
Tenslotte valt voor de mystagogie in de patristiek en de nieuwe mystagogie te constate-
ren dat zij in hun catechese hetzelfde uitgangspunt hebben, namelijk de persoonlijke 
ervaring. De patristische mystagoog gaat in zijn catechese uit van de ervaringen die de 
ingewijde heeft opgedaan in de liturgie van Pasen en de hedendaagse mystagoog gaat 
daarbij uit van de ervaringen die mensen in hun dagelijkse leven hebben opgedaan. In 
feite gebruiken beide in hun catechese de methode van de maieutiek en de hermeneu-
tiek van de godservaring. Daarbij is de houding van de mystagoog uitermate belangrijk.
 De mystagogische catechese wordt in de Vroege Kerk als een pastorale dienst be-

39  Dit lijkt in mindere mate te gelden voor zogenaamde evangelicale gemeenschappen, waar na de 
liturgie de gelegenheid geboden wordt om met iemand te praten en te bidden naar aanleiding van 
wat aan en tijdens de liturgie ervaren is.
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schouwd. Dat betekent dat de pastor, de bisschop in dit geval, mystagogie als een ‘her-
derlijke’ taak ziet. Mystagogie is een vorm van begeleiding van een geloofsleerling door 
een geloofsleraar. Als mystagoog is de pastor de voor-ganger van de ingewijde. Hij is ie-
mand die bepaalde etappes op de geloofsweg al afgelegd heeft en daarom de nieuwelin-
gen op deze weg kan begeleiden. Maar tegelijkertijd is de mystagoog ook metgezel. Hij is 
net als de pasgedoopte een kind van God, een leerling van Christus, en verschilt daarom 
wezenlijk niet van hem. Zijn eigen ervaringen als leerling van Christus vormen een ge-
loofwaardig bewijs voor de begaanbaarheid van de geloofsweg die de neofieten getoond 
wordt. Overigens is mystagogie niet alleen een dienst van de mystagoog. Ook tijdens de 
week na Pasen wordt de ingewijde begeleid door de peetouder, die tijdens het geheel 
van het bekeringsproces een belangrijke rol speelt. Deze peetouder vertegenwoordigt op 
een bijzondere manier de geloofsgemeenschap en draagt bij aan de geloofsontwikkeling 
van de catechumeen en aan zijn opname in de gemeenschap.
 De mystagogie wordt door huidige praktisch theologen niet beperkt tot het pastorale 
domein van de catechese. Mystagogie is voor hen een paradigma voor de hele pastorale 
praxis. Zij zien ook niet alleen de pastorale beroepskrachten als (potentiële) mystagogen. 
Om mystagoog te kunnen zijn, zo stellen zij, dien je in de eerste plaats ervaringsdeskun-
dige te zijn. Een mystagoog is iemand die de geloofsweg zelf al gegaan is en die daarom 
de geloofsleerling kan voorgaan. De beroepskrachten worden derhalve door de praktisch 
theologen aangespoord om hun pastorale taak te delen met mensen die daar talenten 
voor hebben, maar er niet officieel voor aangesteld zijn. Zij worden aangespoord om zich 
ook als geloofsleerling op te stellen en authentieke geloofservaringen te delen. Er wordt 
een sterke nadruk gelegd op de gelijkheid van mensen, dus ook van de pastor ten op-
zichte van mensen binnen en buiten de geloofsgemeenschap.

In dit tweede hoofdstuk is een vergelijking gemaakt tussen de vroegkerkelijke en de 
hedendaagse mystagogie. Daarbij heb ik gezocht naar de contouren van een voorlopig 
concept van mystagogie. Ik wil dit hoofdstuk afsluiten met een samenvatting waarin deze 
contouren nog eens scherp getekend worden.

2.5 Samenvatting
De vergelijking tussen de mystagogische praxis in de vroege kerk en de theorieën over 
hedendaagse mystagogie laat zien dat zich in de mystagogie twee processen afspelen. 
Ten eerste is er het proces waarin de christelijke gemeenschap haar geloof doorgeeft 
aan geloofsleerlingen en nieuwe geloofsleerlingen opneemt in haar gemeenschap. En 
ten tweede is er het proces waarin geloofsleerlingen een persoonlijke relatie aangaan 
met God en deel gaan uitmaken van de christelijke geloofsgemeenschap. Dit levert een 
eerste, voorlopige omschrijving van het concept van mystagogie op:

Mystagogie is inwijding in persoonlijk geloof en in de geloofsgemeenschap.

De inwijding door de geloofsgemeenschap in het algemeen en door de mystagoog in het 
bijzonder vindt plaats op alle pastorale taakvelden. 
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Daarin komen de volgende aspecten voor:
−	 theologie
−	 rite 
−	 catechese

De inwijding van de geloofsleerling kan drie lagen omvatten:
−	 mystagogie in het geheim van het bestaan
−	 mystagogie in de genade
−	 mystagogie in de roeping tot de gemeenschap

Het concept van mystagogie zoals dat hierboven geformuleerd is, geeft een voorlopig 
antwoord op de vraag wat mystagogie is. Het dient als eerste zoeklicht voor de selectie 
van praktijkverhalen over en rondom mystagogische gebeurtenissen. 
 Dit concept laat echter nog onvoldoende zien wat er gebeurt, als er mystagogie ge-
beurt. Wat voor processen spelen zich af in mystagogie? Hoe werkt mystagogie? Om ant-
woord  te vinden op deze vragen wordt de deiktisch-ontologische zoektocht voortgezet. 
In het onderzoek zelf vonden er drie bewegingen door elkaar heen plaats. Met behulp 
van het voorlopig concept heb ik gezocht naar verhalen uit de hedendaagse pastorale 
praktijk rondom mystagogische gebeurtenissen. Deze verhalen heb ik gelezen. Een zes-
tal daaruit geselecteerde verhalen heb ik uitgebreid geanalyseerd.  Ondertussen deed 
ik een aanvullende literatuurstudie. Deze literatuur hielp mij beter te zien en te verstaan 
wat de werking is van mystagogie en in hoeverre mystagogische processen voltrokken 
worden in de verhaalde pastorale praktijken. En andersom hielpen de verhalen mij om 
de literatuur beter te begrijpen en beter te zien of en in hoeverre de verschillende theo-
rieën recht doen aan de mystagogische werkelijkheid zoals die uit de verhalen naar vo-
ren komt. Met behulp van aanvullende literatuur en het voorlopig concept tezamen heb 
ik een instrumentarium ontwikkeld voor de analyse van de verhalen. 
 De drie bewegingen vonden in een voortdurende wisselwerking plaats die moeilijk 
precies te ontrafelen is. Omwille van de leesbaarheid staan eerst de twee hoofdstukken 
waarin ik verslag leg van de literatuurstudie achter elkaar geplaatst, en daarna de twee 
hoofdstukken die het kwalitatief-empirisch onderzoek verslaan. Dat betekent dat ik in 
het volgende hoofdstuk (3) literatuur bespreek die weliswaar niet expliciet mystagogie 
tot onderwerp heeft, maar die wel ingaat op processen die zich in mystagogie voordoen. 
Vanuit spiritueel-antropocentrisch oogpunt wordt daarin een visie ontwikkeld op mysta-
gogie. In de vraag: ‘wat is mystagogie?’ klinkt derhalve al de vraag ‘hoe is mystagogie?’ 
door. Hoofdstuk 4 begint met een analyse-instrumentarium dat ontwikkeld is uit de in-
zichten die in hoofdstuk 2 en 3 zijn opgedaan. Vervolgens leg ik daarin verslag van de 
zoektocht naar verhalen uit de praktijk rond mystagogische gebeurtenissen en toon ik de 
verhalen die ik geselecteerd heb voor nadere analyse. Ik zet hierin de tweede deiktisch-
ontologische stap en wijs aan: ‘dat is mystagogie’. Vervolgens toon ik in hoofdstuk 5 
de analyses van de geselecteerde verhalen. De vraag ‘hoe is mystagogie’ staat hierin 
centraal. In hoofdstuk 6 tenslotte wordt het voorlopig concept dat hierboven gevonden 
is aangevuld, genuanceerd en gepreciseerd. Dat vormt de – nog altijd voorlopige – af-
ronding van dit deiktisch-ontologisch onderzoek naar een antwoord op de vraag ‘wat is 
mystagogie?’
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3  Wat is mystagogie? 
  
  Een spiritueel-antropocentrische visie
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3.1 Inleiding
Net als in het vorige hoofdstuk wordt in het navolgende verslag gelegd van een litera-
tuurstudie. In het vorige hoofdstuk is literatuur besproken die expliciet over mystagogie 
handelt. Zij heeft eerste, voorlopige contouren zichtbaar gemaakt van wat onder het 
begrip mystagogie verstaan wordt. 
 Vanuit mijn eigen ervaringen met inwijdingsprocessen zocht ik intuïtief naar een ant-
woord op de vraag hoe mystagogie werkt, wat zij bewerkt, hoe zij uitwerkt. De kennis die 
ik tijdens mijn doctoraalstudie had opgedaan van de (contemplatieve) psychologie en de 
spiritualiteitstudie gaven enkele aanzetten tot reflectie over deze ervaringen. Tijdens het 
zoeken, selecteren en analyseren van de verhalen rondom mystagogische gebeurtenis-
sen werd de vraag naar de werking van mystagogie eens te meer opgeroepen. Ik vroeg 
me bijvoorbeeld af welke relaties zich voordoen tussen de betrokkenen in het mystago-
gisch proces: de geloofsgemeenschap, de mystagoog, de myste en God? Ik wilde ook 
meer weten hoe de geloofsgemeenschap en de mystagoog handelen, als zij mystago-
gisch handelen. Hoe vindt het doorgeven van het geloofsgoed en het opnemen in de 
geloofsgemeenschap plaats? En wat bewerkt dit handelen? En tenslotte wilde ik meer 
inzicht krijgen in het transformatieproces dat zich bij de myste voordoet. Wat verandert 
er in een geloofsleerling, zodanig dat hij ingewijd raakt in de geheimen van het bestaan, 
in de genade en in de roeping tot de gemeenschap? 
 Om de praktijkverhalen beter te kunnen zoeken, selecteren en analyseren heb ik mij 
daarom opnieuw tot literatuur uit de (contemplatieve) psychologie en de spiritualiteit-
studie gewend. Het empirisch onderzoek hielp mij op haar beurt om de betekenis en 
draagwijdte van de bestudeerde theorieën te zien. Hieronder doe ik verslag van deze 
aanvullende literatuurstudie. Opnieuw wordt daarin de vraag gesteld wat mystagogie 
is, maar nu nadrukkelijk vanuit een spiritueel-antropocentrische benadering, vanuit de 
vraag naar de werking van mystagogie. In paragraaf 3.2 kijk ik scherper naar de relaties 
die zich tussen de betrokkenen van het mystagogisch proces voordoen. Dat is op de eer-
ste plaats de relatie tussen enerzijds geloofsgemeenschap en mystagoog en anderzijds 
myste en op de tweede plaats de relatie tussen de myste en God. In paragraaf 3.3 be-
spreek ik mystagogie vanuit het perspectief van de mystagoog als een proces van bemid-
deling van de geloofstraditie. En in paragraaf 3.4 komt mystagogie vanuit het perspectief 
van de myste ter sprake als een proces van inwoning en omvorming. 

3.2 Betrokkenen in het mystagogisch proces
Het mystagogisch proces kenmerkt zich door twee belangrijke relaties. Van buitenaf ge-
zien is er allereerst sprake van een relatie tussen aan de ene kant de geloofsgemeen-
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schap en haar vertegenwoordiger de mystagoog en aan de andere kant de myste. Binnen 
deze relatie gaat het om de relatie die de geloofsleerling aangaat met God. De geloofs-
gemeenschap en haar leraar begeleiden de myste bij het aangaan en onderhouden van 
zijn relatie met God. Hieronder bespreek ik allereerst de verschillende betrokkenen in 
het mystagogisch proces: de geloofsgemeenschap, de mystagoog, de myste en God. Ver-
volgens onderzoek ik de relatie tussen de geloofsgemeenschap, de mystagoog en de 
myste. Tenslotte ga ik nader in op de relatie tussen de myste en God40. 

3.2.1 De betrokkenen
3.2.1.1 De gemeenschap
Uit de beschrijving van de mystagogische praxis bij de kerkvaders (zie 2.2.2) blijkt dat 
mystagogie een taak is die de christelijke geloofsgemeenschap zich gesteld heeft om 
geloofsleerlingen te begeleiden in hun persoonlijke relatie met God. De kerk heeft zich 
gerealiseerd dat het daarvoor belangrijk is dat mysten niet alleen worden ingewijd in hun 
omgang met God, maar dat zij ook worden ingewijd in de geloofsgemeenschap. Ook door 
huidige theologen wordt mystagogie in verband gebracht met gemeenschapsvorming. 
Hun ideeën drukken de visie uit dat kerk een verband van gelovigen is, die in vrijheid 
en verantwoordelijkheid hun relatie met elkaar en met God vormgeven en uitdiepen (zie 
2.3.2). Ondanks dit soort geluiden kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat mysta-
gogie tegenwoordig primair met de ontwikkeling van persoonlijk geloof verband wordt 
gebracht. De betekenis van de gemeenschapsvorming binnen de mystagogie, maar zelfs 
breder, binnen het pastoraat meer in het algemeen, wordt niet als vanzelfsprekend ge-
zien, laat staan dat zij gemakkelijk gestalte krijgt. In deze studie houd ik echter vast aan 
de opvatting dat mystagogie zowel inwijding in het persoonlijk geloof als inwijding in de 
gemeenschap is. Dit doe ik door de geloofsgemeenschap te beschouwen als een van 
de betrokkenen in het mystagogisch proces. Dat stelt mij voor de vraag welke plaats de 
geloofsgemeenschap heeft en welke rol zij speelt binnen de mystagogische omvorming. 
 De geloofsgemeenschap speelt in het mystagogisch proces een belangrijke rol als 
de instantie die mystagogen en andere gelovigen zendt om geloofsleerlingen te begelei-
den. De inwijding in de gemeenschap gebeurt immers altijd door concrete personen. Het 
kunnen mensen uit de betreffende gemeenschap zijn met wie de myste kennis maakt 
en door wie de myste bekend wordt met de gemeenschap. Deze mensen kregen in de 
vroege kerk de functie van ‘peetouder’ (zie 2.2.2). Ook al heeft het begrip ‘peetouder’ in 
onze tijd in de meeste gevallen een andere betekenis gekregen, toch bestaat de praktijk 
van de inwijding door een medegelovige nog wel in meerdere of mindere mate41. Naast 
de inwijding in de gemeenschap door een ‘gewone’ medegelovige, gebeurt zij ook door 
de mystagoog. De mystagoog neemt zijn inwijdings- en begeleidingstaak op zich vanuit 

40  Natuurlijk bestaat er ook een relatie tussen de geloofsgemeenschap en de mystagoog en God. 
Deze zal in dit boek her en der aangestipt worden, maar geen afzonderlijk onderwerp van bespre-
king zijn. 

41  Te denken valt bijvoorbeeld aan de ouders die kinderen en jongeren helpen voorbereiden op de 
eerste communie of het vormsel. 
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en tegen de achtergrond van de geloofsgemeenschap waar hij zelf deel van uitmaakt. Op 
deze wijze vertegenwoordigt hij niet alleen God, maar ook de geloofsgemeenschap en 
leidt hij de myste naar haar toe. 
 De vraag welke betekenis de geloofsgemeenschap heeft voor huidige mysten is niet 
zomaar te beantwoorden. In het algemeen gaan mensen tegenwoordig minstens op een 
andere manier verbanden aan met anderen dan ongeveer veertig jaar geleden. De na-
druk die in onze tijd gelegd wordt op individualiteit en individualisering maken dat ge-
meenschapsvorming niet vanzelfsprekend meer is. Dit zien we terug in de kerk. Inwijding 
in gemeenschap wil voor de geloofsleerling niet automatisch meer zeggen: betrokken 
raken bij een lokale geloofsgemeenschap. Huidige (‘nieuwe’) gelovigen laten zien, dat 
gemeenschap zeker ook in mystiek-transcendente zin (zie 3.2.2.1) verstaan wordt en dat 
er lang niet altijd een concrete band met een lokale geloofsgemeenschap aangegaan 
wordt (Van Campen, 2002, 309). 

3.2.1.2 De mystagoog
In haar streven om het christelijk geloof te bewaren en door te geven aan anderen, 
zendt42 de kerk haar gelovigen tot andere mensen. Sommigen van hen krijgen de rol van 
‘begeleider’, van ‘tochtgenoot’, of ‘vroedvrouw’ van geloofsleerlingen. Mensen die deze 
rol op zich nemen, worden binnen de mystagogie ‘mystagoog’ genoemd. De mystagoog 
is iemand die een geloofsleerling leidt, invoert, inwijdt in de geheimen van de werkelijk-
heid, in de geheimen van het geloof, en die hem inwijdt in de geloofsgemeenschap. De 
zending door de kerk maakt duidelijk dat de mystagoog door de geloofsgemeenschap 
herkend en erkend wordt als persoon die met God leeft en die anderen kan begeleiden 
op hun weg met God. De mystagoog wordt geacht ‘de geest, de taal en het handelen 
van de traditie te belichamen’ (De Wit, 1994, 99). Deze persoon is betrouwbaar en ge-
loofwaardig binnen de persoonlijke relatie die hij onderhoudt met God en met de myste 
(idem, 141). Het gezonden zijn door de gemeenschap betekent dat de mystagoog ook 
(gemakkelijker) een myste kan inwijden in de gemeenschap (zie 3.2.2.1).
 Er is een belangrijke reden op grond waarvan een geloofsleerling een mystagoog uit-
kiest als degene die hem mag inwijden in het geloof. Die reden is zijn eigen ervaringsdes-
kundigheid. Een mystagoog is altijd iemand die zelf ook ingewijd is, die zelf al bepaalde 
stappen heeft gezet en nog voortgaat op de weg van het samenleven met God. Om 
mystagoog te kunnen zijn of worden dient iemand vóór alles zelf myste te zijn.

3.2.1.3 De myste
De derde betrokkene in de mystagogische relatie is de myste, degene die ingewijd wordt 
in het geloof. We zouden de vraag kunnen stellen of ieder van ons myste kan worden, 
myste kan zijn, of dat er bepaalde mensen buiten dit begrip vallen. Een antwoord op deze 
vraag is bijvoorbeeld van belang voor hen die het christelijk geloof willen doorgeven aan 

42  Onder ‘zending’ van de mystagoog door de geloofsgemeenschap versta ik niet slechts een officiële 
zending door een bisschop, zoals pastorale beroepskrachten of vrijwilligers die voor een bepaalde 
taak krijgen. Ik sluit ook die situaties in waarin iemand door een medegelovige gevraagd of beves-
tigd wordt om een bepaalde mystagogische taak op zich te nemen. 
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anderen, voor de kerk. Op wie moet mystagogie zich richten en omgekeerd: wie zullen 
zich tot mystagogen wenden?
 Het gelovige, principiële antwoord op deze vraag is eenvoudig en duidelijk. In wezen 
kan ieder mens een myste worden of zijn. God heeft immers ieder mens in het bestaan 
geroepen als Zijn kind en biedt alle mensen een relatie met Hem aan. 
 In het concrete leven blijkt evenwel dat niet iedere mens een myste wordt of is. Toch 
is het moeilijk om te beschrijven welke mensen wel en welke mensen geen myste zijn 
of worden. Iedere generalisatie loopt spaak. Dit komt omdat zelfs mensen die ver af 
staan van het geestelijke een geheimvolle gebeurtenis kunnen meemaken of beleven, 
waardoor er ontvankelijkheid ontstaat voor en nieuwsgierigheid naar de grond van dit 
geheim.  
 Binnen deze studie ga ik daarom uit van een breed verstaan van het begrip ‘myste’. 
Vanuit gelovig perspectief beaam ik dat iedere mens in potentie myste is of kan worden 
en dat een myste een leven lang geloofsleerling kan blijven. Of dit daadwerkelijk gebeurt 
hangt af van de vraag of mensen geestelijke ervaring opdoen. Overigens zal een myste 
meestal in enige mate over een religieus referentiesysteem beschikken (zie 3.4.4.1; 
3.4.2.1 – ‘christelijk referentiekader’). Met behulp van mystagogische begeleiding kan 
dit referentiesysteem verder worden opgebouwd (zie 3.3.2.1). Omdat in dit onderzoek 
wordt uitgegaan van mystagogie als een begeleid inwijdingsproces, voeg ik in praktisch 
opzicht nog toe dat een myste openstaat voor begeleiding en bereid is iets te leren over 
zichzelf in relatie tot God, anderen en de omgeving (vgl. Louf, 48; De Wit, 1994,142). 
De geloofsleerling kenmerkt zich zogezegd door enige mate van bezinning, reflectie en 
bewustwording. Meer nog: mysten stellen zich vragen bij het leven en zijn ontvankelijk 
voor antwoorden (Rahner, vgl. 2.3.2). Overigens groeit de openheid voor de werkelijkheid 
geleidelijk naarmate de myste zich beweegt op de geestelijke weg (De Wit, 1994,145).

3.2.1.4 God
De vierde betrokkene in het mystagogisch proces is God zelf. Nu kan er slechts indirect 
en in beelden over God gesproken worden, Hij gaat immers de empirische werkelijkheid 
te boven. Toch lijkt het hier op zijn plaats om iets te zeggen over hoe God zich kan open-
baren in het mystagogisch proces.
 Het spreken over God rust op gewaarwordingen en belevingen van mensen in het 
verleden en het heden. Uit de veelheid van beelden van God en uit de ervaring dat deze 
beelden voortdurend ontoereikend zijn om het wezen van God te omvatten, blijkt dat God 
groter is dan mensen kunnen vermoeden. Dit maakt het in principe mogelijk dat er een 
onbeperkt aantal beelden van God bestaat. De verschillende religieuze tradities perken 
echter alle dit onbepaalde aantal godsbeelden in. Dit gebeurt ook in het christendom en 
in de verschillende stromingen binnen het christendom. Er worden bepaalde grenzen ge-
steld aan en accenten gelegd op wat wel en wat niet aan God toegeschreven wordt. Deze 
grenzen vinden hun basis voornamelijk in de overlevering van het spreken van Jezus van 
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Nazareth over God, die hij zijn Vader noemde43.
 In de christelijke mystagogie worden de grenzen van het christelijk spreken over God 
in acht genomen. Daarnaast blijkt uit de literatuur over mystagogie (zie 2.2.2 en 2.3.2) 
dat er bepaalde accenten gelegd worden. Zo wordt er bij de inwijding in de christelijke 
traditie allereerst aandacht besteed aan de ervaring dat God de Geheimvolle is, die be-
trokken is op de werkelijkheid en zich daarin toont. Dergelijke beelden van God komen 
met name aan de orde in de mystagogie in het geheim van het bestaan44. 
 In de mystagogie in de genade wordt meer aandacht besteed aan de ervaring dat God 
vooraf gaat aan alles wat mensen doen en aan heel de persoon die wij zijn. Dit komt on-
der andere tot uitdrukking in de ervaring dat God het is die ons tot leven geroepen heeft, 
dat God het is die naar ons verlangt, die ons aanspreekt en ons uitnodigt een relatie met 
hem aan te gaan. God verschijnt ons in dergelijke ervaringen als Oorsprong, als Funda-
ment, als Liefde, als de Nabije en Aanwezige, als Vader, ... 
 Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ervaring, dat als we God eenmaal een 
beetje hebben leren kennen, we zelf ook naar Hem gaan verlangen. We gaan uitzien 
naar Hem, richten ons verlangen op Hem. Wij zoeken zijn aanwezigheid – vooral op die 
momenten waarop ieder spoor van hem lijkt te ontbreken en we juist hopen op een teken 
van zijn aanwezigheid. God wordt dan het Verlangen, de Langverwachte, de Horizon, de 
uiteindelijke Werkelijkheid, de Verre, Afwezige en altijd Andere, de Belofte van ‘eens … 
ooit … misschien …’, ‘Hij die in de hemel is’, ...
 In de mystagogie van de genade ligt zo de nodige nadruk op de ervaring dat God 
degene is die genade schenkt, liefde is en relatie aanbiedt. Ook wordt ingegaan op de 
herkenning van Jezus als de concrete mens die niet alleen God als zijn Vader verkondigt, 
maar ook God zelf in praktijk brengt, als degene die ‘God in praktijk’ is (Groener, 11). 
 In de mystagogie van de roeping tot de gemeenschap tenslotte komt meer de ervaring 
van Christus als de ‘voorganger’ op de weg naar God naar voren. Daarnaast komt de 
ervaring van de Heilige Geest in het licht, die door de Vader en de Zoon gezonden is om 
ons te bewegen naar de mens die wij in oorsprong zijn: de mens die omziet naar anderen 
en die de komst van het rijk van God op aarde helpt realiseren.

3.2.2 De relatie tussen de myste en de andere betrokkenen
3.2.2.1 De relatie myste - gemeenschap
Zoals hierboven gezegd (zie 3.2.1.1) heeft mystagogie als inwijding in gemeenschap in 
mijn opvatting te maken met zowel inwijding in de concrete, lokale gemeenschap als 
met inwijding in gemeenschap in mystiek-transcendente zin. Mystagogie wijst ons steeds 

43  Groener verwoordt de ‘grenzen van het christelijk spreken over God’ als volgt in een zogenoemd 
drievoudig kompas voor ‘geloven in het goede leven’. 1. God wil het leven en vraagt geen mensenof-
fers zoals afgoden doen. 2. God wil toekomst en is solidair met de lijdende, Hij is niet de aanstichter 
van lijden noch de veroorzaker van noodlot. 3. Alleen wat mij ruimte geeft kan van God komen, niet 
wat mij benauwt (Groener, 337-338).

44  In paragraaf 3.4.4 werk ik de begrippen ‘mystagogie van de geheimen van het bestaan’, ‘mystago-
gie van de genade’ en ‘mystagogie van de roeping tot de gemeenschap’ verder uit. 
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weer op het belang van de concrete, dagelijkse werkelijkheid als vindplaats van geloof, 
als verwijzend naar God. Deze concrete werkelijkheid is onder andere te vinden in de 
lokale gemeenschap van gelovigen45. Maar juist in concrete geloofsgemeenschappen 
realiseert zich de kerk in mystiek-transcendente zin. De geloofsgemeenschap groeit in 
verwerkelijking van haar gestalte van lichaam van Christus, wanneer haar gelovigen 
groeien in geloof en meer worden tot gemeenschap46. In een gemeenschap waarin aan-
dacht is voor mystagogie kunnen de concrete, alledaagse betekenis van kerk en de meer 
mystiek-transcendente betekenis van kerk zo in onderlinge samenhang vorm en inhoud 
krijgen. Zowel voor de geloofsgemeenschap als voor de myste is de inwijding in de ge-
loofsgemeenschap daarom waardevol. Mystagogie draagt in die zin dan ook bij tot kerk-
opbouw. 
 Een geloofsgemeenschap die aandacht heeft voor mystagogie stelt zichzelf de vraag 
hoe zij sterker een gemeenschap kan worden van mensen die blijven groeien in geloof, 
van mensen die zich verder ontwikkelen op hun geestelijke weg. Een geloofsgemeen-
schap oefent twee spirituele functies uit bij het verwerkelijken van haar mystagogische 
taak. De eerste functie is dat zij ruimte biedt aan gelovige en zoekende mensen. Deze 
mensen weten zich aanvaard zoals ze zijn, met alle schoonheid en onvolkomenheid die 
in hen is. De gemeenschap biedt hen de veiligheid waarbinnen zij in alle eerlijkheid 
en openheid kunnen (leren) omgaan met de vragen die het leven aan henzelf stelt. De 
tweede spirituele functie van de geloofsgemeenschap vormt de keerzijde van de eerste 
functie. De veiligheid en eerlijkheid van de gemeenschap maakt het mogelijk om bij haar 
gelovigen de vinger op de zere plek te leggen – voor zover dat in het belang is van een 
verdere spirituele ontwikkeling. Haar visie op de werkelijkheid en op het goede leven, 
haar visie op ‘fundamentele menselijkheid’ (term van De Wit) wordt als een scalpel ge-
bruikt bij de ontleding van het onoorspronkelijke, zelf-gerichte, zondige in het leven van 
de gelovige. Zo helpt de gemeenschap heling, reiniging, bevrijding bewerken. Haar eer-
lijkheid is zo gezien zowel verwelkomend als onomkoopbaar en zuiverend (De Wit, 1994, 
167). 
 De gemeenschap oefent haar spirituele functies beter uit naarmate zij de eerlijkheid 
ook van zichzelf vraagt en haar eigen onvolkomenheid niet ontkent, vergoelijkt of ten 
eigen bate gebruikt. Zij kan voor de gelovigen en voor anderen een voorbeeld zijn van 
barmhartigheid en onzelfzuchtigheid (idem, 168). Overigens worden de spirituele func-
ties van de gemeenschap niet uitsluitend, maar wel in een pregnante vorm uitgeoefend 
door de mystagoog.
 Een mystagogische visie brengt voor de geloofsgemeenschap met zich mee dat zij 
de mensen die zij ontmoet als individuen of tenminste als een gedifferentieerde groep 
benadert. Naar mate van ingewijd zijn, naar mate van vertrouwdheid in de omgang met 

45  Onder ‘lokale geloofsgemeenschap’ versta ik niet alleen territoriaal georganiseerde kerkgemeen-
schappen, zoals de meeste parochies en gemeenten, maar ook meer categoriaal of spiritueel on-
derscheiden geloofsgemeenschappen, voor zover ze concreet bereikbaar zijn voor gelovigen. 

46  Dit kan gebeuren als er in woorden gedeeld wordt over de ervaringen die verschillende mysten per-
soonlijk opdoen, maar dat hoeft niet. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende gemeenschap in en rond 
Christus die kan ontstaan tijdens stille retraites waaraan meerdere personen deelnemen. 



79

God (vgl. 3.4) hebben gelovigen immers andere verlangens en behoeften en hebben zij 
andere gaven om in te brengen en te delen met anderen (Van Campen, 2002, 308). Voor 
een werkelijke opname in de gemeenschap is het belangrijk dat de gemeenschap ook 
oog heeft voor de gaven die de (nieuwe) gelovigen willen of kunnen inbrengen en deze 
ook werkelijk aanneemt.
 Voor een myste betekent de inwijding in de gemeenschap dat zij door de geloofs-
gemeenschap wordt opgenomen als medegelovige en/ of als zoekende mens en dat 
zij gaat deelnemen aan haar samenkomsten en initiatieven. De geloofsgemeenschap 
krijgt gestalte in het vieren, leren en dienen. Hierin komt het dienen van God, het direct 
omgaan met God, het leerling zijn en navolgen van Christus en het leven in de Geest tot 
uitdrukking. Door te participeren in het daadwerkelijke vieren, leren en dienen van de 
kerk, kan de myste groeien in geloof. Voor zover Christus het centrum is in deze spirituele 
oefeningen, kan de myste ook in meer mystiek-transcendente zin groeien in de gemeen-
schap met Christus zelf. 

3.2.2.2 De relatie myste – mystagoog
In de literatuur over geestelijke en mystagogische begeleiding wordt veel nadruk gelegd 
op de bescheiden houding die van de mystagoog gevraagd wordt in het contact met 
de myste. De mystagoog behoort zich aan te passen aan de geloofsleerling en moet 
alle initiatief aan God overlaten. Dit idee komt duidelijk naar voren in het beeld van de 
mystagoog als vroedvrouw die een barende bijstaat bij de geboorte van haar kind. Een 
vroedvrouw kan alleen helpen om het kind, de vrucht, die in een vrouw ontstaan en ge-
groeid is, ter wereld te brengen op het moment dat het kind zichzelf aandient. Haar rol 
is altijd helpend, bijstaand, faciliterend. De eigenlijke geboorte speelt zich slechts af tus-
sen moeder en kind, tussen de levengevende en de tot leven gewekte. Het is belangrijk 
om dit maieutische karakter van mystagogie te onderkennen. 
 Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van mystagogie is dat de geloofsleerling 
zich werkelijk aanvaard voelt door de begeleider. ‘Precies op dat ogenblik kan de bege-
leider, boven zijn louter relationele competentie uit, het teken worden van een God die 
tegen ieder mens zegt: “Ik hou van je zoals je bent.”’ (Louf, 52) De aanvaarding door de 
mystagoog kan de myste helpen om ook zichzelf te aanvaarden. Zelfaanvaarding is im-
mers niet vanzelfsprekend, zeker niet tijdens momenten van crisis. Toch zijn juist crises 
vaak momenten dat er nieuw licht kan doorbreken. In duisternis kan opeens, wanneer 
de myste ervoor klaar is, oorspronkelijker zicht ontstaan op zichzelf, op de werkelijkheid, 
op God. ‘Van crisis tot crisis: zo wordt de nieuwe mens in ons verwekt.’ (idem, 14) De 
aanvaarding van de mystagoog kan een besef wekken van de barmhartigheid van God, 
die met een liefdevolle blik de ware mens in ons te voorschijn kijkt. Innerlijk zal de myste 
zich dan een stukje verplaatsen (idem, 85). Vanuit een nieuw gezichtspunt zal hij naar 
de werkelijkheid kunnen gaan kijken – meer als met de ogen van God. De myste wordt 
geboren tot een diepere relatie met God en gaat meer deelnemen aan het leven van God 
(idem, 54). Een dergelijke geboorte is een geheim van genade, ‘waarvan de begeleider 
slechts de ‘onnutte dienaar’ is, uitgenodigd om bescheiden terug te treden.’ (idem, 52).   
 De verhouding tussen een myste en een mystagoog wordt echter niet alleen geken-
merkt door maieutiek en een bescheiden opstelling van de mystagoog binnen de om-
gang tussen een myste en God. Soms wordt van een mystagoog ook een actievere, arran-
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gerende houding gevraagd (zie 3.3.2.2). De mystagoog kan de myste op zijn ascetische 
weg begeleiden en hem helpen ontvankelijk te worden voor de mystieke toe-komst van 
God in zijn leven (zie 3.2.2.3). Een mystagoog kan de myste vragen zich in bepaalde 
situaties te begeven, waarin hij zich kan oefenen in een gelovige omgang met de werke-
lijkheid. Bij dit soort situaties kunnen we denken aan bijvoorbeeld het deelnemen aan 
liturgische vieringen, het bezoeken van een klooster, het maken van een pelgrimstocht 
of het helpen in een daklozenopvang. Door deel te nemen aan het gebeuren in dergelijke 
situaties, leert de myste het centrum van zijn aandacht te verplaatsen van zichzelf naar 
de ander. Zijn eigen gedachten, reflecties en commentaren schort hij op, om ruimte te 
maken voor een ander die hem in deze ruimte, in dit gebeuren wil binnenleiden en bege-
leiden. De ander wordt even voor gelaten. Letterlijk en figuurlijk. 
 In dit gebeuren treedt de mystagoog op als leraar en ‘kenner’ van God, door wie de ge-
loofsleerling zich laat onderrichten en laat inwijden. Meer nog: de mystagoog kan hierin 
optreden als vertegenwoordiger en symbool van de Ene ‘Voor-ganger’. Uit eigen ervaring 
wijst hij een weg naar en bemiddelt hij in de relatie tussen God en mens, tussen God en 
zijn volk. Hij toont een leerling die zich laat voorgaan op zijn geloofsweg uitzichten, waar 
zijn oog niet uit zichzelf op zou zijn gevallen. In iemand die ontvankelijk deelneemt aan 
een expliciet spiritueel of religieus gebeuren, kan hij met een woord of een gebaar iets 
wakker roepen, dat nog niet eerder aan de oppervlakte aanwezig is geweest. De mysta-
goog is dus naast vroedvrouw, tochtgenoot en medegelovige tegelijkertijd bemiddelaar, 
voor-ganger, arrangeur en symbool voor de myste bij zijn inwijding in geloof en gemeen-
schap (Vosman, 194-195; vgl. De Keyzer 248-250; Van Campen, 2002, 309-310). 

3.2.2.3 De relatie God – myste
In mystagogie bemiddelt de geloofsgemeenschap de geheimen van het geloof in God, 
opdat zoekende en gelovende mensen God ontdekken in de werkelijkheid van hun leven. 
Het is de kerk te doen om het scheppen van ruimte waarin God en mensen met elkaar 
kunnen samenleven. Wie God gaat herkennen in de werkelijkheid als Iemand die betrok-
ken is op ons leven, kan ingaan op Zijn uitnodiging een relatie met Hem aan te gaan. 
De myste die dat doet heeft voortaan een geestelijke levenspartner. Zijn leven zal zich 
verder ontwikkelen bínnen de relatie tussen God en hemzelf. Deze relatie is (zoals iedere 
relatie) gekenmerkt door een spanning, een dynamiek tussen de twee partners, God en 
myste. De dynamiek die tussen hen bestaat is een dialogische dynamiek (Waaijman, 
1992, 23). Bij het aangaan en onderhouden van zijn relatie met God kan een myste van 
de geloofsgemeenschap mystagogische begeleiding krijgen.
 In deze begeleiding wordt gewerkt met een visie op de relatie tussen God en de mens, 
de myste, die ervan uitgaat, dat er een verschil bestaat tussen het beeld dat mensen van 
zichzelf en van God hebben en hun ware, oorspronkelijke aard. De relatie kan zich echter 
zodanig ontwikkelen, dat de oorspronkelijkheid van beide beter en vollediger aan het 
licht kan komen. De dialogische dynamiek heeft zogezegd invloed op de verschijnings-
vorm van zowel God als de myste. 
 Deze invloed heeft aan de ene kant een bevestigend karakter. Het beeld van wie God 
is en wie de myste zelf is, wordt dan bevestigd. Maar als de relatie open is, is er ook 
een ontkennende, of liever: een transcenderende kant. De myste ontdekt dan dat God 
steeds anders is en zelfs fundamenteel niet samenvalt met het beeld dat hij van de An-
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der heeft. De oorspronkelijkheid van God doorbreekt of overstijgt het beeld waartoe Hij 
bepaald wordt door de myste. Hij kan dan in zijn ‘niet-zò-zijn’, zijn ‘anders-zijn’, aan de 
myste verschijnen. Maar ook het beeld dat de myste van zichzelf heeft, kan stukbreken 
en weer open worden. Ook hij kan in zijn ‘anders-zijn’ op zichzelf toekomen; ook hij trans-
cendeert. 
 Juist de dialogische dynamiek in de relatie tussen God en myste maakt de transcen-
dentie werkzaam. God en de myste zelf verschijnen steeds weer in andere, oorspronke-
lijker gedaante voor de geloofsleerling. Daardoor kan de doorbrekende of overstijgende 
invloed zich op steeds weer andere aspecten van zijn wezen doen gelden. En naarmate 
de myste in zijn relatie met God zo meer wordt naar de aard die hij in oorsprong en be-
lofte heeft, zal hij zelf ook meer doorschijnend worden naar wie God is. In de myste zelf 
wordt steeds meer herkenbaar dat hij een beeld is van God (Van Campen, 2000, 86-87 
e.a.).
 In andere beeldspraak wordt dit proces wel ‘inwoning en omvorming’ genoemd (Burg-
graaff, 2002, 23 e.a). Wanneer de oorspronkelijke aard van de myste meer aan het 
licht komt, vindt er een verandering plaats van zijn verschijningsvorm. Er is dan sprake 
van omvorming (Waaijman, 1992, 8). Met dit begrip ‘omvorming’ is de invloed van de 
dialogische dynamiek van de relatie tussen God en myste naar zijn uitwendige kant te 
karakteriseren. De inwendige kant is te benoemen met het begrip ‘inwoning’. De trans-
cenderende werkzaamheid zuivert de vervorming in de aard van de myste. De innerlijke 
ruimte in de myste wordt steeds minder bezet door oneigenlijke beelden van zichzelf. 
Daardoor ontstaat er meer ruimte waarin God kan wonen (vgl. 3.4). 
 In het mystagogische proces van inwoning en omvorming zijn twee manieren te onder-
scheiden van hoe God en de myste op elkaar inwerken. De weg die een myste gaat, alles 
wat hij doet om God verder te leren kennen, wordt ascese genoemd. De weg die God 
gaat om een mens meer ontvankelijk te maken voor verdere kennismaking en omgang 
met Hem, wordt mystiek genoemd. Ascese en mystiek grijpen voortdurend op elkaar 
in47. Door ascese gaat een gelovige de weg naar God, terwijl door mystiek blijkt dat hij 
ten diepste op deze weg gebracht wordt. Zoals de werkwoorden al aangeven gaat het in 
ascese meer om activiteit en in mystiek meer om passiviteit van de mens.
 De activiteit van de ascese bestaat vooral in de oefening, in de inoefening (Waaijman, 
1992, 33). De gelovige oefent zijn houding in relatie tot de ander, de Ander. Deze inoe-
fening neemt vele vormen aan, zoals herhaling, gewoontevorming, interpretatie, imitatie, 
leerprocessen, experiment, studie, oefening in taal en gedrag en lichamelijke aanpas-
sing (idem, 34). De Wit schaart deze vormen onder de mentale disciplines: het denken, 

47  Tegenwoordig denkt men ascese en mystiek niet los van elkaar. Na de 17e eeuw heeft men wel lang 
gedacht dat ascese en mystiek onafhankelijk van elkaar bestonden. Deze opvatting blijkt bij velen 
ook tegenwoordig nog ‘na te werken’. Dit is te zien in de reservering van de term mystiek voor een 
beperkt aantal gelovigen  die grote, diepgaande inzichten ontvangen hebben van God, de zoge-
naamde ‘mystici’. De nadruk die tegenwoordig gelegd wordt op de dialogische relatie tussen God 
en mens vraagt echter om een correctie van deze opvatting: God en mens werken op elkaar in en 
daarom zijn ascese en mystiek twee perspectieven op deze ene relatie. Iedere gelovige is daarmee 
– in meer of mindere mate – een asceet en een mysticus tegelijk (vgl. Waaijman, 1992, 45).
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de aandacht en het inzicht, en onder de disciplines van handelen en spreken (De Wit, 
1994, 115; vgl. 3.4). De ascetische omvorming heeft betrekking op de interactie tussen 
de mensen met wie de gelovige omgaat en zichzelf. En ook de interactie zelf tussen God 
en de gelovige wordt omgevormd. Door zich bijvoorbeeld serieus te oefenen in de god-
delijke waarden die de persoon en het handelen van Christus kenmerken, kan iemand 
de ervaring opdoen dat hij daadwerkelijk een volgeling van Christus wordt. Deze oefe-
ning zal bovendien een nieuw inzicht in de werkelijkheid geven. Zij laat hem zien hoe de 
werkelijkheid oorspronkelijk bedoeld is en als hemelse gestalte beloofd is. Tegelijkertijd 
krijgen ook de goddelijke waarden zelf inhoud en gestalte doordat deze bepaalde volge-
ling ze naleeft (Waaijman, 1992, 36). 
 Mystiek, aan de andere kant, is datgene waarin God de mens tegemoet komt op zijn 
weg naar Hem. Mystiek zijn die ervaringen waarvan Paulus zegt: ‘dat was niet ik, maar 
Christus in mij’ (Gal. 2,20). Het zijn die momenten waarop er een sprong gemaakt wordt 
in de omvorming. De myste heeft niet meer alles zelf in handen, maar komt juist ertoe 
om zichzelf uit handen te geven. Mystiek heeft daarom te maken met overgave aan de 
ander, de Ander. En tegelijkertijd heeft het te maken met het ontvangen van wat van 
deze ander, Ander, op je toekomt. Mystieke ervaringen zijn ervaringen van genade. Ze 
kunnen voorkomen in elke laag van het proces van inwoning en omvorming (De Wit, 
1994, 65; Waaijman, 1992, 41-64).
 In een mystiek moment van overgave en genade ontdekken de myste en God elkaar 
als twee geliefden van gelaat tot gelaat. Zij brengen elkaar tot ‘aanzijn’ (Waaijman, 1992, 
55). ‘Doordat God de mens aanziet, en de mens op zijn beurt God aanziet, wordt deze 
mens omgevormd in God en daarmee tot schoonheid gebracht. Immers, Gods liefdevolle 
ogen leggen ons diepste wezen bloot, en daarmee wordt ons tevens een doorkijk op 
Gods diepste wezen gegeven. De mens ontdekt uiteindelijk God in zichzelf, en zichzelf 
pas wezenlijk in God.’ (Johannes van het Kruis, in: idem). Terwijl de gelovige zichzelf ‘ver-
liest’ in God, vindt hij zichzelf in Hem.
 Maar een mystiek moment is slechts een ogenblik volkomen. En alleen binnen de 
relatie tussen God en de gelovige kan de volkomenheid van de vereniging beleefd wor-
den. Wanneer de mysticus met anderen in gesprek raakt, of voor zichzelf woorden zoekt 
om niet overweldigd te blijven door de ontmoeting, zal hij buiten de relatie treden en 
zal de volkomen eenheid te niet gaan (idem, 54). De gelovige wordt dan meteen weer 
terug geplaatst op de weg van de ascese. Maar de mystieke ontmoeting zal de vrees en 
het verlangen wekken om verder te gaan, gelokt door de eeuwig wijkende èn de eeuwig 
wenkende belofte, die God is (vgl. Van Campen, 2000, 62-65).
 De termen ascese en mystiek zijn in het vervolg van deze studie niet van belang. De 
dynamiek die ermee aangeduid is, zal echter wel zichtbaar worden. De dialogische dy-
namiek van de relatie tussen God en de myste is immers werkzaam in het mystagogisch 
proces van inwoning en omvorming.  

In het bovenstaande hebben we gezien dat er vier betrokkenen te onderscheiden zijn 
in het mystagogische proces: de gemeenschap van gelovigen, de mystagoog, de myste 
en God. Ook hebben we gekeken naar hoe de relatie tussen een myste en de andere 
betrokkenen gestalte krijgt. In het volgende zal ik nader ingaan op het proces van mys-
tagogie. Allereerst bespreek ik mystagogie vanuit het perspectief van de mystagoog en 
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de geloofsgemeenschap, als een proces van bemiddeling van het christelijk geloof (3.3). 
In de daarop volgende paragraaf (3.4) komt mystagogie vanuit het perspectief van de 
myste ter sprake als proces van inwoning en omvorming. 

3.3 Mystagogie als praxis van bemiddeling 
  van de geloofstraditie

3.3.1 Inleiding
We hebben gezien dat al bij de kerkvaders mystagogie in het kader stond van een beke-
ringsproces (zie 2.2.2). De mystagogie in onze tijd wordt neergezet als bekeringsproces 
in zijn geheel. Vanuit het perspectief van de geloofsleerling gezien werkt dit mystago-
gisch proces uit als een proces van inwoning en omvorming (zie 3.2.2.3; 3.4). Mystagogie 
vanuit het perspectief van de gemeenschap en de mystagoog doet zich voor als een 
vorm van bemiddeling van de geloofstraditie. Dit ben ik gaan zien door de contempla-
tieve psychologie van De Wit. Hij heeft een vergelijking gemaakt tussen de contemplatief 
psychologische inzichten van de grote spirituele tradities en biedt daarmee een verfris-
sende kijk op de geloofstraditie van de christelijke kerk, juist ook wat betreft mystagogie. 
In deze paragraaf zal ik uitgaan van de studie van De Wit. Zijn inzichten zal ik echter 
steeds concretiseren en zo nodig aanpassen aan de situatie van de christelijke geloofs-
gemeenschap. 
 Volgens De Wit is iedere spirituele traditie in antropocentrisch opzicht gericht op 
geestelijke veranderingen bij mensen en op praktische vormgeving van deze geestelijke 
veranderingen. Daartoe zijn in de verschillende tradities eigen visies op en vormen van 
begeleiding bij geestelijke processen ontstaan. De verschillende spirituele tradities heb-
ben zo gezegd een eigen aanbod van geloofsbemiddeling ontwikkeld. In feite betekent 
dit dat iedere geestelijke traditie spiritueel gezien gericht is op mystagogie, op bemid-
deling van de eigen traditie met het oog op een proces van inwijding en omvorming bij 
de geloofsleerling. De visies op en de vormen van bemiddeling die een rol spelen in een 
traditie lijken op het eerste gezicht sterk te verschillen van die van een andere spirituele 
traditie. Toch blijkt dat onder de verschillen belangrijke inzichten en ervaringen liggen, 
die door de grote geestelijke tradities worden gedeeld. Zo onderscheiden vele tradities 
drie niveaus in het domein van verandering, het domein van inwoning en omvorming. 
Tezamen hebben zij betrekking op de totaliteit van het menselijk bestaan. Het eerste 
niveau omvat het mentale domein en betreft het domein van de interpretatie van en het 
perspectief op wat mensen ‘leven’ en ‘werkelijkheid’ noemen. Het tweede domein heeft 
betrekking op het domein van de lichamelijke existentie en het fysieke handelen. Het is 
het domein waar in ritueel handelen en engagement ervaring wordt opgedaan met het 
geestelijke en uiting wordt gegeven aan spirituele ervaring. Het derde domein tenslotte 
wordt dat van communicatie genoemd en is het domein waar contact wordt gemaakt met 
de werkelijkheid en waar het uitwisselen van informatie plaatsvindt. Deze drie domeinen 
beïnvloeden elkaar en ontwikkelen zich samen in een bepaalde richting. Elk domein cor-
respondeert bovendien met een bepaalde discipline waar een begeleider een leerling 
in begeleidt. Het domein van onze visie hangt samen met de discipline van het denken, 
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van het bewustzijn48 en het ervaren. Het domein van onze daden correspondeert met de 
discipline van het handelen. Het domein van onze woorden tenslotte heeft te maken met 
de discipline van het spreken (De Wit, 1994, 45; idem, 1997, 115).
 In spiritueel-antropocentrisch opzicht is ook de christelijke traditie gericht op bemid-
deling van de geloofstraditie met het oog op inwoning en omvorming bij de geloofsleer-
ling. Derhalve zijn de verschillende domeinen en disciplines in de christelijke traditie te 
herkennen. In de beschrijving van mystagogie bij de kerkvaders heb ik de geloofsbemid-
deling door de christelijke gemeenschap onderscheiden naar drie aspecten: theologie, 
rite en catechese (zie 2.2.2.2). In de bespreking van de opvattingen over mystagogie van 
hedendaagse theologen is deze indeling gehandhaafd (zie 2.3.2.2). De veelheid aan 
opvattingen lijkt in eerste instantie misschien verwarrend. Met behulp van de inzichten 
van De Wit is echter te zien dat de kerkvaders het geloof bemiddelden op de drie do-
meinen van het mens-zijn. Bovendien is te zien dat de hedendaagse theologen met hun 
verschillende opvattingen over mystagogie telkens de nadruk leggen op een aspect van 
de bemiddeling op een van deze domeinen. De Wit toont dat iedere spirituele traditie de 
mens in zijn bekeringsproces aanspreekt op het mentale domein, het communicatieve 
domein en het lichamelijke domein. Of anders gezegd: elke spirituele traditie heeft een 
bepaalde visie op de werkelijkheid (theologie), die zij probeert over te dragen (catechese) 
en die zij fysiek probeert te manifesteren (rite, liturgie), (De Wit, 1994, 61; 66). Hieronder 
werk ik de visie van De Wit verder uit met het oog op christelijke mystagogie in onze tijd. 
Wat ik in hoofdstuk 2 heb besproken onder respectievelijk ‘theologie’, ‘rite’ en ‘cate-
chese’ valt in het vervolg van deze studie onder respectievelijk ‘het aanreiken van een 
christelijke werkelijkheidsvisie’, ‘het wekken van spirituele ervaring’ en ‘het duiden van 
spirituele ervaring’. Overigens zal duidelijk worden dat onder ‘rite’ in de vroege kerk de 
inwijdingsrite van doop, eucharistie en vormsel in de Paasnacht wordt verstaan. In de 
huidige tijd wordt de ‘rite’ verruimd naar verschillende mystagogische arrangementen. 
Deze bewerken vaak hetzelfde als rituelen in liturgie, zoals bijvoorbeeld bij rituelen in de 
psychiatrie te zien is (Menken-Bekius). Bovendien zal hieronder duidelijk worden dat in 
overeenstemming met de huidige visie op mystagogie nu binnen het mystagogisch pro-
ces expliciet plaats is voor geestelijke begeleiding (Waaijman, 2000, 858- 929; vgl. idem, 
1999) en diaconie (zie noot 38).
  Binnen het begeleide mystagogische proces van inwoning en omvorming hebben 
de verschillende domeinen en disciplines in de christelijke kerk elk afzonderlijk, maar 
altijd in onderlinge samenhang een betekenis. Het mentale domein hangt samen met de 
interpretatie die gelovigen van en het perspectief dat zij op de werkelijkheid hebben. Op 
dit domein vindt de bemiddeling vooral plaats door de christelijke disciplines van theolo-

48  In dit onderzoek wordt in navolging van De Wit een onderscheid gemaakt tussen ‘het bewustzijn’ en 
‘bewust zijn’. ‘Het bewustzijn’ is een zelfstandig naamwoord dat betrekking heeft op inzicht, besef, 
kennis van de werkelijkheid. ‘Bewust zijn’ wordt als werkwoord gebruikt. Er wordt een activiteit of 
een kwaliteit in de ervaring mee bedoeld die verband houdt met het schouwen en doorgronden van 
de werkelijkheid (De Wit, 1993, 85). 



85

gie, ‘overdrachtscatechese’49 en geestelijke begeleiding. Het domein van het handelen 
heeft te maken met het wekken en zien van geestelijke ervaring en met het gestalte 
geven aan dergelijke ervaringen. Dit is vooral terug te vinden binnen de disciplines van 
liturgie en  diaconie. Het domein van de communicatie betreft de duiding van geestelijke 
ervaring en komt vooral aan de orde binnen de discipline van ‘maieutische catechese’50 
en pastorale begeleiding. In lijn met de genoemde spirituele functies van de geloofsge-
meenschap (zie 3.2.2.1) zie ik de genoemde disciplines als bijdragen tot opbouw van 
de geloofsgemeenschap, tot opbouw van de kerk. Ik beschouw kerkopbouw binnen de 
context van mystagogie derhalve niet als een aparte pastorale discipline.  
 Hieronder werk ik de drie verschillende domeinen met haar disciplines uit met het oog 
op hun betekenis binnen de hedendaagse mystagogie. Omdat het in deze paragraaf gaat 
over de wijze van bemiddeling van het geloof, wordt mystagogie hier hoofdzakelijk vanuit 
de kant van de geloofstraditie en de mystagoog benaderd. Het perspectief van de myste 
wordt expliciet aan de orde gesteld in paragraaf 3.4.

3.3.2 Domeinen en disciplines binnen het mystagogisch proces
3.3.2.1 Het aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
Om spirituele ervaring te kunnen opdoen is het van belang dat mysten een spiritueel 
referentiekader hebben (zie 3.4.2.1 – ‘christelijk referentiekader’). Dit referentiekader 
biedt een wijze van kijken naar en duiden van de werkelijkheid. Een referentiekader is 
daarmee ook wel een werkelijkheidsvisie te noemen. 
 Een geestelijk referentiekader, oftewel een spirituele werkelijkheidsvisie, wordt bin-
nen een sociale context overgeleverd aan mensen. Binnen dit onderzoek vormt de chris-
telijke geloofsgemeenschap de sociale context. Zij bemiddelt haar gelovige visie op de 
werkelijkheid en helpt mensen om met dit gelovige perspectief naar de werkelijkheid te 
kijken en om de werkelijkheid vanuit dit gelovige perspectief te begrijpen. Volgens De Wit 
zet de christelijke traditie daar, net als andere spirituele tradities, twee strategieën voor 
in: de conceptuele strategie en de bewustzijnsstrategie (De Wit, 1994, 88-89). Zij heb-

49  In deze studie ga ik ervan uit dat, spiritueel-antropocentrisch gezien, alle catechese mystagogisch 
is. Ik maak echter onderscheid tussen twee soorten catechese. Ik noem deze de overdrachtscate-
chese en de maieutische catechese. Onder maieutische catechese versta ik de catechese die helpt 
duidingen te vinden voor spirituele ervaringen die mysten hebben opgedaan. Dit is wat in navolging 
van kerkvaders gebruikelijk onder het begrip mystagogische catechese valt. Ik betrek deze term 
echter ook op zogenaamde ‘overdrachtscatechese’, de catechese die het helpt mogelijk te maken 
dat spirituele ervaring wordt opgedaan (vgl. Van Campen, 2002, 308).

50  De term ‘maieutiek’ houdt verband met vroedvrouwenkunde en heeft betrekking op het geboren 
laten worden van het kind. In spirituele context verwijst de term naar het geboren helpen worden 
van nieuw inzicht. In dit onderzoek wordt de betekenis van de term uitgebreid. Niet alleen heeft het 
betrekking op de begeleiding bij de geboorte van het nieuwe inzicht, maar tevens op het benoemen 
van dat inzicht met behulp van de christelijke werkelijkheidsvisie. In de beeldspraak van de vroed-
vrouwenkunde: het betreft de begeleiding bij de geboorte van het kind en bij de naamgeving van 
dat kind.
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ben betrekking op het denken over en het ervaren van de werkelijkheid. Wat verstaat De 
Wit onder deze strategieën en hoe worden zij door de christelijke traditie ingevuld?

Theologie en overdrachtscatechese
De conceptuele strategie bestaat uit twee delen. Ten eerste gaat het om de bemiddeling 
van intellectuele informatie over de geestelijke weg en over de concepten en (morele) 
leerstellingen van de traditie. Dit is een beweging van de traditie – in concreto de mysta-
goog – naar de myste. Ten tweede gaat het om de toetsing van de verworven conceptu-
ele en morele kennis aan de eigen belevingen, gewaarwordingen en de eigen duidingen 
van de myste. Deze toetsing beoogt een persoonlijke verbinding met de kennis van de 
traditie (idem, 90-91).
 De inzet van de conceptuele strategie betekent eenvoudig gezegd dat het inzicht be-
staat dat geloofsbemiddeling niet alleen plaatsvindt door het voorleven van geloof, maar 
ook door het aanreiken van een eigen taal. Het is van belang dat gelovigen aan anderen 
vertellen en uitleggen hoe in hun ogen de werkelijkheid is. Maar dat wil niet automatisch 
zeggen dat die mensen deze werkelijkheid ook zelf gaan herkennen en voor waar hou-
den, laat staan dat zij zich automatisch gaan verbinden met wie deze opvattingen delen. 
Zij zullen de conceptuele kennis die de gelovigen hen aanreiken altijd toetsen aan de 
eigen ervaring van de werkelijkheid. De mystagogie vraagt daarom van de theologie dat 
zij voortdurend tracht de geloofsopvattingen open te houden en toegankelijk te maken 
voor de concrete situaties waarin gelovigen leven. De overdrachtscatechese brengt deze 
conceptuele en morele kennis, de theologie van de traditie aan zoekende en gelovige 
mensen over. 

Geestelijke begeleiding
De conceptuele strategie onderscheidt De Wit van de bewustzijnsstrategie. De bewust-
zijnsstrategie is gericht op het zuiveren van bewustzijn en het verbeteren van het vermo-
gen tot onbevangen waarnemen (idem, 91). Zij wordt met name bemiddeld in geestelijke 
begeleiding en komt zowel voor in individuele vorm als in groepsvorm51. Geestelijke be-
geleiding helpt mensen om in hun eigen levenssituatie de betekenis van het evangelie 
te vinden en tot een persoonlijke omgang met God te komen (Andriessen, 42-43). Een 
van de belangrijkste taken die een geestelijk begeleider zich daarbij stelt, is de myste 
te helpen bij het ‘ontwaken uit zijnsvergetelheid’, dat wil zeggen ‘uit de toestand waarin 
alles ervaren wordt als ‘dood’gewoon, als vanzelfsprekend’ (Burggraaff, 2002, 33). Im-
mers niets is gewoon, noch vanzelfsprekend. Een van de hulpmiddelen bij dit ontwaken 
uit zijnsvergetelheid is het leren schouwend en doorgrondend te kennen (zie 3.4.2.1 – 
‘drie vormen van kennen’). Conceptuele kennis is weliswaar noodzakelijk. Zij kan echter 
niet altijd verhinderen dat de concepten van de werkelijkheid verward worden met de 
werkelijkheid zelf en zo tot onwetendheid leiden, en voortgang in het mystagogisch pro-

51  Te denken valt aan bijvoorbeeld geestelijke begeleiding in de vorm van een initiatie in of bezin-
ning op een gemeenschappelijk ideaal en een gemeenschappelijk leefverband. Overigens voltrekt 
geestelijke begeleiding zich altijd aan afzonderlijke mensen, ook als zij in een groep plaatsvindt (vgl. 
Andriessen, 1996, 42; 175-207 e.a.) 
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ces verhinderen (De Wit, 1994, 91). Schouwend en doorgrondend kennen echter helpt 
om deze verwarring en onwetendheid te onderkennen en achter zich te laten. Het helpt 
de myste om (het ‘beeld’ van) God zelf te kunnen beschouwen en niet een godsbeeld. 
De geestelijk begeleider wordt ertoe opgeroepen om de geloofsleerling ontvankelijk te 
helpen maken voor de mystieke genade, door mee te werken aan de zuivering van de 
waarneming. Met de woorden van Johannes van het Kruis: ‘Verwijder toch, geestelijke 
ziel, die pluisjes en haartjes, die nevel, en zuiver je oog. Dan zal de zon helder voor je 
schitteren en zul je duidelijk zien. Breng je ziel in vrede, haal haar weg en bevrijd haar uit 
het juk en de slavernij van de zwakke activiteit van haar eigen vermogen.’ (Johannes van 
het Kruis in: Waaijman, 2000, 901)
 De discipline van de geestelijke begeleiding draagt zo, net als de disciplines van de 
theologie en de overdrachtscatechese, bij aan de bemiddeling van de gelovige werkelijk-
heidsvisie. Zij passen derhalve alle drie binnen het kader van de mystagogie. 

3.3.2.2 Wekken van spirituele ervaring
Mystagogie, of de bemiddeling van de geloofstraditie, is niet alleen gebaat bij de over-
dracht van de werkelijkheidsvisie. De werkelijkheidsvisie wordt uitgebouwd, verinnerlijkt, 
versterkt en gezuiverd naarmate er verbinding wordt gemaakt met persoonlijke ervarin-
gen. De bemiddelende taak van een geloofstraditie omvat derhalve eveneens het wek-
ken van spirituele ervaring52. Dit betekent dat mystagogie als aanbod ook een initiërende 
functie heeft. De mystagoog probeert hiertoe initiatieprocessen te scheppen en te ar-
rangeren, opdat religieuze ervaring en gelovig verstaan worden uitgelokt. Dit kunnen we 
het ‘mystagogisch arrangement’ noemen (Groener, 354-360). De initiërende kant van 
mystagogie komt met name, maar niet uitsluitend, naar voren binnen de discipline van 
handelen, die in de christelijke traditie vorm krijgt in de liturgie en de diaconie. Immers 
handelen is een vorm van zich lichamelijk in de wereld begeven. Zowel in het lichaam 
als in de wereld kunnen zich de profane en de heilige aspecten van de werkelijkheid 
manifesteren. Daarom zijn het lichaam en de wereld plaatsen waar mensen ervaringen 
opdoen. Deze ervaringen kunnen naar de heilige of de profane werkelijkheid wijzen al 
naar gelang het handelen spiritueel of profaan gemotiveerd is. Door te handelen vanuit 
een geestelijke visie kan in mysten derhalve de profane werkelijkheid transparant wor-
den en kan een spirituele werkelijkheid opgeroepen worden (De Wit, 1994, 158-160). 
Liturgie en diaconie kunnen een kader bieden waarin een myste ertoe bewogen wordt 
om met een gelovig perspectief te handelen. Daarbij geldt overigens dat in liturgie meer 
sprake kan zijn van het arrangeren van de initiatie, dan bij diaconie. Sterker nog, liturgie 
is wezenlijk gericht op het arrangement van de inwijding in de geheimen. Diaconie daar-
entegen is niet op de eerste plaats bedoeld als mystagogisch arrangement, maar zij kan 
wel als zodanig functioneren en ingezet worden.  
 Ik zal de disciplines van liturgie en diaconie hieronder bespreken.

52  Vgl. het pleidooi van Van den Berk: ‘zoek grazige weiden op’. De mystagoog wordt aangespoord om 
met de geloofsleerling ruimtes te betreden, waarin het goddelijke zich gemakkelijker laat herken-
nen (Van den Berk, 1999, 60-63). 
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Diaconie
Al in de vroegste tijd uitte christelijk leven zich in naastenliefde (Deus caritas est, 20-24). 
Ook in het catechemunaat en tijdens de voorbereiding op de doop werden geloofsleerlin-
gen in de vroege kerk gestimuleerd om met evangelische bewogenheid andere mensen 
bij te staan in hun leven. Op deze wijze konden de bekeerlingen hun nieuwe christelijke 
levenswijze inoefenen. Door de ervaringen die ze tijdens dit handelen opdeden, kregen 
ze innerlijk besef van de betekenis van de inspiratie en motivatie die Jezus bezield had 
en waarin zij hem probeerden na te volgen. Ook in onze tijd proberen gelovigen meer of 
minder bewust en georganiseerd present te zijn in hun omgeving en met andere men-
sen mee te leven (vgl. Stoltenberg; Weber). Dit diaconaal handelen kan vanuit ethische 
of morele waarden gemotiveerd worden en heet dan ethisch handelen. Het diaconaal 
handelen kan ook spiritueel handelen zijn. Dan wordt niet alleen getracht rechtvaardig 
en naar de christelijke waarheid te handelen, maar wordt meer nog gepoogd waarachtig 
menselijk te handelen. Dan is het handelen er niet alleen op gericht dat de ander meer 
tot zijn recht komt, maar bovendien dat de geloofsleerling in dat handelen ook zelf meer 
mens wordt. In hun streven naar fundamentele menselijkheid voor anderen en henzelf, 
vinden gelovigen een appel om situaties van onmacht, onrecht en lijden om te vormen 
tot tekenen van de hemel op aarde. Door gestalte te geven aan zelveloze onbaatzuchtig-
heid, ontferming, solidariteit en barmhartige liefde kan het oorspronkelijke mens-zijn 
worden gewekt in de ander en in de myste zelf (De Wit, 1994, 176; 186; Burggraaff, 
65-66; 141-168). Juist in hun uitstaan naar de wereld vinden de geloofsleerlingen een 
plaats waar God zich laat ontmoeten. Diaconaal handelen is derhalve een vorm waarin 
mensen ervaring kunnen opdoen met het spirituele, met God. Daarom gebeurt het dat 
mystagogen geloofsleerlingen aansporen tot en begeleiden bij diaconaal handelen. Met 
het oog op de inwijding in het geloof is het daarbij wel van belang dat er een terugkoppe-
ling plaatsvindt. Pas wanneer de myste de begeleider vertelt over zijn ervaringen bij zijn 
dienst aan de wereld kan hij leren om daarin ervaringen van het mysterie te zien. Pas 
dan kan hij zicht krijgen op Gods aanwezigheid in de concrete werkelijkheid. Wanneer 
de myste zijn ervaringen met de mystagoog (en de gemeenschap; zie Wissink, 2003b, 
7) kan delen, wordt een voortgaande inwoning en omvorming mogelijk. Door barmhartig 
handelen en het delen van de daarin opgedane ervaringen kan de goddelijke werkelijk-
heid meer tegenwoordig komen vooral voor de myste, maar ook voor de overige betrok-
kenen. 
 Overigens is de wereld niet alleen een plaats waar wij ervaringen van het spirituele 
kunnen opdoen. Het is ook de plaats waar onze geestelijke ervaringen en inzichten zul-
len doorwerken. Ervaringen van het mysterie en inzichten in de goddelijke waarden zul-
len ons bewegen richting de mensen en de omgeving om ons heen. Bij deze mensen en 
in deze wereld krijgt onze geestelijke inwoning en omvorming gestalte en wordt zij ge-
toetst op werkelijkheid. In de daadwerkelijke bewogenheid om anderen, in de liefdevolle, 
mededogende ontferming over wie dat nodig heeft, in de solidariteit met ontrechten, in 
het uithouden van lijden met de gekwetsten wordt de persoonlijke godsontmoeting werk-
dadig voor anderen. Spirituele ervaring zal niet persoonlijk blijven, als zij werkelijk is. 
‘Want het gaat niet alleen om jouw omvorming. Ook het heil van de ander is van belang.’ 
(Burggraaff, 2002, 44)
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Liturgie
Niet alleen het handelen in de wereld, maar ook het handelen dat plaatsvindt in (de 
deelname aan) de liturgie kan spirituele ervaring wekken. Goede liturgie is immers evo-
cerend. Zij appelleert niet alleen aan een ervaringsvorm die binnen het spirituele per-
spectief ligt. Meer nog leidt zij, als zij haar functie vervult, tot de ontdekking dat de heilige 
ervaringswerkelijkheid leefbaar, bewoonbaar en reëel is (De Wit, 1994, 178-179, met 
een verwijzing naar Vergote). Zij kan een heilzame en herscheppende uitwerking bezit-
ten. Deze uitwerking is niet te organiseren of te maken. Wel is er een aantal gunstige 
voorwaarden te scheppen opdat zij mogelijk kan worden. Een voorganger die zich ervan 
bewust is een mystagogisch symbool en een mystagogisch arrangeur te zijn, probeert 
deze voorwaarden te creëren (Groener, 357). Het mystagogisch arrangement in liturgie 
omvat twee aspecten, die beide gericht zijn op de werkelijkheidscheppende werking van 
liturgie.
 Het eerste aspect is dat van de situatie van de liturgie. Liturgie heeft een heilzame en 
herscheppende uitwerking wanneer zij tot verheldering van het bestaan leidt. In liturgie 
wordt uiting gegeven aan heel verschillende ervaringen en wordt aansluiting gezocht bij 
de concrete situaties waarin de verschillende deelnemers verkeren. Dit kunnen erva-
ringen zijn van verdriet, schuld, angst en dood waar goede liturgie contrastervaringen 
kan opwekken. De mystagoog probeert daarbij bijvoorbeeld ervaringen van liefde, gebor-
genheid en troost, vergeving, aanvaardende liefde en ervaringen van leven, eeuwigheid, 
licht en vrede te evoceren (Burggraaff, 2002, 67). Hoe de ervaringen ook zijn en hoe de 
concrete omstandigheden waarin iedere mens verkeert, het gaat in spiritueel-antropo-
centrisch opzicht in liturgie om de dieptestructuur van deze ervaringen en omstandighe-
den. Om deze te zien en op te pakken is schouwend en doorgrondend kennen gevraagd 
(zie 3.4.2.1 – ‘drie vormen van kennen’). De werkelijkheid wordt dan naar haar wezen 
geschouwd en minder naar haar toevallige verschijningsvorm. Daarbij worden symbolen 
aangewend die aansluiten bij de diepere werkelijkheid van de ervaringen en die – mis-
schien in pijn en moeite – kunnen uitgroeien tot ‘vensters op het onuitsprekelijke’ (idem). 
Het gaat hier om het arrangeren van de situatie, om het componeren van het geheel van 
liturgie. Naast teksten spelen hierbij ook muziek, bewegingen, beelden en sfeer een rol. 
Om de situatie goed te arrangeren, doet de mystagoog echter meer dan het in de diepte 
schouwen en doorgronden van de situaties waarin mensen verkeren. Ook heeft hij een 
besef van wie en wat zij zijn in het ‘heilig rollenspel’ dat de liturgie is. Tenslotte markeert 
de mystagoog het arrangement met een begin en een einde, dat is uitgespaard in tijd en 
ruimte. Bij het begin wordt een overgang gemaakt om een toegang te vinden en de litur-
gie wordt beëindigd met een zending onder Gods zegen (Groener, 359-360). Aandacht 
voor deze situationele aspecten van liturgie draagt bij aan het creëren van een heilzame 
en herscheppende werkelijkheid in liturgie. Overigens kan dit worden versterkt wanneer 
de gelovigen zich individueel of gezamenlijk voorbereiden op de rituele viering van het 
geloof door middel van lichamelijke en geestelijke oefeningen (‘ascese’) zoals vasten, 
bidden of bijvoorbeeld de voettocht vanuit verschillende omliggende plaatsen naar Am-
sterdam voorafgaand aan de Stille Omgang (vgl. De Wit, 1994, 177-184). 
 Het mystagogisch arrangement in liturgie omvat echter niet alleen de situationele 
aspecten. Het omvat ook de mystagoog zelf. Ook de mystagoog is een symbool dat iets 
van de werkelijkheid van God tegenwoordig stelt. Omdat het religieuze in zichzelf dub-
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belzinnig is en gemakkelijk vervormd kan raken, komt het erop aan welke God de mys-
tagoog symboliseert en welk karakter het gearrangeerde mysterie krijgt (Groener, 360). 
Een mystagoog die aspecten van het kwaad oproept, stelt wel iets van het religieuze 
tegenwoordig, maar niet iets van de God in wie christenen geloven. Als een mystagoog 
echter de God uit de christelijke traditie symboliseert, dan straalt deze iets uit en wekt 
hij iets op van goddelijke barmhartigheid en liefde. De mystagoog als symbool van God 
heeft overigens alleen een heilzame werking als zijn handelen, houding en ‘zijn’ oor-
spronkelijk zijn. Toch gaat het bij een mystagoog niet alleen om authenticiteit. Veel meer 
gaat het erom dat ook de mystagoog zelf een ‘venster op het Onuitsprekelijke, op het 
Geheim’ is. De mystagoog dient als symbool van God transparant te worden naar wie 
hij tegenwoordig stelt. Hij dient een ‘levende heenwijzing’ (term van Nouwen) te zijn. Dit 
kan alleen wanneer het liturgisch handelen niet alleen bedoeld is om nieuwe spirituele 
ervaring te wekken, maar wanneer het tevens een uitdrukking is van reeds opgedane 
ervaring. Transparantie naar God ontstaat alleen wanneer de mystagoog een levend ge-
loof heeft in de verborgen Aanwezige. Levend vanuit dit geloof kan hij voorgaan in de 
dubbele dynamiek die in goede liturgie werkzaam is: ‘God die tot ons komt ontvangen en 
omgekeerd tot Hem gaan en op Hem antwoorden’ (idem). Hij kan voorgaan in de dienst 
waarin Gods hemel op aarde opgeroepen en tegenwoordig gesteld wordt en in de dienst 
waarin mensen uiting geven aan hun ervaringen van en omgang met de Onnoemelijke. 

3.3.2.3 Duiden van spirituele ervaring
Het derde domein dat een rol speelt bij de bemiddeling van een spirituele traditie is dat 
van de communicatie. Het is het domein waar contact wordt gemaakt met de werkelijk-
heid en waar het uitwisselen van informatie plaatsvindt. Deze informatie is niet louter 
informatief van aard, zoals we dat zagen bij het mentale domein (zie 3.3.2.1). De infor-
matie over de werkelijkheidsvisie wordt hier in het perspectief gezet van de geestelijke 
ontwikkeling die mensen kunnen doormaken. Het gaat nu om het wijzen op en begaan-
baar maken van een geestelijke weg. Om haar voortbestaan te waarborgen dient een 
spirituele traditie inhoudelijk inzicht te geven in het proces van inwoning en omvorming 
(De Wit, 1994, 98). Zij helpt haar leerlingen de spirituele belevingen die zij hebben opge-
daan te duiden en biedt hen een uitzicht op hoe hun levensweg in gelovig opzicht verder 
richting kan krijgen. Binnen de christelijke traditie gebeurt dit in twee pastorale discipli-
nes: de maieutische catechese en de pastorale begeleiding. In beide disciplines staat de 
hermeneutische functie van pastoraat centraal (Groener, 360 e.v.) 53. Ik bespreek hier-
onder eerst de communicatieve en hermeneutische functie van een spirituele traditie in 
het algemeen. Daarna onderzoek ik hoe zij een rol speelt binnen de disciplines van de 
maieutische catechese en de pastorale begeleiding in het christendom.

53  Groener lijkt de hermeneutische functie van pastoraat te onderscheiden van de mystagogische 
functie van het pastoraat. Een enkele keer spreekt hij over hermeneutische mystagogie (bijv. blz. 
376-377). Overigens ziet hij de hermeneutiek en de mystagogie als twee complementaire dimen-
sies van het pastoraat. Het lijkt erop dat hij onder mystagogie voornamelijk het mystagogisch arran-
gement verstaat (354 e.v.). In mijn concept behoren zowel het arrangement als de hermeneutiek 
wezenlijk tot de mystagogie. 
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De communicatieve en hermeneutische functie
In het domein van de communicatie bemiddelt een geestelijke traditie haar visie op en 
ervaring met de ontwikkeling die een mens in spiritueel opzicht kan doormaken. De 
inhoud van deze bemiddeling is in de grote spirituele tradities in de kern dezelfde. Ten 
eerste geven zij inzicht in de aard van de profane staat van de mens, die gebrokenheid, 
zondigheid en onwetendheid omvat. Daarnaast wordt inzicht geschonken in de aard van 
de omgevormde staat van de mens, waarin de mens geheeld, geheiligd, verlicht is. De 
beide staten zijn met elkaar verbonden door wat een weg of proces van inwoning en om-
vorming genoemd kan worden. Door inzicht te schenken in de oorzaken van de profane 
staat van de mens wordt gewezen op wat een mens op deze weg ophoudt. Tenslotte 
wordt ook inzicht gegeven in de oorzaken van de omgevormde staat, waardoor gewezen 
wordt op hoe een mens de weg van inwoning en omvorming kan gaan. Als de overdracht 
van een van deze aspecten wordt onderbroken, gaat de begaanbaarheid van de spiri-
tuele weg verloren (De Wit, 1994, 99; 103).
 Nu is het zo dat deze informatie niet zomaar op ieder moment aan ieder willekeurig 
mens gegeven wordt en kan worden. Dit heeft te maken met de relativiteit van spirituele 
taal. Dat wil zeggen dat zij gerelateerd is aan de geestelijke staat waarin de leerling zich 
bevindt. De informatie dient begrijpelijk en van nut te zijn in de staat waarin ze wordt 
gehanteerd en niet per se in een andere staat (idem, 116). In feite is de betekenis van 
geestelijke taal zelfverborgen. ‘[H]aar betekenis is verborgen tenzij zij wordt uitgespro-
ken in of tot de staat waarmee zij betrekking onderhoudt.’ (idem, 121) Dit zelfverborgen 
karakter van geestelijke uitspraken vraagt vaak om het opzettelijk verborgen of geheim 
houden van bepaalde uitspraken of om het spreken in gelijkenissen. Regelmatig wordt 
in verband daarmee de opmerking gehoord, dat het oneerlijk zou zijn dat niet iedereen 
spirituele taal gelijkelijk kan verstaan. Toch is dit niet zo. Ten eerste omdat uitspraken 
niet relevant zijn voor wie zich niet in het stadium bevindt waarop deze uitspraak is te 
verstaan. Ten tweede omdat het voortgaan op de geestelijke weg niet belemmerd wordt, 
maar juist mogelijk is, wanneer de traditie iets te bieden heeft dat boven ons conventi-
onele, relatieve gezichtspunt uitgaat. Spirituele taal kan de relativiteit van onze werke-
lijkheidsvisie zichtbaar maken en uitzicht bieden op een meer transcendente, een meer 
absolute waarheid (idem, 122). 
 Behalve dat geestelijke taal zelfverborgen is, kan zij ook werkelijk onverstaanbaar 
worden. Het hermeneutisch proces van het tot verstaan komen, wordt dan geblokkeerd. 
Dit gebeurt wanneer er door spirituele tradities aan bepaalde dogma’s of formuleringen 
van haar werkelijkheidsvisie vastgehouden wordt, zonder dat haar leerlingen de beteke-
nis en waarheid ervan nog kunnen ervaren. De traditie wordt dan gevraagd om andere 
uitdrukkingsvormen te vinden die de kern, de waarheid van de oorspronkelijke uitspraak 
kunnen overdragen. Dit zal de traditie alleen doen als zij erop vertrouwt over betrouwbare 
‘vertalers’ te beschikken. Deze vertalers zijn dragers van de traditie die de betekenis en 
functie van de oude dogma’s en formuleringen begrijpen en tevens in staat zijn om deze 
uit te drukken in de taal en het begrippenkader van de huidige generatie. Het criterium 
voor een geslaagde en betrouwbare ‘vertaling’ is de gelijksoortigheid in geestestoestand 
bij de leraar en de leerling. Dergelijke dragers en leerlingen van een traditie zijn nodig om 
de traditie levend te houden (idem, 127). 
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Maieutische catechese en pastorale begeleiding
De communicatie in een spirituele traditie is gericht op het tot verstaan komen in het 
licht van de diepste werkelijkheid. Christelijk gezien gaat het er om het eigen levensver-
haal te gaan zien en verstaan en om in dit eigen levensverhaal het verhaal van God met 
mensen te ontdekken. Dit is een proces van hermeneutiek, van tot verstaan komen. 
Zowel in de discipline van de maieutische catechese als in die van de pastorale begelei-
ding is er sprake van het op gang brengen van een hermeneutisch proces. Omdat vanuit 
mystagogisch oogpunt over het algemeen dezelfde aspecten verbonden zijn aan deze 
beide disciplines, bespreek ik ze gezamenlijk. 
 In het hermeneutische proces leert een myste de ervaringen die hij opdoet te duiden 
in het licht van het geloof. Hiertoe is het nodig dat de myste al enigszins een geestelijk, 
een christelijk referentiekader heeft opgebouwd (zie 3.3.2.1; 3.4.2.1). Enige aspecten 
van de christelijke werkelijkheidsvisie moeten reeds in zijn vocabulaire zitten, hoewel ze 
niet direct paraat hoeven te zijn. In de mystagogische hermeneutiek leert de myste om 
de christelijke werkelijkheidsvisie op zichzelf en op zijn eigen leven te betrekken. In de 
maieutische begeleiding wordt de myste geholpen om te reflecteren op de eigen ervarin-
gen en deze te duiden met behulp van christelijke taal en andersom: om de betekenis en 
functie van christelijke taal op het spoor te komen met behulp van eigen ervaringen. 
 Belangrijk in deze communicatieve fase van de bemiddeling van de traditie is dat de 
mystagoog nu consequent en bewust uitgaat van de vragen en twijfels, van ervaringen 
van heel verschillende aard, die bij de myste leven en die de myste inbrengt. De maieu-
tiek is nu het uitgangspunt van de bemiddeling, terwijl dat op het mentale domein en het 
domein van het handelen niet of minder het geval is. Door uit te gaan van de spirituele 
ervaringen die de myste heeft opgedaan, sluit de mystagoog aan bij de staat van geest 
van de myste. De duidingen van de ervaringen waarnaar de mystagoog samen met de 
myste op zoek gaat, staan ten dienste van de bestaansverheldering en de voortgaande 
geestelijke omvorming. Dat betekent dat zij verstaanbaar, betrouwbaar en nuttig zijn bin-
nen de staat van geest waarin de myste zich bevindt. Concreet gezegd betekent dit, dat 
een mystagoog iemand die alleen bestaanservaringen heeft opgedaan, niet benadert 
met al te gelovige taal. Maar ook dat iemand die zichtbaar spiritueel leeft, niet verder 
geholpen wordt wanneer hij begeleid wordt door iemand die de betekenis van het geloof 
minder duidelijk in zijn eigen leven ervaart en gestalte kan geven dan hijzelf. Maieuti-
sche bemiddeling brengt een gedifferentieerde benadering van zoekende mensen en 
gelovigen met zich mee. Bovendien wordt van de mystagoog gevraagd goed inzicht te 
hebben in zijn eigen staat van geest om te kunnen onderscheiden welke mensen hij 
wel kan begeleiden en welke mensen hij beter in contact kan brengen met een andere 
begeleider. 
 De erkenning dat mensen sterk verschillen in de mate van ontvankelijkheid voor en 
ervaring met het geestelijke in hun leven, pleit tevens voor een hedendaagse praktijk 
van de disciplina arcani. Het lijkt goed om, bewuster dan nu al gebeurt, te zoeken naar 
de grenzen van wat gezegd kan worden en waarover gezwegen dient te worden bij een 
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concrete myste of bij een concrete groep van leerlingen54. Niemand is er immers mee 
gediend als er misverstanden opgewekt worden bij mensen die niet of minder ingewijd 
zijn. 
 Om de hermeneutische functie maieutisch te kunnen uitoefenen, speelt ook nu weer 
het gebruik van symbolen, verhalen, beelden en gelijkenissen een rol (Groener, 366). 
Symbolen zijn immers altijd meerduidig en verwijzen in die zin naar de grote (maar niet 
onbeperkte) verscheidenheid waarin het transcendente, waarin God zich aan ons laat 
ervaren. Iedereen die maar over enig symbolisch bewustzijn beschikt, zal een betekenis 
kunnen geven aan de gebruikte symbolen, of met behulp van de symbolen het eigen le-
ven kunnen duiden. De duiding is afhankelijk van de staat van geest, de situatie waarin 
hij verkeert, de ervaringen die hij in zijn leven heeft opgedaan en zijn werkelijkheidsvisie. 
Om met behulp van symbolen tot verheldering van het bestaan, tot inzicht in het leven 
met God te komen, is het belangrijk om de duiding aan mensen zelf over te laten. Wan-
neer zij daar in het geheel niet meer in slagen, is dat er een teken van dat er of geen 
symbolisch bewustzijn meer is, of symbolische spirituele taal niet meer verstaanbaar is. 
 De verstaanbaarheid van geestelijke taal wordt  tegenwoordig vaak als een probleem 
ervaren. “[H]elp ons aan een nieuwe en verstaanbare theologische taal”, is het verzoek 
dat vanuit het pastoraat bij theologische instellingen wordt neergelegd (idem, 367). Het 
gaat dan om een taal waarin geloof en ervaring bij elkaar komen. Een dergelijke taal 
is onontbeerlijk voor mystagogie. Immers, geloofstaal die gestolde betekenis bevat, ge-
loofstaal die niet meer gedragen wordt door het leven van mensen uit onze tijd en die 
daar niet meer dragend voor is, is dood. Alleen met geloofstaal die door elke generatie 
opnieuw levensadem geschonken krijgt, die steeds opnieuw gevuld wordt met spirituele 
ervaring, kan de geloofstraditie doorgegeven blijven worden. Alleen via levende geloof-
staal kunnen mensen zich bewust worden, dat God hen zoekt en uitnodigt om samen het 
leven te gaan leven.

Ik heb hierboven de verschillende pastorale domeinen en disciplines besproken die in 
spiritueel-antropocentrisch opzicht deel uitmaken van de mystagogie. In deze bespreking 
zijn de verschillende disciplines onderscheiden naar hun respectievelijke wezenstrekken 
die corresponderen met een van de drie ervaringsdomeinen, dat van het mentale, van 
het handelen of van de communicatie. Een dergelijke onderscheiding is altijd enigszins 
geforceerd en doet geen recht aan de omvangrijke inhoud en handelingsmethoden die 
zij bevatten. Daarom is in de meeste disciplines ook iets terug te vinden van de twee 
andere ervaringsdomeinen. Zo heeft de discipline van de geestelijke begeleiding een we-

54  In meer liturgische context komen hier bijvoorbeeld discussies om de hoek kijken over hoe om te 
gaan met verzoeken om eucharistie te vieren bij een begrafenis, een kind te dopen of een huwelijk 
in te zegenen, terwijl degenen die hier om vragen nauwelijks nog ingewijd zijn in het christelijk 
geloof. Wordt gewoon op het verzoek ingegaan, wordt een gedegen (catechetische) voorbereiding 
gepland, of wordt er misschien gezocht naar rituele vormen en symbolische taal die aansluiten bij 
mensen die het verzoek hebben gedaan en eventueel de mensen om hen heen? Ik ageer in ieder 
geval tegen een standaardaanbod en pleit voor een goede afstemming op de concrete situatie en 
de concrete mensen die hierin betrokken zijn.
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zenlijke taak in de begeleiding bij de bewustzijnsstrategie, maar zij kan niet zonder mai-
eutische hermeneutiek en de mystagoog zal zijn mysten ook ertoe bewegen te participe-
ren aan liturgie en diaconie. En zo wordt bijvoorbeeld in de discipline van de pastorale 
begeleiding niet alleen aandacht besteed aan de duiding van spirituele ervaringen, maar 
wordt tevens veelvuldig gebruik gemaakt van rituelen, waarbij het mystagogisch arran-
gement wordt ingezet (zie Menken-Bekius). Dit geeft aan dat in verschillende disciplines 
gezocht wordt om de hele mens aan te spreken op alle drie de ervaringsdomeinen. Maar 
dat neemt niet weg dat iedere discipline nadruk legt op een bepaald ervaringsdomein. 
Daarom is het belangrijk om zowel de eigenheid te zien van de verschillende pastorale 
disciplines, als ook deze te zien en in te zetten als complementair aan elkaar. 

3.4 Mystagogie als proces van inwoning en omvorming

3.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf richt ik de aandacht op mystagogie vanuit het perspectief van de mys-
te. In het voorgaande heb ik het mystagogisch proces van de geloofsleerling beschreven 
als een begeleid proces van inwoning en omvorming. Deze omschrijving werk ik hieron-
der nader uit. 
 Hiermee stuiten we echter op het lastigste punt van dit onderzoek. Want: hoe kun je 
eigenlijk zicht krijgen op het transformatieproces van een geloofsleerling? Hoe kun je 
helder krijgen wat de geloofsleerling meemaakt en vooral in welke opzichten zich een 
verandering voordoet? Hoe kun je uitmaken of er wel of geen sprake is van mystagogie 
bij een myste – van mystagogie als receptie van de geloofsbemiddeling? In de literatuur 
die expliciet over mystagogie handelt, is daarover nog niet of nauwelijks geschreven55. 
Weliswaar wordt daarin een aantal lagen onderscheiden waarop de myste ingewijd kan 
worden (zie 2.2.2.2 – ‘mystagogie als proces’). Maar zij geeft geen inzicht in welke veran-
deringen er in een myste plaatsvinden, in welke domeinen van het mens-zijn bij de trans-

55  Wel heeft Wollbold een biografische methode ontworpen om mystagogie te kunnen aanwijzen in 
het verhaal van een mens, in het bijzonder dat van Theresa van Lisieux. Het zwaartepunt ligt op de 
cognitieve en volitieve reflectie op reeds voltrokken ervaringen (Wollbold en Waaijman, 2000, 915). 
Naast de kennis (“Erkenntnis”) geeft hij een grote plaats aan de wil (“Wille”). Dit doet hij in nauwe 
aansluiting op de mystagogie van Rahner. Dat Rahner groot gewicht geeft aan de wil is gezien zijn 
ignatiaanse achtergrond niet verwonderlijk. In de spiritualiteit van Ignatius van Loyola en die van de 
jezuïeten is de omvorming van de wil een van de centrale thema’s. Er zijn de nodige parallellen te 
vinden tussen de biografische methode van Wollbold en de criteria ter onderscheiding van mysta-
gogische receptie in dit onderzoek. De criteria uit dit analyse-instrumentarium hebben echter meer 
op de totaliteit  van het menselijk bestaan betrekking. Bovendien biedt dit instrumentarium naar 
mijn mening meer aanknopingspunten voor een verdere uitwerking van de agogie van mystagogie. 
Daarom kies ik ervoor niet de biografische methode van Wollbold te gebruiken. Het aspect van de 
wil, waarop hij mijn aandacht gevestigd heeft, breng ik onder bij het domein van het doen in de 
werkelijkheid (onder 3.4.2.2). De wil omschrijf ik als intentie van het bewustzijn, die tot uiting komt 
in het handelen.
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formatie betrokken zijn. Bovendien geven ze onvoldoende inzicht in hoe de betrokken-
heid van God ervaren en verstaan wordt en of zich daarin een ontwikkeling voordoet56. 
 Vanuit spiritueel-antropocentrisch opzicht omschrijf ik het mystagogisch proces bij de 
myste, met een term ontleend aan Burggraaff, als een proces van inwoning en omvor-
ming. Het spirituele proces is op te vatten als een proces waarin het beeld van God zich 
ontvouwt en vervoegt in en tussen mensen (Burggraaff, 2002, 28 e.v.). Of anders ge-
zegd: in het spirituele proces bereidt de mens in de tempel die hij is, steeds meer plaats 
voor God om er te wonen (vgl. 1 Kor. 3, 16-17; 1 Kor. 6,19; 2 Kor. 6,16; Burggraaff, 2006, 
55 e.v.). En naarmate God meer inwoning vindt in de mens, zal de mens in zijn omgang 
met anderen en met de wereld om hem heen meer ruimte creëren voor Gods aanwezig-
heid. 
 In het spirituele proces van inwoning en omvorming is de mens in zijn geheel betrok-
ken. Daarom zoek ik in 3.4.2 naar veranderingen op de drie domeinen van het mens-
zijn. In 3.3 hebben we gezien dat De Wit drie domeinen van verandering herkent in 
de verschillende spirituele  tradities. Ook in de christelijke traditie zijn deze te vinden. 
Hierboven hebben we de drie domeinen benaderd vanuit het gezichtspunt van de bemid-
delaar van de geloofstraditie. Nu benader ik de drie domeinen vanuit het perspectief van 
de geloofsleerling. Hierboven heb ik al opgemerkt dat De Wit in zijn beschrijving van de 
domeinen van verandering hoofdzakelijk vanuit het perspectief van de geloofsbemid-
delaar naar het proces van de myste kijkt. In dit onderzoek neem ik het perspectief in 
van de myste en kijk van daaruit naar het mystagogisch aanbod van de geloofsgemeen-
schap en naar het proces dat zich bij de myste zelf voordoet. Dit andere gezichtspunt 
heeft tot gevolg dat ik de inzichten van De Wit (en anderen) omwerk. Bovendien pas ik 
ze aan de christelijke context van dit onderzoek aan. Ik heb daarbij voor de verschillende 
domeinen meer bruikbare begrippen gezocht. Het eerste domein noem ik dat van ‘het 
denken over de werkelijkheid en het ervaren van de werkelijkheid’. Ik zoek op dit domein 
naar veranderingen in de wijze van het kennen van de werkelijkheid. Ik laat me daarbij 
leiden door een aantal concepten, namelijk het (christelijk) referentiekader van Sundén, 
het conceptueel en perceptueel kennen van De Wit, het schouwend en doorgrondend 
kennen van Burggraaff, en het symbolisch bewustzijn van Van den Berk en Burggraaff. 
Het tweede domein van het mens-zijn waarop verandering mogelijk is, is dat van ‘het 
doen in de werkelijkheid’. Het derde domein noem ik dat van ‘het in contact staan met 
de werkelijkheid’. In het volgende zal ik de genoemde concepten van het eerste domein 

56  Overigens ben ik mij ervan bewust, dat er een gevaar kleeft aan ieder spreken over processen 
waarin lagen te onderscheiden zijn. Een beschreven proces is altijd een model en daarom een 
abstractie van de werkelijkheid. Het laat geen ruimte voor bijzonderheden. Toch is een model ook 
betekenisvol. Het wijst erop ‘dat er een zekere regelmaat en voorspelbaarheid schuilgaat in de 
volgorde en de samenhang van de ervaringen’ (Andriessen, 57) die worden opgedaan. Bovendien 
laat het zien dat er in een geestelijk proces geen sprake is van absolute vrijheid. In het besef van de 
risico’s beschrijf ik de inwijding die mysten doormaken toch als een proces. Dat maakt helder dat de 
geloofsleerlingen tezamen geen homogene groep vormen, maar dat zij in hun geloofsontwikkeling 
met sommigen overeenkomen en van anderen verschillen. Hierdoor wordt inzichtelijk dat mysten 
gebaat zijn bij een verschillende, gelaagde wijze van bemiddeling van geloof.   
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uitgebreid toelichten en korter bespreken wat ik bedoel met de twee andere domeinen. 
 Met het inzicht in de veranderingen die bij de myste plaatsvinden op de domeinen 
van het mens-zijn is het proces van inwoning en omvorming echter nog niet omvattend 
beschreven. De vraag blijft staan hoe de myste de betrokkenheid van God in zijn leven 
verstaat en ervaart en of hij daar een ontwikkeling in doormaakt. Om antwoord te vinden 
op deze vraag wend ik mij tot Cassianus (365?-430?). In zijn lectio divina doet hij ver-
slag van wat hij van de woestijnvader Nesteros geleerd heeft over het verstaan van het 
Woord van God. Deze lectio divina laat zien dat Gods betrokkenheid op het leven van een 
geloofsleerling meerzinnig is. De geest van de myste kan zodanig gevormd worden, dat 
zij ontvankelijk wordt voor het verstaan van meerdere van deze betekenissen. In 3.4.3 
bespreek ik de lectio divina van Cassianus vanuit de vraag welk licht dat werpt op de 
ontwikkeling in staten van geest. De inzichten van Cassianus werk ik om naar de context 
van de huidige tijd. 
 Tenslotte bespreek ik in 3.4.4 opnieuw de drie lagen van het mystagogisch proces. 
Ik grijp daarbij in belangrijke mate terug op de indeling van Wollbold en Waaijman (vgl. 
noot 33), van mystagogie als inwijding in het geheim van het bestaan, in de genade en in 
de roeping tot de gemeenschap (zie 2.3.2.1). Ik volg echter niet alleen hun beschrijving 
van deze lagen van mystagogie, maar vul deze aan met inzichten die in 3.4.2 zijn opge-
daan. 

3.4.2 Inwoning en omvorming op drie domeinen van mens-zijn
3.4.2.1 Denken over de werkelijkheid en ervaren van de werkelijkheid
Het eerste domein van verandering dat De Wit onderscheidt, is dat van de gedachten, 
de verbeelding en het bewustzijn, oftewel: het mentale domein. De ontwikkelingen die 
zich op dit domein voordoen bij de geloofsleerling zijn voor een groot deel bepalend voor 
de mate waarin hij of zij ingewijd kan raken in de geloofstraditie. We zullen zien, dat het 
allereerst van groot belang is dat de myste zich een christelijk referentiekader verwerft. 
Daarnaast is het belangrijk dat hij inzicht krijgt in en vaardigheid opdoet met drie wijzen 
van spiritueel kennen. Tenslotte zullen we zien dat een symbolisch bewustzijn onont-
beerlijk is in het mystagogisch proces. Ik zal deze aspecten van het mentale domein 
verder uitwerken. Dit gebeurt in aanvulling op wat reeds besproken is in 3.2.2.1. Deze 
aspecten zullen aandachtspunten zijn bij de analyse van de verhalen op de mystagogi-
sche receptie.

Christelijk referentiekader
Een van de eerste dingen die een geloofsleerling zich in een mystagogisch proces ver-
werft, is een spiritueel, en in ons geval een christelijk referentiekader. Sundén heeft 
erop gewezen, dat mensen de gebeurtenissen die zij meemaken en de indrukken die 
zij opdoen, op veel verschillende manieren kunnen duiden (vgl. ook Van Peursen, 1992, 
164). De gebeurtenissen en indrukken worden, in de terminologie van Sundén, door de 
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duiding tot een ervaring (Sundén, 45)57. De duiding vindt plaats vanuit het referentiesy-
steem dat de getuige tot zijn of haar beschikking heeft. Dit referentiekader verwerven 
mensen zich door sociaal leren58. Naast vele andere krijgen wij ook de beschikking over 
referentiesystemen op het gebied van het geestelijke en de godsdienst. Wie vertrouwd 
raakt met religieuze symbolen en mythen ontwikkelt een specifieke waarnemingsinstel-
ling, een bepaalde werkelijkheidsvisie. Binnen een christelijke context gaat het om een 
christelijke werkelijkheidsvisie. Daarmee kan de geloofsleerling een gelovige, christelijke 
duiding geven aan de gebeurtenissen die hij meemaakt. Zonder christelijk begrippen- en 
beeldenkader zou dit niet mogelijk zijn. Sundén stelt zelfs dat zonder geestelijk en in 
het bijzonder christelijk referentiekader geen (spontane) religieuze ervaring kan worden 
opgedaan. Hij meent dat dat alleen kan, wanneer bepaalde gebeurtenissen erg gemak-
kelijk in een bepaald religieus referentiesysteem zijn in te passen (idem, 46). 
 Volgens Sundén zijn de belangrijkste referentiesystemen verbonden met sociale rol-
len. Hij wijst er op dat iedere religieuze traditie via de aangeleerde referentiesystemen 
invloed heeft op het gedrag en de houding van een myste. Dat gebeurt door wat hij 
noemt rolovername en rolopname. Dat vindt plaats wanneer een verhaal zo tot klinken 
komt, dat zich de situatie waarover wordt verteld in het heden herhaalt. De verhalen van 
een religieuze traditie gaan over mensen en God of goden en hoe deze met elkaar zijn 
omgegaan. De geloofsleerling die naar de verhalen uit deze traditie luistert, kan zich een 
of meerdere van de rollen die in een verhaal oplichten, toe-eigenen. Hij identificeert zich 
dan met een verhaalfiguur. Hij ziet als het ware zijn eigen gedrag en houding gespiegeld 
in dat van een verhaalfiguur. De spiegeling maakt hem bewust van zichzelf en schept 
ruimte voor veranderingen in zijn gedrag en houding. Door identificatie met steeds weer 
andere verhaalfiguren kan hij zich de veelzijdigheid van zijn menselijkheid toe-eigenen 
en tot meer oorspronkelijkheid richten. Maar de myste neemt niet alleen een rol over. Hij 
neemt ook een rol op, en wel die van de godheid. Hij anticipeert dan – op grond van de in 
het verhaal vertelde feiten – op wat God opnieuw zou doen nu de situatie uit het verhaal 
zich weer voordoet. God gaat deze rol nu niet alleen in het verhaal spelen, maar ook in 
zijn leven. Het (oude) verhaal wordt geactualiseerd door de rolovername en rolopname 
van de luisteraar of lezer. 
 Door de overname en opname van rollen vinden er in de myste veranderingen plaats 
in zijn werkelijkheidsvisie, in zijn handelen en in de wijze waarop hij in contact staat met 
de werkelijkheid. Door de betekenissen en waarden die vanuit het religieuze verhaal 
worden aangedragen en waarmee hij zich identificeert, krijgen zijn doen en laten, zijn 
gedrag en houding een specifiek uitgangspunt en een eigen richting. En door op de rol 
van God te anticiperen, zal hij de werkelijkheid anders gaan ervaren en er anders over 

57  Dit ligt in het verlengde van de opmerking van Van Peursen, waarin hij zegt dat een verhaal een 
gebeurtenis pas echt tot een gebeurtenis maakt (Van Peursen, 1992, 94; vgl. 1.1.2.2). 

58  Een dergelijk referentiekader is extern te noemen. Daarnaast zijn er ook interne referentiekaders 
die zich vanuit het onbewuste kunnen aandienen als hulpmiddel om (religieuze) ervaringen en 
inzichten te kunnen begrijpen (vgl. Van den Berk; zie hieronder: ‘symbolisch bewustzijn’). Het dient 
aanbeveling om de werking van interne en externe referentiekaders en met name hun onderlinge 
verhouding nader te onderzoeken.   
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gaan denken. De geloofsleerling probeert te gaan kijken, luisteren, smaken als God. Hij 
probeert de werkelijkheid als met goddelijke zintuigen te beschouwen en te benaderen. 
En omdat anticipaties bevestigd willen worden, zal hij daadwerkelijk andere ervaringen 
gaan opdoen. Hij zal steeds vaker gebeurtenissen in zijn eigen leven gaan ervaren als 
het handelen van God (Sundén, 29; Van der Lans, 50-51).
 Uit het bovenstaande blijkt dat Sundén meent dat rolovername en rolopname aan de 
basis liggen van ervaringen, en derhalve ook voor spirituele ervaringen. Dat betekent 
dat een myste die religieuze ervaringen opdoet, over een religieus referentiesysteem 
beschikt. Zo’n referentiesysteem heeft hij niet alleen aangereikt gekregen. Hij speelt 
een actieve rol in het verkrijgen ervan. Door regelmatige en volgehouden lezing van een 
religieus geschrift als de Bijbel eigent hij zich deze toe. Bovendien leest en reciteert hij 
religieuze teksten regelmatig en aandachtig, bidt hij en viert hij liturgie. Op deze wijze 
bouwt hij zijn referentiesysteem steeds verder op en houdt hij hem toegankelijk (Sundén, 
158).

Symbolisch bewustzijn 
In de vorming van het denken over en ervaren van de werkelijkheid is een belangrijke rol 
weggelegd voor de ontwikkeling van een symbolisch bewustzijn. Elke spirituele traditie 
maakt gebruik van religieuze symbolen, juist omdat het geestelijke zich in symbolen 
openbaart. Daarom is het voor een geloofsleerling van belang om te leren hoe deze sym-
bolen te verstaan en gevoelig te worden voor hun werking. Van den Berk hecht hier zelfs 
zoveel belang aan, dat hij mystagogie karakteriseert als inwijding in symbolisch bewust-
zijn (zie 2.3.2.2 – ‘theologie’). Zoals we hierboven gezien hebben, vormt een geloofs-
leerling zijn werkelijkheidsvisie door een toe-eigening van religieuze teksten, beelden 
en handelingen die hem van buitenaf worden aangereikt. Daarnaast leert hij innerlijk te 
schouwen  (Van den Berk, 28)59. Zowel de beelden die opwellen uit innerlijke diepten als 
de beelden die van buiten tot een mens komen, kunnen religieuze betekenis bevatten. 
Via de drieslag vergelijken, bijeenbrengen en ontmoeten (Burggraaff, 2002, 35), kan 
de betekenis van de religieuze symbolen zich ontvouwen. De drieslag wijst erop dat de 
myste zijn symbolisch bewustzijn kan ontwikkelen. Met ‘vergelijken’ wordt bedoeld dat 
de geloofsleerling metaforen leert verstaan en gebruiken. Aardse, zichtbare en tastbare 
zaken worden gebruikt om in voorlopigheid en bij benadering uitdrukking te geven aan 
hoe hij de transcendente werkelijkheid ervaren heeft. Vervolgens leert de myste bij de 
ontwikkeling van zijn symbolisch bewustzijn, dat in religieuze symbolen twee bewegingen 
samenkomen. Enerzijds de beweging van het vergelijken, waarin mensen beelden ge-
bruiken om het onbekende en geheimvolle mee aan te duiden. Anderzijds de beweging 
waarin het geheimvolle en goddelijke tot uitdrukking komt in het zichtbare en bekende. 

59  Van den Berk kritiseert het overwicht dat de rede gekregen heeft in de geloofsbemiddeling en eist 
nagenoeg alle ruimte op voor het symbolisch bewustzijn. Hoewel ik mij kan vinden in zijn analyse en 
zijn pleidooi voor het aanspreken van het symbolisch bewustzijn, ben ik van mening dat mystagogie 
gebaat is bij een meer evenwichtige benadering. De geloofsleerling moet daarnaast een christelijke 
werkelijkheidsvisie aangereikt krijgen, waarin hij of zij op christelijke wijze leert denken over de 
werkelijkheid en haar met een christelijk referentiesysteem leert te ervaren.  
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Zo worden de beelden tot vensters, die doorzicht bieden naar de werkelijkheid achter de 
zichtbare en tastbare werkelijkheid. Door het evocatief karakter van de symbolen wordt 
deze werkelijkheid achter de beelden opgeroepen. Dit wordt met het begrip ‘bijeenbren-
gen’ bedoeld. Tenslotte leert de geloofsleerling, dat de betekenis van religieuze symbo-
len zich kan ontvouwen via het ‘ontmoeten’. De beelden blijken ontmoetingsplaatsen 
te zijn tussen hemel en aarde als hij de symbolen binnentreedt. Door zich onbevangen 
open te stellen voor de inwerking van het geheimvolle en onuitsprekelijke, worden de 
symbolen even werkelijkheid die aan de myste gebeurt (idem, 35-38). 
 Religieuze taal is een van de symbolen waarin het spirituele of transcendente zich 
ontvouwt. Daarom zijn er misschien parallellen te trekken tussen de ontwikkeling van het 
symbolisch bewustzijn en de lectio divina van Cassianus. Hieronder zal ik uitgebreid in-
gaan op dit model van tekstverstaan (3.4.3). Maar de kern komt erop neer dat Cassianus 
ons laat zien dat de Bijbel meerduidig is en dat er verschillende lagen zijn te onderschei-
den, waarin gelovigen via de Schrift tot kennis van en omgang met God komen. De lagen 
van geestelijk tekstverstaan – de allegorie, de tropologie en de anagogie – lijken over-
eenkomsten te hebben met respectievelijk vergelijken, bijeenbrengen en ontmoeten. Of 
preciezer gezegd: vergelijken, bijeenbrengen en ontmoeten lijken opgenomen te zijn in 
allegorie, tropologie en anagogie. De allegorie, waarin de myste ziet dat het tekstsym-
bool niet alleen letterlijk verstaan kan worden, maar dat het verwijzingen bevat naar een 
andere werkelijkheid, is gebaat bij de vaardigheid van het ‘vergelijken’. In de tropologie 
krijgt de geloofsleerling besef van de betekenis die een symbool heeft voor zijn eigen 
persoon. En meer nog: hij gaat zien dat de mens en de tussenmenselijke verhoudingen 
zelf ook religieuze symbolen zijn die als vensters zicht kunnen bieden op het onbekende 
en geheimvolle. De mens die de myste is en de relaties die hij met anderen onderhoudt, 
zijn ‘het bekende’ (hoewel tegelijk ook onbekende) waarin Gods werkelijkheid zich open-
baart. In anagogie doet de myste de ervaring op, dat hij in de ontmoeting door het reli-
gieuze symbool heen zelf even opgenomen wordt in de goddelijke werkelijkheid. Of hij 
merkt, wanneer hij als mens (in relatie) zelf het symbool is, dat zich in de persoon en het 
handelen even een grotere gelijkenis met het beeld van God toont, dan gebruikelijk. Zo-
wel in de anagogie als in het ‘ontmoeten’ wordt zichtbaar, dat de goddelijke werkelijkheid 
het fundament vormt van en het initiatief neemt in het aardse, persoonlijke en bekende 
(vgl. Burggraaff, 38-45). Kortom, in het proces van inwoning en omvorming van een ge-
loofsleerling is de ontwikkeling van een symbolisch bewustzijn van groot belang.  

Drie vormen van kennen
Sundén heeft op sociaal-psychologische wijze laten zien hoe een mens zich referentie-
systemen verwerft. De Wit werkt langs een contemplatief-psychologische weg uit hoe 
de referentiekaders functioneren in het mystagogisch proces. Hij gaat vooral in op twee 
spirituele  wijzen van kennen. Zijn belangwekkende inzichten komen voor een groot deel 
voort uit zijn eigen vertrouwdheid met de boeddhistische traditie. Burggraaff vult de in-
zichten van De Wit met een derde vorm van kennen aan vanuit zijn staan in de christe-
lijke traditie. Overigens wordt met het begrip ‘kennen’ niet het verwerven van abstracte 
kennis over de werkelijkheid bedoeld. Wel gaat het om het opdoen van kennis door het 
vertrouwd raken en bekend zijn met de werkelijkheid. 
 Volgens De Wit werken de spirituele  tradities met twee vormen van kennen, name-
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lijk ‘conceptueel kennen’en ‘perceptueel kennen’. Conceptueel kennen is redenerend-
begripsmatig kennen. Het is het resultaat van ergens over denken. Het is informatie 
over iets. Het is kennis die verkregen is door het denken over waarnemingen die wij 
doen. Het christendom maakt bijvoorbeeld gebruik van het conceptuele kennen in het 
‘leren’ van de catechismus, of in de beoefening van de theologie. Perceptueel kennen is 
aanschouwelijk-ervaringsmatig kennen. Hierbij is sprake van waarnemen, in plaats van 
denken. De myste verkrijgt deze kennis door opmerkzaamheid en bewustzijn (De Wit, 
1994, 73-75). Het betreft niet alleen de kennis van de waarneming van gebeurtenissen 
en emoties, maar tevens die van gedachten en verbeelding. Immers, ook gedachten en 
verbeeldingen kunnen worden ervaren60 (idem, 68). Wanneer de myste niet alleen uit 
de theorie of de leer weet dat God liefde is, maar dat ook zelf ziet en ervaart, dan is er 
sprake van aanschouwelijk, oftewel perceptueel kennen. Met behulp van conceptueel 
en perceptueel kennen ontwikkelt hij zijn geconceptualiseerde ervaring, oftewel wat in 
deze studie onze werkelijkheidsvisie wordt genoemd. Afhankelijk van de inhoud van zijn 
gedachten kan deze werkelijkheidsvisie hem in een richting brengen die van spiritualiteit 
wegvoert of die er naar toe leidt (idem, 82). 
 Het gaan van de geestelijke weg, het doormaken van een mystagogisch proces heeft, 
op psychologisch niveau, alles te maken met de omvorming van onze werkelijkheidsvisie. 
De myste is daarbij niet zozeer gericht op het verkrijgen en het hebben van kennis, maar 
meer op de ontwikkeling tot een goede kenner (idem, 73). Daartoe oefent hij zich in het 
ombuigen van zijn egocentrische houding. Hij is erop gericht de werkelijkheid steeds 
minder te ervaren als een wereld rondom zichzelf. Daarvoor in de plaats gaat hij of zij het 
gezichtspunt van de ander of het andere als perspectief op de werkelijkheid nemen. De 
myste gaat de werkelijkheid met mededogen en inzicht benaderen. 
 Om de egocentrisch geconceptualiseerde ervaring om te vormen tot een meer spiritu-
ele werkelijkheidsvisie, onderwerpt de geloofsleerling zich aan een tweetal strategieën. 
De conceptuele strategie heeft betrekking op het conceptueel kennen, de bewustzijns-
strategie richt zich op het perceptueel kennen. Met behulp van beide methoden wordt 
verwarring en onwetendheid in zijn werkelijkheidservaring aan het licht gebracht en 
wordt deze ingewisseld voor een meer heilzame werkelijkheidsvisie (idem, 75-80; 88-
97). 
 Vanuit een christelijk perspectief vult Burggraaff het verhaal van De Wit aan. Hij 
meent dat de conceptuele en bewustzijnsstrategie die worden ingezet, ertoe leiden dat 
de myste kennis en besef krijgt van de beelden waarmee hij de hemel bekleedt. Het zien 
dat en hoe hij godsbeelden vormt, is deel van een proces van ontlediging. In dat proces 
ontstaat steeds meer ruimte voor het geheimvolle dat ons overstijgt, omgeeft en tracht 

60  De Wit maakt het onderscheid tussen denken over ervaring en gedachten ervaren aanschouwelijk 
door middel van het volgende beeld van het toneel. Op het toneel kunnen wij mensen zien spelen 
in hun verwarring en onwetendheid. Opgenomen als we zijn in hun spel, ervaren wij hun verwarring 
en onwetendheid. Achter het toneel, dat wil zeggen ergens verwijderd van ervaring, kunnen we na-
denken over wat wij ervaren hebben. Vervolgens kunnen we het decor zo verplaatsen, dat datgene 
wat eerst achter het toneel lag nu onderdeel is van een groter toneel. Van achter dat grote toneel 
kunnen wij onze gedachten over onze ervaring ervaren (vgl. De Wit, 1994, 82). 
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te herscheppen (Burggraaff, 2002, 34). Deze ruimte wordt vaak verbeeld als leegte. 
Vanuit de ontlediging komt ruimte vrij “voor het beeld van de mens bij God en voor het 
beeld van God bij de mens” (idem, 18). In de leegte die ontstaat, kan God zich verbeel-
den, of tonen. Schouwend en doorgrondend leert de myste het beeld van God kennen. 
Hij gaat zien hoe hij verbeeld en bekleed wordt door God (idem, 21, 23; Van Campen, 
2000, 131). Burggraaff gebruikt hiervoor het begrip ‘schouwend en doorgrondend ken-
nen’ “mensen en wereld zó zien (schouwen) alsof God zelf je aankijkt (doorgronden).”61 
(Burggraaff, 2006, 59).
 ‘Schouwend’ of intuïtief kennen houdt in dat een myste het besef heeft dat hij alleen 
kan ‘zien’ in beelden of symbolen. ‘Doorgrondend kennen’ betekent dat hij inziet dat 
deze symbolen in relatie staan met de onuitsprekelijke grond of de diepste kern van het 
bestaan. In het samengaan van schouwen en doorgronden worden deze beelden tot re-
ligieuze symbolen, beelden die de hemel en de aarde verbinden (Burggraaff, 2002, 21, 
35).

In het proces van inwijding in het christendom leert de myste om Gods aanwezigheid in 
ons leven op te merken. Uit het bovenstaande blijkt dat hij daartoe de beschikking krijgt 
over een christelijk referentiekader. Bovendien ontwikkelt hij een symbolisch bewustzijn. 
Tenslotte wordt hij zich bewust van en krijgt hij vaardigheid in conceptueel, perceptueel 
en schouwend en doorgrondend kennen. Tezamen vormen deze punten de criteria bij 
het onderzoek naar mystagogische receptie op het domein van het denken over de wer-
kelijkheid en het gewaar-zijn van de werkelijkheid. 

3.4.2.2 Doen in de werkelijkheid
Het tweede domein waarop een geloofsleerling in zijn ontwikkeling veranderingen kan 
ondergaan, is het fysieke domein. Het betreft hier het domein van het lichamelijke en 
het sociale handelen. Vanuit het perspectief van de myste noem ik dit tweede domein 
dat van het ‘doen in de werkelijkheid’. Er is een drietal aspecten die een rol speelt bij het 
doen en laten van mensen. Ten eerste de werkelijkheidsvisie als de motivatie voor het 
handelen. Ten tweede het handelen als een middel tot toe-eigening van een spirituele 
levenswijze. En tenslotte het handelen als uitdrukking van een spirituele levenswijze, 
oftewel als antwoord op een spirituele roeping. In de analyse van de verhalen zoek ik 
naar veranderingen bij de verteller of schrijver ten aanzien van deze aspecten van het 
handelingsdomein. 
 Hierboven is al gebleken dat een myste een spirituele visie op de werkelijkheid ontwik-
kelt. Dat geldt ook ten aanzien van het lichaam en de fenomenale wereld. Beide zijn een 
werkelijkheid, die onder twee opzichten aan hem kan verschijnen. In woorden van De 
Wit worden dat twee staten genoemd: de profane en de spirituele. De myste oefent zich 

61  Burggraaff illustreert het begrip schouwend en doorgrondend kennen met de woorden van Jan van 
Herwijnen. Deze man is begin twintigste eeuw opgenomen geweest in een ‘gekkenhuis’. Later is hij 
teruggekeerd en heeft hij mensgrote portretten getekend van patiënten. Hij merkt op: “Ik keek ze 
net zo lang aan tot ik zag dat ze bevrijd werden. Dat is wat, dat je ineens daar in die ogen die mens 
weer ziet terugkomen – dat is net of God zelf je aankijkt” (Van Herwijnen in Burggraaff, 2006, 59)
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erin zijn profane staat van geest in te wisselen voor een spirituele staat van geest. Het 
lichaam en de fenomenale wereld zal hij gaandeweg anders gaan waarnemen en anders 
gaan duiden. 
 De myste leert dat de christelijke traditie twee verschillende begrippen hanteert voor 
zowel het lichaam als voor de fenomenale wereld. Welk van de begrippen wordt gebruikt 
is afhankelijk van de staat van geest waarin de myste verkeert of van de staat van geest 
die in de myste wordt gewekt. In profane zin wordt het lichaam aangeduid met het begrip 
’σαρξ’ [sarx] of vlees. Sarx is het lichaam in ‘deze wereld’, onderworpen aan de mach-
ten van kwaad en duisternis (De Wit, 1987, 152). Het perspectief waaronder lichaam 
als sarx verschijnt is verbonden met lijden en agressie (idem, 157). In de spirituele be-
tekenis wordt over het lichaam gesproken met het begrip ‘σωμα’ (πνευματικον) [soma 
(pneumaticon)]. Hiermee wordt gedoeld op de eenheid van lichaam en geest, oftewel 
het lichaam dat doordrongen is door de adem of geest van God (idem, 152-153). Net als 
het lichaam wordt in de christelijke traditie ook de fenomenale wereld met twee begrip-
pen aangeduid. Met het begrip ‘wereld’ wordt op de profane wereld geduid. ‘Koninkrijk 
van God’ daarentegen wijst op de wereld waarin soma leeft. Het is de werkelijkheid die 
verschijnt onder het perspectief van een spirituele levenshouding en die ook uitdrukking 
daarvan is. De profane wereld met haar agressie, materialisme, vervlakking en dreiging 
is de wereld waarin sarx leeft, temidden van leed, angst en haat. 
 In zijn inwijdingsproces ontdekt de myste dat wanneer hij met een profane blik naar 
de wereld kijkt en zich daarin begeeft, hij alleen bevestiging en vermeerdering van deze 
wereld zal zien. Wanneer hij echter met een spirituele visie naar de wereld kijkt en wan-
neer hij vanuit een spirituele houding handelt, zal hij juist bevestiging en vermeerdering 
zien van het Koninkrijk van God. De geloofsleerling gaat inzien dat beide perspectieven 
de motivatie kunnen vormen voor zijn handelen in de werkelijkheid (idem, 158-160). 
Beide perspectieven kunnen zijn wil richten om handen en voeten te krijgen in het con-
crete leven. Onder invloed van een profane staat van geest zal hij zijn eigen belang willen 
veiligstellen. Zijn wil dient dan egocentrische liefde. Onder invloed echter van een spiri-
tuele staat van geest zal de myste liefde die in hem is gewekt willen doorschenken aan 
anderen. Zijn wil is er dan op gericht dat ook andere mensen zullen leven door de geest 
van God. 
 De myste ontdekt dat niet alleen zijn werkelijkheidsvisie of zijn staat van geest een 
motivatie vormen voor zijn handelen. Zijn handelen blijkt ook een middel tot toe-eigening 
en een uitdrukkingsvorm te zijn van zijn werkelijkheidsvisie. In het dagelijks leven, maar 
ook tijdens meer specifiek spirituele  oefeningen als  deelname aan liturgie, retraite of  
diaconaal handelen gaat hij de betekenis ervaren van het zich afwenden van of toe-
wenden naar de wereld. Deze ervaring kan hem voorthelpen op de geestelijke weg. Zij 
schenkt dieper inzicht en wekt groter mededogen. Het wekt opnieuw het besef dat de 
wereld en de mens vindplaatsen van God zijn èn dat zijn Koninkrijk in de fenomenale 
wereld verwerkelijkt wordt. Terwijl de geestelijke houding van de myste zich in zijn han-
delen verinnerlijkt, kan zichtbaar worden dat datzelfde handelen een uitdrukking is van 
deze spirituele houding. Datgene wat hij geleerd heeft op zijn inwijdingsweg vindt zijn 
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uitdrukking of doorwerking in het handelen62. In het doen en laten wordt de myste bo-
vendien zelf steeds meer zichtbaar als een symbool van de goddelijke werkelijkheid. 
Anderen kunnen in hoe de geloofsleerling met mensen en met de wereld omgaat iets 
van God gaan herkennen. Hij wordt als het ware zelf als een icoon of een venster trans-
parant naar God (Van Campen, 2000, 80-81; 133). Of anders gezegd, hij wordt steeds 
meer godvormig (Bulhof in Reedijk, 279; zie 3.4.3). In het handelen vanuit inzicht en 
met mededogen komen God en mensen dichterbij. Dit handelen is zowel dienst aan de 
mens als dienst aan God. In dit handelen heiligt de geloofsleerling niet alleen zichzelf, 
maar ook God en de wereld. In die zin is dit handelen een antwoord op de roeping die de 
geloofsleerling van God hoort uitgaan. In de analyse van de verhalen zal ik zoeken naar 
aanwijzingen over veranderingen in het doen in de werkelijkheid. De aspecten motivatie, 
toe-eigening, doorwerking en roeping zullen daarbij mijn leidraad vormen.

3.4.2.3 In contact staan met de werkelijkheid
Het derde domein waarop zich veranderingen in de levenshouding van de myste kun-
nen voordoen is het communicatieve domein. Daaronder versta ik het domein van het 
in contact staan of contact maken met de werkelijkheid. Communicatie vindt plaats in 
de vorm van tekensystemen, zoals taal en nonverbale communicatie, maar ook in de 
vorm van emoties (De Wit, 1987, 112). In de analyses zal ik zoeken naar uitingen van 
veranderingen in ‘het contact met de werkelijkheid’ die zich bij de verhaalvertellers en 
-schrijvers voordoen. 
 In spirituele tradities wordt taal op verschillende manieren gebruikt: descriptief, pres-
criptief en evocatief. Elk van deze manieren is een uitingsvorm van opgedane ervaring, 
die in een traditie bewaard en door een bemiddelaar overgeleverd wordt. Gaandeweg het 
mystagogisch proces krijgt een geloofsleerling inzicht in de betekenis, de aard en het doel 
van het spreken van de traditie. Hij gaat zien dat descriptieve taal wordt gebruikt om een 
beschrijving te geven van objecten en gebeurtenissen die zintuiglijk ervaren zijn. Maar 
hij ontdekt dat het ook kan zijn of lijken dat taal een illusie beschrijft. Door na te denken 
over het onderscheid tussen verbeelde en werkelijke spirituele realiteiten, maar vooral 
ook door het scherpen van het bewustzijn verkrijgt de geloofsleerling inzicht in de bete-
kenis van descriptieve taal (idem, 104-108). Hij leert dat spirituele tradities daarnaast 
prescriptieve taal gebruiken, dat wil zeggen taal in de gebiedende wijs. Deze taal verwijst 
naar een opdracht of een handeling. De myste ontdekt dat de betekenis ervan zich pas 
onthult in de uitvoering van de aanwijzing. Pas wanneer hij de aanwijzing in gehoorzaam-
heid en overgave opvolgt, kan hij de betekenis van prescriptieve taal ontdekken. Maar hij 
kan de opdracht slechts op de juiste wijze verstaan èn daadwerkelijk uitvoeren, wanneer 
de opdracht afgestemd is op de mate waarin hij is ingewijd. In andere gevallen verliest 
de aanwijzing haar functie en betekenis (idem, 109-110). Tenslotte raakt de geloofsleer-
ling vertrouwd met evocatieve taal, die door spirituele tradities wordt gebruikt om een 
bepaalde werkelijkheidsbeleving te wekken en te creëren. Hier is het symbolisch karak-

62  In de christelijke spiritualiteitstraditie wordt dit de applicatio (toepassing) of actio (handeling) ge-
noemd. In de lectio divina betreft het de tropologische betekenis van een tekst (Waaijman, 1997, 
85; vgl. hieronder, 4.2.4.2).
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ter van taal aan de orde. Met name de taal in verhalen, poëzie en liturgische teksten is 
in staat de goddelijke werkelijkheid te onthullen. Naarmate de geloofsleerling meer is 
ingewijd, zal evocatieve taal grotere invloed op hem hebben (idem, 110-112; vgl. ook 
hierboven: ‘symbolisch bewustzijn’). In de analyse zal gelet worden op aanwijzingen over 
hoe de schrijver of verteller descripties, prescriptieven en evocaties verstaat.
 De geloofsleerling komt niet alleen in aanraking met verbale communicatie, maar ook 
met nonverbale communicatie. Omdat beide gebruik maken van tekensystemen, gaat 
voor nonverbale communicatie in grote lijnen op wat hierboven over taal gezegd is. Onder 
nonverbale communicatie vat ik tevens het rituele handelen, zoals dat bijvoorbeeld in 
liturgie plaatsvindt. Bovendien valt te denken aan het voorbeeld dat mysten bij gelovigen 
aantreffen, wanneer uit hun houding en handelen de begaanbaarheid van de geloofs-
weg blijkt.
 Tenslotte raakt de geloofsleerling ingewijd in een derde vorm van communicatie, na-
melijk die van emoties, gemoedsbewegingen. Hij leert beseffen dat emoties kennis over 
de werkelijkheid opleveren. Dat komt voort uit het intentionele en relationele karakter 
van emoties – een mens ervaart altijd verdriet of blijdschap om iets of iemand. Met Fort-
mann en Frijda stelt De Wit dat emoties relaties met de werkelijkheid zijn, oftewel dat de 
emotie de aard van het contact is. Bij zijn inwijding gaat de myste doorzien hoe emoties 
werken en hoe hij er op heilzame wijze mee kan leren omgaan. Hij gaat inzien dat emo-
ties vanwege hun directheid vaak als overweldigend of bedreigend worden ervaren. Om 
ze onschadelijk te maken, worden ze vaak geobjectiveerd. Dat brengt met zich mee dat 
met de geobjectiveerde emoties gecommuniceerd kan worden. Deze communicatie kan 
vervolgens een tweede emotie voortbrengen. De twee gemoedsbewegingen kunnen op 
elkaar lijken, bijvoorbeeld als de myste gelukkig is om het geluk dat hij ervaart. Maar zij 
kunnen ook tegenstrijdig aan elkaar zijn, zoals wanneer hij boos is om het plezier dat 
hij heeft of als hij plezier heeft in zijn boosheid. De tweede emotie wordt vaak bepaald 
door allerlei ideeën, verwachtingen, vooroordelen en innerlijke commentaren. In andere 
woorden: de tweede emotie wordt vaak opgeladen door een wijze van conceptualiseren. 
Deze conceptualisering verbreekt het directe contact dat een mens met de werkelijk-
heid heeft. Op de mystagogische weg leert de geloofsleerling om onderscheid te maken 
tussen de eerste en de tweede emotie door onbevangen en scherp bewust zijn. Dat is 
iets anders dan de tweede emotie onderdrukken, of uitleven. In die gevallen worden de 
emoties als zelfstandige entiteiten voorgesteld, verliezen zij hun communicatieve functie 
en worden zij hindernissen op de geestelijke weg. De myste leert daarentegen om de 
emotie serieus te nemen als boodschapper die hem iets wil meedelen over de werkelijk-
heid (idem, 112-115). Tegelijkertijd leert hij weerstand te bieden tegen de kracht van 
emoties. Zij brengen immers vaak niet alleen zijn gemoed in beweging, maar ook zijn 
(schijnbaar rationele) spreken en zwijgen, zijn doen en laten. De geloofsleerling leert te 
onderscheiden welke ‘geest’ hem in beweging zet – de ‘goede geest van God’ of ‘de kwa-
de geest van de vijand van de menselijke natuur’ (vgl. Ignatius van Loyola, G.O 313-336). 
En hij leert om vrij te worden van zijn gehechtheid aan de emoties, zodat zijn houding 
en handelen gezuiverd worden van onwaarachtige motieven. Een spirituele omgang met 
emoties voert hem zo tot een toewending naar de werkelijkheid die zich toont van achter 
de verhulling. In de analyse van de verhalen zal er daarom aandacht zijn voor uitingen 
van de wijze waarop de verteller of schrijver omgaat met emoties. Gekeken wordt naar 
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veranderingen in het begrip van de betekenis en functie van taal en emoties, om zicht te 
krijgen op de wijze waarop de verteller of schrijver in contact staat met de werkelijkheid. 
Ik zoek zogezegd naar een antwoord op de vraag in hoeverre er veranderingen plaats-
vinden op het communicatieve domein. Deze voeg ik bij de bevindingen ten aanzien van 
de criteria van de veranderingen op het domein van het denken over en gewaar zijn van 
de werkelijkheid en die op het domein van het doen in de werkelijkheid. Zo hoop ik een 
beeld te krijgen van de spirituele veranderingen die zich voordoen op de grote domeinen 
van het mens-zijn bij de verteller of schrijver van het te analyseren verhaal.

Met de vraag naar spirituele veranderingen op de drie domeinen van het mens-zijn is 
naar mijn mening nog niet omvattend genoeg onderzocht of en hoe zich een spiritueel 
proces voltrekt in de verhaalverteller. Ik zou nog willen weten hoe de schrijver of verteller 
de betrokkenheid van God op zijn of haar leven ervaart en hoe daar eventueel ontwikke-
ling in te zien is. Om daar vat op te kunnen krijgen, ben ik te rade gegaan bij wat Johan-
nes Cassianus daarover leert. Zijn lectio divina lijkt mij daartoe handvatten te bieden. Zij 
wijst mij in de richting van de onderscheiding van een aantal lagen in het verstaan van 
Gods Woord, oftewel in het verstaan van de werkelijkheid63. Of anders gezegd, zij helpt 
mij een aantal staten van geest te onderscheiden in het proces van inwoning en omvor-
ming (zie 3.4.3.2). Ik zal echter eerst ingaan op het kenmerkende van de lectio divina 
van Cassianus64 (3.4.3.1).

63  In de lijn van Van Peursen (zie 1.4.2.2) wordt onder ‘Gods Woord’ de openbaring verstaan van God 
in openbarstende gebeurtenissen in de werkelijkheid, waarover mensen niet anders konden en 
kunnen dan vertellen. Dit goddelijk woord is overgeleverd in de Schrift en de geloofstraditie. Zij 
doen ervaringen met God oplichten bij wie zich opent voor de Schrift en de traditie. De ervaringen 
die de geloofsleerling opdoet, worden op hun beurt weer deel van de traditie. De lectio divina van 
Cassianus heeft betrekking op het leren verstaan van Gods Woord dat klinkt wanneer een myste de 
Schrift leest, oftewel, wanneer hij deelneemt aan de gebeurtenissen waarover in de Bijbel geschre-
ven staat. Maar zij betreft tegelijkertijd ook het leren verstaan van het Woord van God dat klinkt in 
het leven van een geloofsleerling, in de werkelijkheid waarvan hij deel uit maakt. Interessant is in dit 
verband dat Louf opmerkt dat niet alleen voor de myste zelf, maar ook voor de mystagoog die met 
hem in gesprek is, de hermeneutiek van het leven van deze geloofsleerling lectio divina is (Louf, 
51). 

64  Origenes is de eerste grote theoloog die zijn inzichten over een correcte omgang met de Schrift 
heeft uiteengezet, onder andere in περι αρχων / de principiis. Na hem zijn Cassianus en Au-
gustinus gevolgd met hun visie op lectio divina, het lezen van Gods Woord. Vele middeleeuwse 
theologen, onder wie Guigo II de Karthuizer en Bonaventura, hebben hierop verder geborduurd. 
Onder invloed van de Verlichting is de lectio divina als leesmethode afgeschreven, vanwege haar 
zogenaamd niet-wetenschappelijke karakter. In de twintigste eeuw is door een aantal (rooms-
katholieke) theologen de verhouding tussen de lectio divina en de gangbare wetenschappelijke 
methode van Bijbellezing bediscussieerd. Een van hen is Waaijman, die met zijn spirituele herme-
neutiek tot een integratie heeft willen komen tussen de Bijbelse leesmethode van voor en na de  
Verlichting (vgl. Reedijk; Waaijman, 1997).   
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3.4.3 Verstaan van Gods betrokkenheid
3.4.3.1 De lectio divina van Cassianus
Gelovig kan gezegd worden dat Gods aanwezigheid altijd en overal ervaren kan worden. 
“God ervaren betekent aan God nabij komen,” zegt Bulhof (in: Reedijk, 279, cursivering 
weggelaten, AdJ-vC). “Nabij komen echter niet in de zin van twee personen die een af-
stand in de ruimte afleggen, maar als benadering in de zin van steeds meer gelijkenis 
vertonen, godgelijkend worden. In de traditie werd die nadering aangeduid met de term 
deiformis worden.” Door de eeuwen heen hebben vele mensen ernaar verlangd om meer 
godgelijkend te worden. Om fundamenteler mens te worden. Zij hebben gezocht naar 
wegen om dat ideaal te bereiken. Zo zijn er aan het begin van de christelijke traditie mon-
niken geweest die zich hebben teruggetrokken in de Egyptische woestijn. Daar zijn zij de 
confrontatie aangegaan met zichzelf om te leren hoe zij de ruimte voor God in hen zelf 
konden vergroten, zodat zij steeds meer in zijn Geest konden zijn en handelen. Om die 
confrontatie te kunnen aangaan, hebben zij zich veelal onderworpen aan de begeleiding 
van ervaren woestijnmonniken. Deze meesters konden vanuit hun eigen ervaringen de 
minder ervaren leerlingen met hun aandacht, raad en waarschuwingen helpen de weg 
van Christus te gaan. Omdat de wijze lessen van verschillende woestijnmonniken op 
schrift gesteld zijn en zijn overgeleverd, kunnen wij daar in onze tijd kennis van nemen. 
 Cassianus is een van de monniken die op zijn zoektocht naar God door de woestijn 
van Egypte gezworven heeft. Op die reis heeft hij abt Nesteros ontmoet. Twintig jaar later 
heeft Cassianus de les van Nesteros weergegeven in de zogenoemde Collatio XIV (Ree-
dijk, 15). Deze collatio gaat over de omgang met de Bijbel en de betekenis voor het leven 
(idem, 22). De Bijbel werd beschouwd als het Woord van God. In de tijd van Cassianus 
waren veel gelovigen en onder hen woestijnmonniken niet in staat zelf in een geschre-
ven Bijbel te lezen. Het ‘lezen’ van de Bijbel bestond veel meer uit het horen voordragen 
ervan (idem, 26-28). Veel meer dan waar wij ons tegenwoordig bewust van zijn, stond 
het lezen van de Bijbel in de context van een concrete situatie. Het Woord van God klonk 
uit de mond van een bepaalde persoon en werd opgevangen door een andere mens. 
De plaats en het uur, de omstandigheid en de gemoedsgesteldheid waarin Gods Woord 
werd gesproken en gehoord, waren bepalend voor de betekenis ervan. Alleen al in deze 
zin bestond er een onlosmakelijke samenhang tussen leven en lezen voor de woestijn-
monniken (idem, 30). 
 Maar Nesteros laat aan Cassianus zien dat deze samenhang tussen leven en lezen 
nog veel diepgaander is. De Bijbel lezen is de Bijbel leven: “het hele proces van het ver-
nemen van de tekst, met of zonder boek, en de reproductie van de tekst in het geheugen, 
in het handelen en in het spreken” (idem, 32). Door het horen van Gods Woord word je 
opgeroepen om dat Woord te verwerkelijken in jouw eigen denken, bidden, handelen 
en spreken. Het Woord van God zoekt werkelijkheid te worden in jouw leven. En om dat 
mogelijk te maken, zo houdt Nesteros Cassianus voor, gaat het erom zuiver te worden 
(coll. XIV, 16). Cassianus geeft ons het beeld door van de kruik. “Niemand giet toch in 
een stinkende en kapotte kruik voortreffelijke zalf of zeer goede honing, of ook maar 
een scheutje dure drank? […] Zo is het ook met de kruik van ons innerlijk.” (coll. XIV, 14) 
Het omgaan met Gods Woord is erop gericht om de hele kruik, de hele persoon van de 
gelovige, tegelijk te reinigen en te vullen (idem, 79). 
 Het proces van reinigen en gevuld worden van het innerlijk is een proces van reflectie 
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op de Schrift en tegelijkertijd van reflectie op jezelf, leert Cassianus (idem, 51; 69). Ken-
nis van God leidt tot kennis over jezelf, en omgekeerd, en die kennis komt tot ons via 
het Woord van God in de Bijbel (idem, 50; 96). Volgens Nesteros en Cassianus valt deze 
kennis uiteen in twee soorten: de zogenaamde πρακτική [praktiké], die “gericht [is] op 
het handelen, en [zich] vervolmaakt door het verbeteren van uw handelwijzen en het uit-
zuiveren van gebreken” (coll. XIV, 1) en de zogenaamde θεωρητική [theoretiké], die “het 
schouwen van goddelijke dingen tot doel [heeft] en het kennen van de allerheiligste be-
tekenissen” (idem). Hier begint Cassianus zijn zogenoemde lectio divina te ontvouwen, 
waarin ik een aanknopingspunt vind voor het analyse-instrumentarium.  
 Het is Cassianus eigen dat veel nadruk gelegd wordt op de praktische kennis. Volgens 
Nesteros kan iedereen God leren kennen, maar de meesten moeten daarvoor wel (eerst) 
zichzelf onder ogen komen. De levenshouding en levensinrichting moeten afgestemd 
worden op het ontvankelijk worden voor God. Immers, wanneer ondeugden de overhand 
in iemand hebben, worden zijn zijn en handelen gericht door ego-centrische motieven. 
Voor ondeugden is de mens zichzelf genoeg en is er geen plaats voor God en de an-
der. Daarom hecht Cassianus veel belang aan het uitzuiveren van het innerlijk, aan het 
opruimen van slechte vermogens en ondeugden en vervolgens aan het opbouwen van 
goede vermogens en deugden (Reedijk, 50). Daarbij maakt het niet uit in welke situatie 
een persoon leeft. Iedereen kan zich bezinnen op zijn leven en zich de vraag stellen in 
hoeverre dat uitdrukking geeft aan Gods Woord, in hoeverre het Gods verlangen over 
zijn leven verwerkelijkt (idem, 50-51). Het lezen van de Schrift roept tot deze bezinning 
op. Het horen van Gods Woord helpt om de kruik van het innerlijk te reinigen. Dat is een 
noodzakelijke stap voordat de kruik gevuld kan worden met de kostbaarheden die met 
het schouwen van God geschonken worden. 
 Het schouwen van God noemt Cassianus de θεωρετική [theoretiké], de theoretische 
kennis. Schouwende kennis, zegt hij, doet iemand niet op door te luisteren naar wat 
anderen over God vertellen, of wat hij zelf over God zegt. Echte kennis van God verkrijgt 
hij alleen wanneer hij van binnenuit Gods Woord leert verstaan en doen (idem, 63). De 
theoretische kennis onderscheidt Cassianus in twee soorten: de historische interpreta-
tie en het geestelijk inzicht 65. Het geestelijk inzicht verdeelt hij vervolgens onder in drie 
soorten: de allegorie, de tropologie en de anagogie (coll. XIV, 8). 
 Wat wordt onder deze soorten schouwende kennis verstaan? De historische interpre-
tatie duidt op de letterlijke betekenis van Gods Woord. Het is feitelijke kennis van dingen 
die te zien zijn en in het verleden hebben plaatsgevonden (idem). Cassianus geeft het 
klassiek geworden voorbeeld van Jeruzalem, dat in de letterlijke betekenis staat voor de 
historische stad van de joden. Gods Woord bevat echter meestal ook een diepere bete-
kenis, die schuil gaat achter de feitelijke, letterlijke betekenis. Deze betekenissen wor-
den zichtbaar voor wie geestelijk inzicht ontvangt. Allereerst is er de allegorie. Volgens 
Cassianus behoort hiertoe “wat in waarheid gebeurd is, en de vorm heeft van een voor-
afbeelding van een ander geheimenis.” (coll. XIV, 8) Jeruzalem staat allegorisch beeld 
voor de kerk. Wat later vooral de morele betekenis genoemd is, heet bij Cassianus de 

65  In het geheel van deze studie wordt het begrip ‘geestelijk inzicht’ of ‘spirituele staat van geest’ als 
synoniemen gebruikt (vgl. bijv. 5.4.3.2 – ‘tropologisch’)
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tropologische betekenis. “De tropologie is de ethische uitleg, het is het onderricht dat 
met het handelen te maken heeft en dat zich richt op de verbetering  van het leven.” 
(idem) Wanneer in tropologische zin over Jeruzalem gesproken wordt, staat dit beeld 
voor de ziel. Dan onderscheidt Cassianus tenslotte nog de anagogie. Daarmee raken 
we aan “nog verhevener en heiliger hemelse geheimenissen” (idem). In de anagogische 
betekenis wordt het Woord van God op het “niveau van het onzichtbare en toekomstige 
getild.” (idem) Zo duidt Jeruzalem in anagogische zin op de hemelse stad van God, waar 
gelovigen eens hopen te verblijven. 

3.4.3.2 Staten van geest
De lectio divina van Cassianus helpt te zien dat er een ontwikkeling mogelijk is in onze 
betrokkenheid op God, die samenhangt met de mate waarin wij God kennen. Mystago-
gisch gezegd: Cassianus laat zien dat naarmate een myste meer ingewijd raakt in het 
Woord van God, hij grotere kennis van God verkrijgt. Maar deze kennis is volgens Cas-
sianus van geen waarde, als het niet kennis is die uit zijn innerlijk voortkomt. Als deze 
kennis niet gepaard gaat met kennis van zichzelf en zijn concrete leven, is zij als een 
kostbare zalf, honing of drank in een vieze kruik. De kostbare inhoud zal onzuiver worden 
en van weinig waarde meer zijn. Het is van belang, zegt Cassianus, dat de myste zoekt 
naar wat Gods Woord betekent voor zijn eigen persoon in zijn concrete leven. Als hij deze 
betekenis ontdekt en als hij de moeite doet om zichzelf en zijn doen en laten steeds 
meer in overeenstemming met die betekenis te brengen, doet hij kennis op van God. 
Meer nog: hij leert God niet alleen kennen, maar leert God ook kunnen – hij leert kunnen 
zijn als God, voor zover dat menselijkerwijs mogelijk is (Bulhof in Reedijk, 279). Cassia-
nus maakt duidelijk dat de betekenis van Gods Woord zich ontvouwt in het concrete le-
ven en samenleven van mensen. Als een geloofsleerling God wil leren kennen, dan moet 
hij de Schrift en zijn eigen leven naast elkaar leggen. In beide klinkt het Woord van God. 
Het gaat er Cassianus om dat de myste dat Woord leert verstaan en leert verwerkelijken. 
Naarmate hij daarin slaagt, ontwikkelt hij zijn staat van geest.
 Dit sluit goed aan bij de visie op mystagogie die in dit onderzoek naar voren komt. Met 
zijn leer over de meervoudige Schriftzin helpt Cassianus mij na te gaan hoe ook heden-
daagse gelovigen de betekenis van God in hun leven ontdekken en realiseren. Allereerst 
vind ik in zijn visie een ondersteuning voor het streven om in de analyse de verhaalver-
teller en -schijver in zijn of haar geheel te betrekken. Alle domeinen van het leven doen 
ertoe in het mystagogisch proces. Maar vooral kan ik uit de voeten met de onderschei-
ding van de verschillende betekenissen van het Woord van God. Omdat Cassianus zijn 
‘teksthermeneutiek’ zelf al in verbinding brengt met het hele leven, kan ik haar zonder 
enig probleem toepassen op de hermeneutiek van het menselijk bestaan (vgl. Hettema, 
z.p.). Voor de verhalen uit Schrift en Traditie geldt hetzelfde als voor de verhalen die een 
myste vertelt of schrijft over godopenbarende gebeurtenissen in zijn eigen leven: er kun-
nen twee soorten betekenissen in oplichten. Afhankelijk van de staat van geest waarover 
de myste de beschikking heeft, is de myste in staat om de verschillende betekenissen 
te verstaan. Allereerst is er de letterlijke, de historische of feitelijke betekenis. Het ver-
haal laat dan bijvoorbeeld zien wat er is gebeurd in het leven van de myste, wat hij heeft 
gedaan, wie hij heeft ontmoet. Het gaat in op het ‘wat’ in de concrete verschijning. Zo 
kan een myste bijvoorbeeld vertellen over de ervaring van afhankelijkheid tijdens een 
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periode van ziekte en de worsteling met het zich overgeven aan de zorg van anderen.
 Maar naast de letterlijke betekenis, of daaronder, of daar achterlangs kan ook een 
diepere, een ‘geestelijke’ betekenis te voorschijn komen. De geestelijke betekenis kan 
zich in verschillende gedaanten tonen. Op de eerste plaats een ‘allegorische’ betekenis. 
In een verhaal dat wordt gelezen, verteld, of opgeschreven, kan ineens duidelijk worden, 
dat en hoe de feitelijkheden te maken hebben met God. De historische gebeurtenis kan 
opeens een verbeelding zijn van wat ons in de Bijbel en de geloofsleer wordt voorge-
houden. Zo kan de myste die vertelt over zijn ziekte, zijn weerstand tegen de zorg van 
anderen ineens verbeeld zien in Simon Petrus’ tegenwerpingen tegen Jezus die hem de 
voeten wil wassen. 
 In het verhaal kan bovendien een tropologische betekenis oplichten. Het kan de myste 
vertellen wat hij heeft te doen. Wat zijn de consequenties voor zijn handelen, voor de 
wijze waarop hij zijn leven inricht? Dat zijn vragen die te maken hebben met wat we 
tegenwoordig onder ethiek of moraal verstaan. Maar daarnaast geeft de tropologische 
betekenis de geloofsleerling ook zicht op wat zich in zijn ziel voordoet, welke gemoeds-
bewegingen het kent, welke vermogens hij heeft. De tropologie wijst zogezien ook op 
de psychodynamiek. De psychodynamiek heeft zowel een negatieve als een positieve 
zijde in zich. De negatieve zijde toont zich wanneer de myste psychologie sacraliseert en 
religie psychologiseert. Dan reduceert hij de godsdienstige werkelijkheid tot dat van het 
veld van projectie, sublimatie en illusie. Dan beperkt hij God tot het godsbeeld dat hij van 
Hem maakt. De relatie die hij onderhoudt met bijvoorbeeld zijn ouders projecteert hij op 
de relatie met God. De positieve zijde van de psychodynamiek houdt in, dat de myste be-
seft dat godsbeelden niet samenvallen met God. Menselijke beelden vallen steeds weer 
stuk tegen de overmachtige en onuitputtelijke meerwaarde van de goddelijke werkelijk-
heid, die elk beeld te buiten gaat. Maar tegelijkertijd beseft de myste dat een mens niet 
zonder godsbeelden kan, omdat zij een middel zijn waarmee hij levensecht, geloofwaar-
dig en herkenbaar een relatie met God kan onderhouden (Burggraaff, 2002, 27). In het 
voorbeeld van de myste die over zijn ziekte vertelt, doet zich de negatieve kant van de 
psychodynamiek niet voor. Wel toont zich de positieve zijde. Hij kan gaan zien dat Gods 
Woord ook in zijn leven klinkt. Dat het hem uitnodigt naar zichzelf te kijken in de spiegel 
die de beelden van de Schrift, die de beelden van Jezus en Simon Petrus vormen. Het 
Woord van God nodigt hem uit te onderzoeken, waarom hij zoveel moeite heeft om zich 
te laten verzorgen, wat hem tegenhoudt de zorg van een ander toe te laten. Maar tege-
lijkertijd kan de ontdekking van deze kant in hemzelf ook de (meer ethische) oproep zijn 
om in het vervolg minder weerstand te bieden, om minder terughoudend te zijn of juist 
minder vasthoudend aan de waan zelfs bij ziekte alles zelf te moeten kunnen. Hij kan 
ervaren door middel van zijn ziekte door God opgeroepen te worden om in zijn doen en 
laten ontvankelijker te zijn voor anderen, ook in hun zorg aan hem. 
 Tenslotte kan in een verhaal soms een anagogische betekenis tevoorschijn komen. 
Dan treedt er een perspectiefwisseling op. De verteller verhaalt dan niet langer vanuit 
zijn eigen perspectief. Ook in wat hij vertelt over de betrokkenheid op God staat hij zelf 
niet langer centraal. Integendeel: het perspectief ligt nu bij God. Natuurlijk blijft het een 
verhaal dat door een myste verteld of opgeschreven wordt. Maar de verteller beseft nu 
dat God de eigenlijke Verteller of Schrijver van zijn verhaal is. Hij is Gods partner, die 
in vrijheid kan beslissen mee of tegen te bewegen, maar het eigenlijke levensverhaal 
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wordt door God geschreven. De verteller beseft dat iedere kleine gebeurtenis waarover 
hij verhaalt, een uitdrukking is van het grote verhaal dat God wil verwerkelijken in en door 
zijn leven en in en door dat van alle mensen: het verhaal van de Liefde die recht doet 
aan iedere mens. Om de anagogische betekenis te kunnen onderkennen, wordt zelfken-
nis verondersteld door de erkenning van de psychodynamiek. Maar anagogie leidt tot 
meer dan zelfkennis, namelijk tot het besef gekend te zijn door God. Zo kan de myste 
die vertelt over zijn ziekte gaan inzien dat in de zorg die de ander hem verleende, God 
zijn liefdevolle zorg aan hem betoonde. Het met moeite toestaan dat de ander voor hem 
zorgde tijdens zijn ziekte, kan zo de betekenis krijgen van het nauwelijks toelaten van 
Gods liefde in zijn leven. Dit inzicht kan zo bevrijdend zijn dat even in volheid de aard 
en omvang van Gods liefde ervaren wordt en herkend wordt als zijnde de grond van het 
eigen bestaan. Dit inzicht doet de vraag wie-God-is-voor-hem kantelen in de vraag wie-hij-
is-voor-God. De anagogische betekenis wijst op het besef voor het aangezicht van God te 
staan66.
 Met de beschrijving van de meervoudige schriftbetekenis heeft Cassianus geen rang-
orde willen geven. Hij speelt zelf met de volgorde van de geestelijke betekenissen en 
legt dan weer meer nadruk op de ene soort betekenis en dan weer op de andere soort 
betekenis. Bovendien geeft hij aan dat elke soort betekenis haar eigen vorm en inhoud 
krijgt afhankelijk van de persoon die haar ontdekt. Wanneer ik de ordening overneem 
voor het concept van mystagogie vanuit het perspectief van de myste, erken ik dat het 
gevaar dreigt dat het hiërarchisch wordt opgevat. Dat is niet de bedoeling, zeker niet in 
de waarderende of oordelende zin. Wel heeft het overnemen van de ordening tot doel 
zichtbaar te maken dat mystagogie een proces is, dat er groei of ontwikkeling mogelijk 
is – hoewel niet strikt lineair – in het kennen en/of kunnen van God. 
 Met het oog op het onderzoek meen ik dat de ordening kan helpen te onderkennen 
dat Gods Woord zoals dat klinkt in Schrift en Traditie en in het concrete leven van men-
sen, meerdere betekenissen kan bevatten. In een proces van inwijding is het van groot 
belang zicht te krijgen op de verschillende betekenissen om tot grotere vertrouwdheid 
met God en zichzelf te komen. Daarnaast kan de ordening helpen om een idee te krijgen 
van de verschillen in staat van geest tussen gelovigen onderling. De ene gelovige zal 
meer betekenissen van Gods Woord in zijn leven kunnen ontdekken dan de andere. Cas-
sianus onderkent dit en spreekt er geen oordeel over uit. Hij laat zien wat er mogelijk is. 

66  De anagogische, diepste zin van Gods Woord openbaart zich vaak wanneer de mens de greep en 
controle op zijn leven even loslaat. Zoals het voorbeeld laat zien, kan het zich voordoen tijdens 
ziekte. Cassianus wijst erop dat dit ook vaak gebeurt tijdens momenten van zwijgen en stilte, bij-
voorbeeld in de nacht. Dit zijn niet zozeer crisismomenten, als wel momenten zonder afleiding 
(Reedijk, 66-68; 105). Louf laat in zijn boek zien dat verschillende religieuze voorschriften en as-
cetische praktijken, zoals vasten en gehoorzaamheid, maar bijvoorbeeld ook het dagelijks bidden 
van psalmen precies dit tot doel hebben, dat in de myste de perspectiefwisseling of positiewisseling 
plaatsvindt. Wanneer de mens op zijn grenzen stuit en ‘versterft’ (Louf, 87) kan hij zich eraan over-
geven dat God het initiatief heeft. Ook op dergelijke momenten kan de anagogische betekenis van 
de werkelijkheid herkend worden, of anders gezegd, kan een anagogische staat van geest gewekt 
worden (vgl. idem, 77 e.v, 86-87,101-103, 127-130, e.a.; vgl. 3.4.2.2).
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En vervolgens toont hij hoe belangrijk het is dat er leraren zijn die de geloofsleerlingen 
weten te begeleiden op de geloofsweg waarop zij zich, met hun persoonlijke vermogens 
en in hun persoonlijke omstandigheden, geroepen weten. Overigens is hij wel oordelend 
ten aanzien van dwalingen in het geloof. Hij roept er toe op daarvoor te waken. Maar 
beide elementen, de principiële openheid voor en afstemming op iedere geloofsleerling 
enerzijds en het bewaren van het apostolische geloofsgoed anderzijds horen ook in he-
dendaagse mystagogie thuis. 

In de zoektocht naar de werking van het proces van inwoning en omvorming lijkt de on-
derscheiding van Cassianus zeer goed bruikbaar. De lectio divina krijgt echter twee aan-
vullingen om adequaat te zijn voor de huidige tijd. In veel opzichten kunnen de inzichten 
uit de oudheid van betekenis zijn voor onze tijd. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen 
in de stand van de wetenschap en de aard van de kennis tussen de patristiek en nu. 
Een van de verschillen is onder de tropologie al ingebracht in de lectio divina, namelijk 
de psycho-dynamiek. Hoewel vroegkerkelijke gelovigen soms over een verbazingwek-
kende psychologische kennis blijken te beschikken, is deze niet gesystematiseerd en 
verzelfstandigd, zoals dat sinds ongeveer het begin van de twintigste eeuw wel het geval 
is. Tegenwoordig kunnen wij niet meer om kennis over en ontwikkeling van de psycho-
dynamiek heen. Dat is tevens aan de orde met het gebruik van de rede. Sinds de Ver-
lichting wordt in het Westen groot gewicht gegeven aan het redenerend-begripsmatige 
kennen. Het rationalisme is zo diep verankerd in westerse mensen, dat wij zelfs geneigd 
zijn het objectiverend bewustzijn en de ratio als enige kenvorm te beschouwen. Boven-
dien zijn wij geneigd om datgene dat met de ratio te kennen is als enige werkelijkheid te 
beschouwen (Fortmann, 3b, 334). Wie ingewijd raakt in het geloof moet daarom (bijna) 
altijd aan momenten van kritisch redeneren voorbij. Het kritisch gebruik van de rede 
helpt de geloofsleerling om afstand te nemen van een al te letterlijk verstaan van de 
werkelijkheid die zich aandient in Gods Woord. Overigens kan een kritisch gebruik van de 
rede ook behulpzaam zijn om allegorie te plegen. Allegorisch denken is immers gebaat 
bij een vorm van abstract denken. Symbolisch kennen is afhankelijk van een vorm van 
denken die vrij is om andere, diepere betekenissen van de werkelijkheid te verkrijgen 
dan de voor de hand liggende betekenissen. Met name voor meer wijsgerig ingestelde 
mensen kan de rede expliciet ingezet worden op de zoektocht naar God. De ratio heeft 
daarmee wel degelijk waarde op de geloofsweg. Maar zij kan ook voortgang in het mys-
tagogisch proces hinderen. Dat gebeurt wanneer het kritische begripsmatige kennen 
als uiteindelijke kenbron van de werkelijkheid beschouwd wordt. Aan de hand van Cas-
sianus hebben we gezien dat de werkelijkheid ook geestelijk geschouwd kan worden en 
meervoudige betekenissen verhult. Met de genoemde aanvullingen op de lectio divina 
van Cassianus kom ik tot de volgende onderscheiding van staten van geest: a) letterlijk, 
b) kritisch-redenerend, c) allegorisch, d) tropologisch – ethisch en psychodynamisch, en 
e) anagogisch. De staten van geest duiden op evenzovele wijzen waarop een myste Gods 
betrokkenheid op de werkelijkheid van zijn leven kan verstaan. 

Door de ontwikkeling in staat van geest en de transformatie op de verschillende domei-
nen van mens-zijn tekent zich af dat de geloofsleerling een vorming ondergaat in het 
God kennen en kunnen (zie 3.4.3.1). Beide ontwikkelingen lijken zo zicht te geven op 
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hoe een proces van inwoning en omvorming zich bij een myste voordoet. Daarmee lijk 
ik in de hierboven besproken literatuur (vooralsnog) voldoende aanwijzingen gevonden 
te hebben om te kunnen zien en herkennen wat zich in de verhalen van de schrijvers 
en vertellers toont aan mystagogische receptie. Het is interessant om te zien hoe deze 
bevindingen licht werpen op het proces van mystagogie volgens de onderscheiding van 
een drietal lagen van inwijding van Wollbold en Waaijman (zie 2.3.2.1). In de volgende 
subparagraaf werk ik uit wat spiritueel-antropocentrisch onder deze lagen kan worden 
gevat. 

3.4.4 Lagen van mystagogie
3.4.4.1 Mystagogie in het geheim van het bestaan
In onze huidige samenleving zien mensen de werkelijkheid vaak zoals zij zich aan ons 
in onze eerste blik toont. Zij kunnen opgaan in het tastbare van ons bestaan, zich vast-
houden aan (schijnbare) zekerheden en voorbijleven aan de betekenisvolheid van de 
werkelijkheid. Zoals we gezien hebben (1.4.2.2) doen zich echter steeds weer gebeurte-
nissen voor, die door mensen als geheimvol ervaren worden. Het geheim onthult hen op 
verhulde wijze betekenis, het toont het onzichtbare van de werkelijkheid. 
 De eerste laag van het proces van inwoning en omvorming betreft de inwijding in pre-
cies deze geheimen van het bestaan. Daarbij gaat het erom dat mensen het geheimvolle 
van het bestaan gaan opmerken en dat zij leren om zich ertoe te verhouden, om ermee 
om te gaan. Wie ingewijd raakt in het geheim van het bestaan keert zich in, wordt stil en 
gaat bewuster leven. Hij ontdekt dat zijn eigen concrete bestaan hem alles in handen 
geeft om zijn leven te kunnen leven. Hij leert zijn verzet tegen pijn, verdriet, onmacht, 
ontevredenheid, mislukking, schuld en leegte op te geven. Hij oefent zich om zijn kramp-
achtige greep op de situatie los te laten. Hij gaat beseffen dat hij niet langer hoeft te 
vrezen, maar kan vertrouwen dat er grond onder zijn voeten is, dat er iets of iemand is 
die hem door het leven draagt. Zo ontdekt hij dat het niet zo is dat de geheimvolheid van 
het bestaan ontoegankelijk is, dat je er niks mee kunt, dat het je niks te bieden heeft en 
dat je er daarom maar geen aandacht en energie aan moet schenken. Hij gaat inzien dat 
het tegendeel waar is: dat je je er juist voor kunt openen en je ertoe kunt verhouden. En 
terwijl hij dat leert en zich daarin oefent, gaat hij opmerken, dat dit wat oplevert, dat hij 
er wat voor terugkrijgt. Hij gaat bijvoorbeeld herkennen dat er ook grootheid schuilt in 
het kleine, dat er ook schoonheid verborgen is in het nietige en onaanzienlijke, dat liefde 
lijden kan dragen en doorbreken, en dat stilte kan spreken. 
 We hebben al gezien (3.2.1; 3.2.2.1) dat mystagogie altijd plaatsvindt binnen een 
bepaalde spirituele traditie. Inwijding gebeurt vanuit en in de specifieke werkelijkheids-
visie van de geloofsgemeenschap waarmee de myste kennismaakt of verbonden raakt. 
Binnen de christelijke geloofsgemeenschap leert een myste het geheimvolle van het be-
staan op te merken en in verband te brengen met de verborgen aanwezigheid van de 
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God die zich in de Bijbel en de christelijke geloofstraditie openbaart67. En hij leert zich 
open te stellen voor Zijn betrokkenheid op zijn leven. Hij ontdekt dat God spreekt in de 
stilte en dat de stilte spreekt van God. Hij gaat zien dat God ons draagt, dat Hij de grond 
is waarop hij kan vertrouwen. De geloofsleerling gaat herkennen dat God woont in onze 
ziel. Het geheimvolle in zijn bestaan leert hij te benoemen: “Kijk, daar gebeurt God.” 
 Bij de inwijding in het geheim van het bestaan maakt de geloofsleerling een begin 
met het opbouwen van een christelijk referentiekader en met de ontwikkeling van een 
symbolisch en spiritueel bewustzijn. Het verwerven van een referentiekader vindt plaats 
door een socialisatieproces. Het omvat enerzijds het leren van de taal die gesproken 
wordt en de verhalen die verteld worden binnen de christelijke gemeenschap. Anderzijds 
omvat het het ontwikkelen van een bepaalde manier van waarnemen van de werkelijk-
heid (Sundén, 46; zie 3.2.2.1 en 3.4.2.1 – ‘christelijk referentiekader’). Deze manier is 
nader te duiden als symbolisch en spiritueel, geestelijk. 
 Het ontwikkelen van een symbolisch en spiritueel waarnemingsvermogen of bewust-
zijn is belangrijk, omdat het de blik scherpt om het ongeziene te zien en omdat het het 
oor gevoelig maakt om het ongehoorde te horen. Binnen het christendom herkennen we 
in God transcendentie die zich openbaart in immanentie. Het goddelijke, het geestelijke 
is verborgen, onzienlijke en onuitsprekelijke en is tegelijkertijd openbarend en keert zich 
ter navolging naar de mens toe (vgl. Burggraaff, 2002, 21). Een ontwikkeld spiritueel be-
wustzijn draagt bij aan het kunnen herkennen van deze verborgen aanwezigheid van het 
geestelijke, van God. Een ontwikkeld symbolisch bewustzijn (Van den Berk, 1999, 15; zie 
3.4.2.1 – ‘symbolisch bewustzijn’) doet hetzelfde. Het geestelijke openbaart zich immers 
in symbolen (Dupré, 37). Zij bevatten net als de werkelijkheid zelf een overmaat aan be-
tekenis, ze zijn meerduidig (idem, 41). In eerste instantie laten symbolen iets wereldlijks, 
iets bekends zien, maar meteen maken ze duidelijk dat dit niet volledig het ‘eigenlijke’ is, 
dat ze niet samenvallen met de werkelijkheid die zij voorstellen. Symbolen helpen zo de 
toegang te openen tot de omgang met het wonderlijke, verbijsterende, geheimvolle van 
ons bestaan. 
 Mystagogie als inwijding in het geheim van het bestaan omvat zogezien voornamelijk 
het opbouwen van een christelijk referentiekader en het ontwikkelen van een symbolisch 

67  Gelovig gesproken betekent dit dat Gods genade wordt herkend. In 3.2.2.3 heb ik opgemerkt dat 
momenten van genade zich kunnen voordoen op alle lagen van de mystagogische inwoning en om-
vorming. Dat betekent dat deze ook kunnen voorkomen op de laag van de inwijding in het geheim 
van het bestaan. De term mystagogie in de genade wil dit niet ontkrachten. Echter, als gebeurte-
nissen waarin God zich in de werkelijkheid toont, geduid worden als ‘genade’, gebeurt dit vanuit 
gelovig perspectief. Dat wil zeggen dat deze duiding gegeven wordt door mensen die de betekenis 
van dergelijke gebeurtenissen verstaan voor hun eigen leven en daarop in overgave antwoorden. 
Met de ogen van het geloof zien zij in principe alle God openbarende gebeurtenissen als genade-
vol. Mensen die geen christelijke inwijding ontvangen of mysten op de laag van de inwijding in het 
geheim van het bestaan geven aan dezelfde gebeurtenissen een andere duiding. Daarom komt de 
term ‘genade’ nog niet voor in de aanduiding van deze eerste laag. Het begrip ‘mystagogie in de ge-
nade’ wijst op een stap in de gelovige ontwikkeling, die zich precies kenmerkt door het in overgave 
antwoorden op ontvangen genade (zie 3.4.4.2). 
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en spiritueel bewustzijn. Wanneer een geloofsleerling hierin inwijding ontvangt, zal hij 
een besef krijgen van bestaansgeheimen, spirituele ervaringen opdoen en bekend raken 
met de christelijke traditie.

3.4.4.2 Mystagogie in de genade
In de ontmoeting met de geheimen van het bestaan kan de geloofsleerling de ervaring 
opdoen, dat het geheimvolle voorafgaat aan hemzelf. Hij voelt dat niet hij beweegt, maar 
dat hij bewogen wordt. Hij merkt dat niet hij ademt, maar dat hij beademd wordt. Hij 
ervaart dat niet hij leeft, maar dat leven in hem gewekt wordt. In de stilte hoort hij als 
het ware een stem vanuit zijn ziel die hem roept: “Kom, ik wacht op je, ik wil je graag 
ontvangen”. Wat hem in de stilte, in de leegte toevalt, kan slechts worden benoemd met 
paradoxen: zijn en niet zijn, weten en niet weten, dood en opstanding, mens en God. De 
myste proeft van de volheid, de zoetheid, de troost, hij geniet de schoonheid, en weet 
opeens hoezeer hij hongert en dorst. Hij ervaart meer te hebben dan zekerheid, want hij 
heeft hoop en vertrouwen gevonden. Hij ziet dat er een licht schijnt waarin hij werkelijk 
kan zijn. Hij voelt een liefde waarin hij aanvaard en bemind is.    
 Mystagogie in het geheim van het bestaan gaat over in de mystagogie van de genade 
als de myste gaat herkennen dat – geduid met begrippen uit de christelijke werkelijk-
heidsvisie – het gebeuren van God in zijn leven ‘genade’ is. Het is puur een geschenk 
van God aan de myste. Een geschenk dat ervaren wordt als ‘iets’ waarin God zich zelf 
laat kennen. Theologisch gesproken is genade dan ook de zelfmededeling van God. Hij 
openbaart wat en wie Hij is aan deze unieke mens – in concrete omstandigheden en 
vormen en zonder dat de geloofsleerling er zelf de hand in heeft. 
 De overgang naar mystagogie in de genade vindt plaats bij een perspectiefwisseling in 
de relatie tussen God en mens (vgl. 3.2.2.3). Op de laag van de mystagogie in het geheim 
van het bestaan gaat de beweging vooral vanuit de myste naar God: de geloofsleerling 
beschouwt vanuit zijn eigen perspectief de werkelijkheid en leert daarin de verborgen 
Aanwezige te herkennen. Op de laag van de inwijding in de genade ervaart de geloofs-
leerling dat het initiatief niet (langer) bij hemzelf ligt, maar bij God. Herkend wordt dat 
God niet (pas) aanwezig is als mensen Hem opmerken, maar dat Hij aan ons bestaan 
vooraf gaat en er bovenuit stijgt. De myste ervaart dat God de eerste is die ons liefheeft, 
nog voor wij onszelf en anderen ons liefhebben. Hij is het die naar ons omziet, die naar 
ons uitziet, die ons uitnodigt met hem te gaan leven. De geloofsleerling gaat beseffen 
dat van mensen slechts een antwoord op deze uitnodiging wordt gevraagd. Wij kunnen 
deze aannemen en ons leven vanuit gelovig perspectief proberen te leven, we kunnen de 
uitnodiging ook naast ons neerleggen of afwijzen. 
 In de mystagogie van de genade draait het om de ervaring dat het geheim van het 
leven liefde is, dat God de Liefdevolle is, wiens verlangen het is met ons te zijn. De myste 
beseft dat God zich daartoe laat kennen als onze Vader, in zijn Zoon die God-met-ons is 
en als zodanig ons menselijk bestaan heeft gedeeld, en in de Geest die ons naar hem 
doet verlangen (Groener, 369-374).
 In onze cultuur is het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend en worden veel spiri-
tuele ervaringen niet meer in christelijk perspectief verstaan en beleefd. Daarom zal veel 
mystagogie zich bewegen op de laag van de mystagogie in het geheim van het bestaan. 
Voor de verdere overlevering van de christelijke traditie en voor het voortgaan van het 
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proces van inwoning en omvorming is het echter van wezenlijk belang dat de overstap 
naar de mystagogie van de genade wordt gemaakt. In deze laag gaat het erom dat de 
geloofsleerling een persoonlijke relatie met God aangaat en leert onderhouden. Of meer 
nog: het gaat erom dat hij leert zich te laten leiden door Gods Geest, dat hij zich oefent 
in de overgave aan Gods genade. En het is belangrijk dat hij zich oefent in het uithouden 
van de paradoxen van het spirituele leven. In de begeleiding kan hierbij met nadruk ver-
band gelegd worden met de relatie die Jezus de Christus met zijn Vader heeft onderhou-
den. In Jezus immers ”is het geheim van mens en God in zoeken en geschenk openbaar 
geworden.” (Wollbold, 39; Waaijman, 2000, 584) Hij is als mens het paradoxale beeld 
van de onzichtbare God (Kol. 1,15). Hij is de Gids en de Weg tussen God en mens (vgl. 
Joh. 1,18).
 Als de myste Christus in zijn leven ervaart, kan hij het verlangen krijgen met Hem en 
in navolging van Hem te gaan leven. Dan kan de mystagogie van de genade overgaan in 
de mystagogie in de roeping tot de gemeenschap.

3.4.4.3 Mystagogie in de roeping tot de gemeenschap
De geschenken die de myste ontvangt in de ontmoeting met het geheimvolle bestaan 
worden gaandeweg meer deel van hem en vormen hem om. De vruchten van de genade 
worden tot zijnskwaliteiten in hem. Deze zijn niet alleen voor hemzelf bestemd, maar ook 
voor anderen. Als een medaille met twee keerzijden blijkt de roep die de geloofsleerling 
hoort om zich in te keren tevens een roep te zijn om zich toe te wenden naar de mensen 
en de wereld om hem heen (vgl. Groener, 327; 337). De myste komt zo op de laag van 
mystagogie in de roeping tot de gemeenschap.
 Binnen de christelijke werkelijkheidsvisie gaat het er in de mystagogie in de roeping 
tot de gemeenschap om dat de myste ontdekt wat Gods verlangen is over zijn leven. Dit 
gebeurt op twee manieren die in elkaar grijpen. Allereerst kan de geloofsleerling zijn 
eigen verlangen en Gods verlangen met hem ontdekken in zijn concrete doen en laten. 
Door zich te begeven onder mensen om zich heen, in de wereld, kan hij blootgesteld wor-
den aan de naakte werkelijkheid. Hij kan ervaringen opdoen, waarin hij de aanwezigheid 
van God of juist de aanwezigheid van de ‘vijand van het leven’ herkent. Van dergelijke 
ervaringen kan een appel uitgaan: ‘Zo moet het zijn!’ of juist: ‘Dit nooit meer!’. Dit appel 
kan hem wakker maken en doen besluiten om voortaan zijn krachten daaraan te wijden. 
De kracht van dit soort ervaringen kan versterkt worden door stil te staan bij de vraag 
wat ze voor hem betekenen, wat ze hem laten zien. Binnen de mystagogie in de roeping 
tot de gemeenschap kan zo opnieuw, of verder ontdekt worden wie God is, wie de vijand 
van het leven is, wie mensen zijn en wie de myste zelf is. Ook op deze laag gaat het pro-
ces van inwoning en omvorming verder. Het tweede specifiek mystagogische moment68 
van deze laag ligt in de reflectie. In een ‘onderscheiding der geesten’ kan de myste leren 

68  Volgens Waaijman is dit tweede moment het enige specifiek mystagogische moment op deze laag. 
Dit hangt samen met zijn visie op mystagogie. Mystagogie is voor hem slechts een hermeneutische 
inwijding, een inwijding in cognitief-reflexieve zin. De initiatie zelf, het wekken van spirituele ervaring 
sluit hij buiten de eigenlijke mystagogie. In mijn visie op mystagogie hoort dit aspect van initiatie wel 
degelijk tot het mystagogisch proces zelf (vgl. 3.3 en noot 50).
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onderscheiden wat God van hem vraagt en hoe Hij hem daartoe uitrust door de gave van 
eigen talenten, persoonlijke charisma’s, door Gods Geest (Waaijman, 2000, 584). 
 Het antwoord geven op de persoonlijke roeping die gelovigen ervaren gebeurt altijd 
onder mensen. Of de roeping nu gestalte krijgt binnen de kerk als plaatselijke geloofsge-
meenschap of in de wereld in ruimere zin, op deze wijze realiseert de kerk haar dienst 
aan het leven. In zekere zin is mystagogie daarom de fundamentele opdracht van de 
kerk (Wollbold, 46; vgl. 3.2.1.1). Zij dient de onmiddellijke inwerking van Gods zelfme-
dedeling te bemiddelen. Het is haar taak om mensen ontvankelijk te maken, zodat wij 
God kunnen ervaren en Zijn stem en belofte kunnen vernemen in de concreetheid van 
ons eigen bestaan. En het is haar taak om mensen te helpen tot toewijding te komen, tot 
een dienst aan God, medemens en wereld, in navolging van Christus. De getuigenissen, 
heilsgeschiedenissen en tekens van hoop van de kerk staan in dienst van deze mysta-
gogie. In naastenliefde wordt zij gerealiseerd en getoetst. Waar dit gebeurt, komt heil tot 
voltooiing, dat in Christus al geschonken is (idem; Waaijman, 584-585). 

In het bovenstaande heb ik een beschrijving gegeven van het mystagogisch proces van-
uit het perspectief van de myste. Daarbij zijn de verschillende visies van mystagogie uit 
de hedendaagse literatuur – zoals bijvoorbeeld mystagogie als inwijding in symbolisch 
bewustzijn, of als inwijding in subjectwording, of in gemeenschapsvorming (zie 2.3.2.2) 
– begrepen als uitwerkingen van een van de verschillende lagen van mystagogie. Nu het 
inwijdingsproces in zijn gelaagdheid beschreven is, moge duidelijk geworden zijn dat al 
de verschillende aspecten van mystagogie die door hedendaagse auteurs naar voren 
worden gebracht van belang zijn en aandacht verdienen. Maar het moge bovendien hel-
der zijn geworden dat de beschrijving van het gelaagde inwijdingsproces zinvolle aanvul-
ling heeft gekregen vanuit de literatuur die mystagogie vanuit een spiritueel-antropocen-
trische blik benadert. Met deze blik is te zien dat mystagogie vanuit het perspectief van 
de geloofsgemeenschap een praxis van bemiddeling van de geloofstraditie is, die erop 
gericht is dat haar leerlingen tot leven in God en met medemensen komt. Spiritueel-an-
tropocentrisch is mystagogie vanuit het perspectief van de myste te zien als een proces 
van inwoning en omvorming, waarin de myste ingewijd wordt in het ervaren van en het 
inzicht krijgen in het geestelijke in het persoonlijk leven en waarin hij een relatie leert 
aangaan met God en mensen.
 De zoektocht naar de werking van mystagogie heeft plaatsgevonden in een nauwe 
wisselwerking tussen bestudering van spiritueel-antropocentrische literatuur en analyse 
van verhalen rondom mystagogische gebeurtenissen. In het bovenstaande is verslag ge-
legd van deze literatuurstudie. In het volgende hoofdstuk doe ik verslag van het eerste 
deel van het kwalitatief-empirisch onderzoek. Ik bespreek de tweede deiktisch-ontologi-
sche stap, die bestaat uit het zoeken en selecteren van verhalen die aanwijzen: ‘dàt is 
mystagogie’. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens het tweede deel van het kwalitatief-empi-
risch onderzoek weergegeven. Daarin zijn de analyses opgenomen van de verhalen, die 
tonen hoe mystagogie is. Ten behoeve van deze analyses is een instrumentarium ontwik-
keld uit de inzichten die zijn opgedaan in de literatuurstudies van hoofdstuk 2 en 3. Het 
volgende hoofdstuk zal aanvangen met de bespreking van dit analyse-instrumentarium.
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4  Dat is mystagogie!? 
  
  Verhalen uit de praktijk
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk doe ik verslag van de tweede stap van het deiktisch-ontologisch pro-
ces. Ik ga op zoek naar verhalen die aanwijzen: kijk, luister, dàt is mystagogie. Daartoe 
zoek ik mensen die getuige zijn geweest van gebeurtenissen waarin de betekenis van 
mystagogie wordt getoond. Zij schrijven of vertellen dat mystagogie zich voordoet in de 
werkelijkheid, in de pastorale praktijk. 
 Op deze zoektocht heb ik verschillende keuzes gemaakt. Op basis van de afbakening 
van het onderzoeksgebied van de mystagogie heb ik besloten om op de verschillende 
pastorale taakvelden, pastorale begeleiding, catechese, liturgie en diaconie, te zoeken 
naar verhalen over mystagogische gebeurtenissen69. Voor elk taakveld heb ik een speci-
fieke situatie van geloofsbemiddeling en geloofsbegeleiding geselecteerd, te weten indi-
viduele pastorale begeleiding, bibliodrama, initiatieliturgie en een diaconaal jaar. Boven-
dien heb ik één situatie gekozen, de bezinningstocht de Doorloper, waarin zich meerdere 
pastorale taakvelden voordoen. Binnen elk van deze situaties heb ik een aantal verhalen 
verzameld in de vorm van dagboeken of interviews70. In paragraaf 4.3 doe ik verslag van 
de zoektocht naar de verhalen. Bovendien laat ik zien welke verhalen ik op welke gron-
den uitkies om in hoofdstuk 5 te onderwerpen aan een grondige analyse. 
 In paragraaf 4.4 toon ik de verhalen van de twee dagboekschrijvers en de vier verhaal-
vertellers. Dat doe ik door impressies te geven van de dagboeken en de schrijvers zoals 
die daaruit naar voren komen, en van de interviews en de vertellers, zoals zij mij hun 
verhaal verteld hebben. Daaruit zal blijken dat twee van de verhalen duidelijk aanwijzen: 
dat is mystagogie! Vervolgens is het dan de vraag hoe volgens deze verhalen mystagogie 
werkt (zie hoofdstuk 5). De overige vier verhalen zijn minder duidelijk en roepen eerder 
de vraag op: is dat mystagogie? 
 Overigens hebben de verhalen mij voor vragen gesteld die ik niet voldoende kan ver-
helderen met behulp van het voorlopig concept van mystagogie uit hoofdstuk 2. Daarom 

69  Ik spreek in deze studie over pastorale taakvelden en doel daarmee op liturgie, catechese, diaconie 
en pastorale begeleiding, die alle bijdragen tot kerkopbouw (vgl. 3.2.2.1; 3.3.1) Behalve taakvelden 
zijn liturgie, catechese, diaconie, poimeniek en kerkopbouw ook dimensies van pastoraat. Zo is er 
het taakveld liturgie, waarin zorg gedragen wordt voor de eredienst van gelovigen aan God. Daar-
naast is er op het taakveld van bijvoorbeeld pastorale begeleiding ook een liturgische dimensie, 
daar er ook ritualisering komt kijken in pastorale ontmoeting. Wanneer ik spreek over pastorale 
taakvelden, hoop ik derhalve niet het misverstand op te roepen dat de verschillende dimensies van 
pastoraat over het hoofd gezien worden. 

70 De dagboeken en interviews zijn op te vragen via het secretariaat van de FKT, bureaufkt@uvt.nl. 
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heb ik een aanvullende literatuurstudie verricht om beter te kunnen zien en begrijpen 
hoe zich de processen van geloofsbemiddeling en van inwoning en omvorming voordoen. 
Daarvan is verslag gedaan in hoofdstuk 3. Met behulp van de inzichten die zowel in 
hoofdstuk 2 als in hoofdstuk 3 zijn opgedaan, is een instrumentarium ontwikkeld waar-
mee de geselecteerde verhalen worden geanalyseerd (zie hoofdstuk 5). Als brug tussen 
het verslag van de literatuurstudie en het verslag van het kwalitatief-empirisch onder-
zoek zal ik hieronder eerst de ontwikkeling van het analyse-instrumentarium bespreken 
(4.2).

4.2 Analyse-instrumentarium ontwikkelen

4.2.1 Inleiding
Zoals eerder gezegd, heeft het aanvullende literatuuronderzoek plaatsgevonden in nau-
we wisselwerking met het kwalitatief-empirisch onderzoek. De literatuur vanuit spiritu-
eel-antropocentrisch perspectief hielp beter te zien welke processen van inwijding zich 
in de verhalen van de schrijvers en vertellers tonen. Vanuit de literatuur kon ik betere 
vragen stellen aan de verhalen. Omgekeerd hielpen de verhalen te zien wat de waarde 
en reikwijdte van een bepaalde theorie is. Vanuit de verhalen kwamen vragen op die om 
verheldering vroegen. Daartoe ben ik steeds opnieuw teruggegaan naar de literatuur om 
beter te begrijpen wat daarin beschreven staat of heb ik me tot nog weer andere litera-
tuur gewend. In dit heen-en-weer tussen verhalen en literatuur is het instrumentarium tot 
stand gekomen waarmee uiteindelijk de zes geselecteerde verhalen geanalyseerd zijn 
(zie achterflap; hoofdstuk 5). De geleidelijke ontwikkeling van het analyse-instrumenta-
rium71 heeft ertoe bijgedragen dat de uiteindelijke versie van het instrumentarium dicht 
aansluit bij de mystagogische praxis zoals die zich toont in de geselecteerde verhalen en 
dat zij niet louter theoretisch van aard is. Dit heeft tot gevolg dat ik het analyse-instru-
mentarium, dat hier gepresenteerd wordt, adequaat acht om ook andere verhalen over 
mystagogische gebeurtenissen te kunnen analyseren.
 Het analyse-instrumentarium is een lijst van vragen waarmee verhaalde gebeurte-
nissen kunnen worden verstaan naar hun mystagogisch karakter. Het instrumentarium 
helpt mij om mystagogie te verstaan. Het analyse-instrumentarium is derhalve geen lijst 
van hypothesen die met behulp van de verhalen op hun geldigheid worden getoetst. 
 Ik heb geprobeerd een analyse-instrumentarium te ontwikkelen dat niet dwingend 
en forcerend is, maar dat open staat voor de verschillende vormen waarin mystagogie 
zich binnen de christelijke geloofsgemeenschap aandient. Tegelijkertijd is het wel de 
bedoeling geweest om in het analyse-instrumentarium zoekrichtingen en grenzen aan 
te geven, die het mogelijk maken om mystagogische gebeurtenissen en processen te 

71  Er zijn in totaal elf versies van het analyse-instrumentarium. In sommige versies zijn grote veran-
deringen ten opzichte van de eerdere versie, in andere versies zijn slechts minimale aanpassingen 
gemaakt. De grote veranderingen komen in dit hoofdstuk ter sprake. De elfde versie is de uiteinde-
lijke versie die opgenomen staat op de achterflap van dit boek. De analyses uit hoofdstuk 5 zijn met 
behulp van dit instrumentarium gedaan. 



121

onderscheiden van niet-mystagogische gebeurtenissen en processen. 

4.2.2 Ontwikkelen van analyse-instrumentarium
4.2.2.1 Inleiding
Aan het analyse-instrumentarium ligt niet één vraag ten grondslag, maar drie soorten 
vragen. Leidend is natuurlijk de onderzoeksvraag: ‘wat gebeurt er, als er mystagogie 
gebeurt?’. Een eerste, voorlopige inventarisatie van interviews en dagboeken, tezamen 
met een eerste analyse van het verhaal van Nicole, heeft mij doen beseffen dat ik niet 
direct een antwoord kan vinden op deze vraag. Onder deze vraag ligt een belangrijke 
vooronderstelling: er gebeurt mystagogie. Het werd me echter gaandeweg duidelijk dat 
deze vooronderstelling expliciet bevraagd moet worden. Zoals nog zal blijken (zie 4.4 ), 
wijzen namelijk niet alle gezochte verhalen aan: ‘dat is mystagogie!’. Achter deze uit-
roep moest een vraagteken worden geplaatst. Dit vraagteken gaf aanleiding tot het stel-
len van een zogenaamde voorvraag, voorafgaand aan de onderzoeksvraag: ‘gebeurt er 
mystagogie?’. In het analyse-instrumentarium is juist deze voorvraag uitgewerkt. Hij is 
opgesplitst in een vijftal deelvragen. De antwoorden op deze vijf vragen leiden allereerst 
tot een antwoord op de vraag òf er mystagogie gebeurt. In tweede instantie geven de 
antwoorden op de deelvragen elementen die aanwijzen wat er gebeurt als er mystagogie 
gebeurt. Dit betekent, kortom, dat de onderzoeksvraag beantwoord wordt langs de weg 
van de vraag of zich daadwerkelijk mystagogie voordoet. Hieronder zal ik de verschil-
lende vragen bespreken waaruit het analyse-instrumentarium is opgebouwd. 

4.2.2.2 Vraag 1: Betrokkenen in het mystagogisch proces
De eerste vraag waarmee ik probeer toegang te krijgen tot het verhaal over eventuele 
mystagogische ervaringen, is die naar de betrokkenen in het mystagogisch proces. Om 
niet bij voorbaat ervan uit te gaan dat er in het verhaal sprake is van mystagogie, spreek 
ik hier van ‘transformatieproces’. In vraag drie wordt deze neutrale term ingekleurd met 
de formulering ‘proces van inwoning en omvorming’ (zie 3.2.2.3; 3.4.1). Ik inventariseer 
met behulp van subvraag 1a wie er betrokken zijn in het transformatieproces. Deze vraag 
maakt al wel een selectie. Niet iedereen over wie geschreven of verteld wordt, heeft in-
vloed op het transformatieproces van de verhaalverteller. In subvraag 1b van de uitein-
delijke versie probeer ik het mystagogisch karakter van de relatie tussen de betrokkene 
en de verhaalverteller te achterhalen. In de literatuur over mystagogie worden als betrok-
kenen in het mystagogisch proces natuurlijk allereerst de myste genoemd, vervolgens 
de geloofsgemeenschap met de mystagoog en de peetouder als haar vertegenwoordi-
gers en tenslotte God. Of de verhaalverteller of -schrijver een myste is, moet de gehele 
analyse uitwijzen. Ook de betrokkenheid van God moet uit de gehele analyse blijken. 
Ofschoon de mystagogische praxis weliswaar uitgaat van de betrokkenheid van God, is 
zij in eerste instantie een menselijke praktijk. De aanwezigheid en werkzaamheid van 
God wordt verhoopt, verlangd en geïntendeerd, maar komt toch altijd als bij verrassing. 
De betrokkenheid van God in het mystagogisch proces is van een andere orde dan de 
betrokkenheid van de handelende personen. Deze zal daarom niet expliciet onderzocht 
worden in vraag 1, maar waar zij vermoed wordt, zal ik dat aan de orde stellen in vraag 
3 over de mystagogische receptie. In deze eerste vraag naar de betrokkenen richt ik me 
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op het onderzoek naar de personen die betrokken zijn in het transformatieproces van de 
verhaalverteller. Ik heb de vraag open geformuleerd. Daardoor bestaat er ruimte om te 
onderzoeken of er naast de mystagoog en de peetouder eventueel andere vormen van 
mystagogische betrokkenheid bij het transformatieproces te onderscheiden zijn. 

4.2.2.3 Vraag 2: Mystagogisch aanbod
In dit onderzoek wordt uitgegaan van mystagogie als een transformatieproces van de 
myste onder invloed van enige vorm van mystagogische begeleiding vanuit de geloofsge-
meenschap. Ik beschouw mystagogie (vooralsnog) als een praxis van geloofsbemidde-
ling die een proces van inwoning en omvorming mogelijk maakt. Daarom stel ik in mijn 
analyse-instrumentarium de tweede vraag naar het mystagogisch aanbod. Welke vorm 
van pastorale begeleiding heeft de verhaalverteller ontvangen? Of, zoals geformuleerd 
onder 2a: Welk aanbod wordt er gedaan door de geloofsgemeenschap? Vervolgens wordt 
er onder 2b gevraagd naar de aard, de inhoud en de wijze van de geloofsbemiddeling. Of 
gerichter: is het aanbod mystagogisch te noemen of niet? Om antwoord op deze vraag te 
vinden, heb ik aan hoofdstuk 3 een aantal criteria ontleend. Deze criteria zijn gebaseerd 
op de domeinen van verandering die De Wit onderkent in het mystagogische proces. De 
Wit beschrijft dat een myste naar alle aspecten van zijn mens-zijn omgevormd wordt. De 
domeinen van verandering hebben daarom betrekking op de totaliteit van het menselijk 
bestaan. Concreet betekent het dat ik in vraag 2b onderzoek of het aanbod dat vanuit de 
geloofsgemeenschap aan de verhaalverteller gedaan wordt, te plaatsen is op een van de 
drie domeinen van het menselijk bestaan. Ik noem deze domeinen vanuit het perspectief 
van de geloofsbemiddelaar: aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie, wekken 
van spirituele ervaring en duiden van spirituele ervaring. Op deze drie domeinen van spi-
rituele verandering heb ik verschillende pastorale disciplines onderscheiden, te weten: 
overdrachtscatechese, geestelijke begeleiding, diaconie, liturgie, maieutische catechese 
en pastorale begeleiding (zie 3.3.2). Deze onderscheiding laat ik nu los. Zij is gebaseerd 
op het algemene karakter van het aanbod van elke discipline. Ik veronderstel echter 
dat in elke pastorale discipline aanbod gedaan kan worden op alle drie de domeinen 
en niet slechts op een. Deze mogelijkheid moet althans in het analyse-instrumentarium 
open blijven. Zo is bijvoorbeeld de discipline van geestelijke begeleiding voornamelijk 
erop gericht een christelijke werkelijkheidsvisie aan te reiken. Daarom is de geestelijke 
begeleiding in hoofdstuk 3 op dit domein ondergebracht. Maar ik wil in de analyse van de 
verhalen open onderzoeken of aanbod van de discipline geestelijke begeleiding wellicht 
ook op het domein van het wekken van spirituele ervaring en/of het duiden van spiri-
tuele ervaring te plaatsen is. Dit is mogelijk in de open vraagstelling van 2b. 
 In paragraaf 3.3 is uitgebreid ingegaan op de theoretische achtergrond van de drie 
domeinen van verandering. Als leidraad voor de analyse geef ik hier de belangrijkste 
contouren van elk van de domeinen. Deze bepalen de grenzen van de criteria die ge-
hanteerd worden bij de waardering van het pastorale aanbod als zijnde mystagogisch 
of niet-mystagogisch. Onder ‘aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie’ wordt 
verstaan dat het pastorale aanbod een conceptuele strategie en een bewustzijnsstrate-
gie inzet. De conceptuele strategie is gericht op het overdragen van conceptuele kennis 
van het geloofsgoed en van de taal waarvan de christelijke traditie zich bedient, opdat 
een christelijk referentiekader kan worden opgebouwd. De bewustzijnsstrategie richt 
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zich op het wekken en aanscherpen van een symbolisch en spiritueel bewustzijn en het 
wekken van perceptueel en schouwend en doorgrondend kennen. Het tweede criterium 
voor mystagogisch aanbod is dat van ‘wekken van spirituele ervaring’. Dit betekent dat 
het pastorale aanbod beoogt initiatieprocessen te scheppen en te arrangeren, opdat 
religieuze ervaring en gelovig verstaan worden uitgelokt. Tenslotte geldt het ‘duiden van 
spirituele ervaring’ als criterium voor mystagogisch aanbod. Op dit domein is de pasto-
rale begeleiding gericht op het wijzen en begaanbaar maken van een geestelijke weg. Dit 
gebeurt enerzijds door inzicht te geven in het proces van inwoning en omvorming dat een 
geloofsleerling kan doormaken. Anderzijds gebeurt het door de geloofsleerling te helpen 
om eigen spirituele ervaringen te verstaan met behulp van de christelijke werkelijkheids-
visie. Ik verwacht dat de drie genoemde criteria mij zullen helpen te onderzoeken of er in 
de verhalen sprake is van mystagogisch aanbod in of rond de pastorale begeleiding.

4.2.2.4 Vraag 3: Mystagogische receptie
Het eigene van dit onderzoek naar mystagogie is dat vanuit het perspectief van de myste 
gekeken wordt naar het proces van inwijding van een geloofsleerling door de geloofsge-
meenschap. Overige literatuur benadert het inwijdingsproces zoals de myste die onder-
gaat veelal vanuit het perspectief van de mystagoog. De perspectiefwisseling had een 
grote zoektocht tot gevolg naar een geschikte manier waarop kan worden onderzocht 
wat voor transformatieproces een myste ondergaat als hij wordt ingewijdt. Welke meer 
uiterlijke en meer innerlijke veranderingen vinden bij de geloofsleerling plaats? Op welke 
wijze vormt zich de relatie met God en hoe krijgt dit gestalte in het leven van de geloofs-
leerling? 
 In paragraaf 3.4 is te lezen door welke literatuur ik geholpen ben om langzamerhand 
vat te krijgen op wat zich voordoet in de mystagogische receptie. Het transformatiepro-
ces dat een myste in de inwijding doormaakt, heb ik met een term van Burggraaff aan-
geduid als een proces van inwoning en omvorming (zie 3.4.1). In de derde vraag van 
het analyse-instrumentarium stel ik de vraag hoe zich dit proces van inwoning en om-
vorming bij de verhaalverteller of -schrijver toont. Met behulp van de inzichten van De 
Wit en andere auteurs, en die van Cassianus heb ik deze vraag kunnen concretiseren 
en aanscherpen. De vraag is in twee delen opgesplitst en het eerste deel is vervolgens 
nog verder onderverdeeld. Vraag 3a luidt: is er sprake van inwoning en omvorming op de 
drie domeinen mens-zijn. Ik zoek daarbij in de verhalen allereerst naar veranderingen bij 
de myste ten aanzien van het denken over de werkelijkheid en het ervaren van de wer-
kelijkheid. De aandachtspunten daarbij zijn de aanwezigheid van en/of veranderingen 
in christelijk referentiekader, symbolisch bewustzijn, conceptueel kennen, perceptueel 
kennen, schouwend en doorgrondend kennen. Ten tweede zoek ik naar transformaties 
ten aanzien van het doen in de werkelijkheid. Hierbij richt ik me op motivatie van hande-
len, toe-eigening van geloof door het handelen, doorwerking van handelen en roeping tot 
handelen. Tenslotte kijk ik of er veranderingen plaatsvinden in de wijze waarop de myste 
in contact staat met de werkelijkheid. Ik zoek daarbij naar ontwikkelingen in de verbale 
en nonverbale communicatie en in de wijze van omgaan met emoties. 
 In vraag 3b stel ik de vraag of er bij het proces van inwoning en omvorming een ont-
wikkeling te zien is in de staat van geest van de geloofsleerling. Vijf staten van geest 
zijn daarvoor onderscheiden: letterlijk, (kritisch-)redenerend, allegorisch, tropologisch-
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ethisch en tropologisch-psychodynamisch en anagogisch. Met behulp van deze vraag 
hoop ik inzicht te krijgen in hoe de myste de betrokkenheid van God op zijn of haar leven 
verstaat, hoe zich dat in het geheel van zijn of haar mens-zijn uit, en of zich daarin een 
ontwikkeling voordoet. 

4.2.2.5 Vraag 4: Relatie tussen mystagogisch aanbod en mystagogische receptie
Wanneer de verhalen over eventuele mystagogische gebeurtenissen geanalyseerd zijn 
op de vraag of er sprake is van enerzijds mystagogisch aanbod en anderzijds mystagogi-
sche receptie, is het moment aangebroken om de twee op elkaar te betrekken. Daarom 
wordt in vraag 4 gekeken of er een relatie is tussen mystagogisch aanbod en de even-
tuele mystagogische receptie. In de analyse zal worden ingegaan op de sterkte van de 
relatie en op mogelijke oorzaken daarvan. 

4.2.2.6 Vraag 5: Gebeurt er mystagogie of niet?  
Inmiddels kan opnieuw de vraag gesteld worden of er volgens de analyse van de verha-
len van de verteller of schrijver mystagogie gebeurt of niet. Het antwoord op die vraag 
is in feite een optelsom van de antwoorden op de deelvragen 1 tot en met 4. Wanneer 
de conclusie luidt dat er inderdaad sprake is van mystagogie, probeer ik vervolgens te 
onderscheiden welke mystagogische laag te herkennen is. Deze lagen zijn door Wollbold 
gedestilleerd uit het werk van Rahner en zijn uitgewerkt in het derde hoofdstuk. Het 
betreft de lagen: ‘mystagogie in het geheim van het bestaan’, ‘mystagogie in de genade’ 
en ‘mystagogie in de kerk’. Als eerste wordt er gekeken of er sprake is van mystagogie 
als inwijding in het geheim van het bestaan. Ik ga na of de verteller of schrijver ingewijd 
raakt in het werkelijkheidsdomein van het geestelijke dat als geheimvol op je toekomt 
en dat in de christelijke traditie met God verbonden wordt. De tweede laag van mysta-
gogie is die van de inwijding in de genade. Ik zoek naar aanwijzingen in het verhaal van 
de verteller of schrijver waaruit blijkt dat deze ervaren heeft dat God initiatief genomen 
heeft in zijn of haar leven en dat hij of zij daarop in overgave gereageerd heeft. Tenslotte 
kijk ik of er sprake is van mystagogie in de kerk. De formulering van deze derde laag van 
mystagogie heeft zich in de loop van het analyse-proces veranderd en heeft pas in de de-
finitieve versie zijn uiteindelijke vorm gekregen. In de hoofdstukken 2 en 3 heb ik ervoor 
gekozen de omschrijving van Waaijman te gebruiken, namelijk: ‘mystagogie in de roe-
ping in de gemeenschap’ (zie 2.2.2.2; 3.3.4.3 en noot 33). Waaijman verwoordt hiermee 
Wollbolds opvatting van wat hij noemt ‘mystagogie in de kerk’. Terecht vragen Wollbold 
en Waaijman met Rahner aandacht voor de doorwerking van de inwijding in het geloof. 
Dit uit zich in het gehoor geven aan een roeping, in het concrete handelen van gelovigen 
ten dienste van de (lokale) geloofsgemeenschap en de mensheid in haar algemeen. In 
mijn analyse-instrumentarium is dit aspect van de mystagogische inwijding opgenomen 
onder vraag 3 bij het domein van het doen in de werkelijkheid. Tijdens de analyses van 
de verhalen is gebleken dat de vertellers en schrijvers ontdekken wat kerk voor hen be-
tekent. Bij het herkennen van deze betekenissen ben ik gehinderd door de omschrijving 
‘mystagogie in de roeping in de gemeenschap’. De tussentijdse aanpassing in ‘mystago-
gie in de gemeenschap’ bleek deze hindernis onvoldoende uit de weg te nemen. Beide 
formuleringen bleek ik te verstaan als het op zich nemen van een taak in een concrete 
(geloofs-)gemeenschap, zoals door vele vrijwilligers in parochies en gemeentes gebeurt. 
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Deze betekenis van de derde laag van mystagogie blijkt niet onwaar, maar onvolledig en 
beperkt. Om ruimte te laten voor andere betekenissen kies ik er uiteindelijk voor om in 
navolging van Wollbold te spreken over mystagogie als ‘inwijding in de kerk’. 
 Door de drie lagen van mystagogie te bespreken, hoop ik een omvattend beeld te krij-
gen van het mystagogisch proces, als zich dat blijkt voor te doen bij de verhaalverteller 
of -schrijver. 

4.2.2.7 Vraag 6: Wat gebeurt er, als er mystagogie gebeurt?
De zesde en laatste vraag van het analyse-instrumentarium wordt gevormd door de on-
derzoeksvraag: wat gebeurt er als er mystagogie gebeurt. Deze vraag wordt niet beant-
woord als afsluiting van elke afzonderlijke analyse, maar in het laatste hoofdstuk van dit 
boek. Volledigheidshalve is zij wel opgenomen in het analyse-instrumentarium. 

In deze paragraaf is verslag gedaan van de ontwikkeling van een instrumentarium waar-
mee verhalen kunnen worden geanalyseerd waarin wordt verteld over ervaringen met 
en rond mystagogische gebeurtenissen. Zoals in de inleiding gezegd, heeft de ontwik-
keling van dit analyse-instrumentarium plaatsgevonden in nauwe samenhang met de 
indringende lezing van de zes verhalen die in het vijfde hoofdstuk zijn geselecteerd. In 
het volgende hoofdstuk leg ik verslag van deze lezing en zoek ik naar een antwoord op de 
vraag hoe mystagogie is. Maar eerst laat ik zien hoe ik verhalen gezocht en geselecteerd 
heb voor dit onderzoek (4.3). Dit hoofdstuk sluit ik af met het tonen van de verhalen die 
die in hoofdstuk 5 worden geanalyseerd (4.4). 

4.3 Verhalen zoeken

4.3.1 Inleiding
In het voorgaande is duidelijk geworden dat mystagogie zich voordoet op een bepaald 
gebied van de werkelijkheid. Dat gebied is te omschrijven als het domein van het gees-
telijke, waar de totaliteit van de mens wordt aangesproken. Verder hebben we gezien dat 
mystagogie geloofsbemiddeling van de kerk aan geloofsleerlingen is. Dat wijst erop dat 
mystagogie plaatsvindt binnen situaties van geloofsbemiddeling en geloofsbegeleiding. 
Alle pastorale taakvelden (catechese, liturgie, diaconie en pastorale begeleiding) zijn be-
trokken in dit bemiddelings- en begeleidingsproces. De geloofsbemiddeling gebeurt met 
het oog op inwijding in een persoonlijk ervaren christelijk geloof en in de kerk. 
 Deze terreinafbakening is bepalend geweest bij de zoektocht naar verhalen rond mys-
tagogische gebeurtenissen. Op de verschillende pastorale taakvelden heb ik gezocht 
naar een specifieke situatie van geloofsbemiddeling en geloofsbegeleiding waarbij heel 
de mens wordt aangesproken en waarbij een meerduidige visie op de werkelijkheid een 
plaats krijgt. Anders gezegd, ik heb erop gelet dat in de bemiddeling meer of minder 
expliciet verbanden worden gelegd tussen het dagelijks leven en geloven, waardoor de 
geloofsleerlingen ingewijd kunnen raken in de persoonlijke betekenis van het christelijk 
geloof en in de geloofsgemeenschap. Verder heb ik er ook voor gekozen om een bemid-
delingscontext in mijn onderzoek te betrekken, waar verschillende pastorale taakvelden 
ingezet worden. 
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 Voor het taakveld van de pastorale begeleiding heb ik een verhaal gekregen op het 
gebied van individuele pastorale begeleiding. Daarnaast heb ik gezocht naar verhalen 
over mystagogie bij deelnemers aan de Doorloper (zie 1.2.2), waar meerdere pastorale 
taakvelden samenkomen. Op het gebied van de catechese heb ik gekozen voor biblio-
drama en op het gebied van liturgie voor doop- en vormselliturgie. Tenslotte heb ik op 
het taakveld van de diaconie gezocht naar een diaconaal project voor jongeren. Ik heb 
ernaar gestreefd in elke specifieke context vijf verhalen te verzamelen om daaruit een 
klein aantal exemplarische verhalen te kunnen kiezen voor nader onderzoek. Ik heb ge-
probeerd om de variatie van de verhalen zo groot mogelijk te krijgen, door verhalen van 
zowel mannen als vrouwen te verzamelen, die variëren in leeftijd, leefomstandigheden 
en geloofsbeleving en die uit verschillende delen van het land afkomstig zijn. In deze 
opzet ben ik niet geheel geslaagd. Op het gebied van diaconie heb ik van twee personen 
een verhaal in twee delen gehoord. Op het veld van pastorale begeleiding heb ik één 
omvangrijk dagboek tot mijn beschikking gekregen. Daarentegen heb ik van de bemid-
delingscontext van de Doorloper maar liefst negentien verhalen ontvangen. Op het ge-
bied van zowel catechese als liturgie heb ik wel vijf verhalen gehoord. In totaal heb ik zo 
tweeëndertig verhalen rond mystagogische gebeurtenissen gevonden. 
 Alle personen die ik gevraagd heb een bijdrage te leveren aan dit onderzoek, heb ik 
een brief gestuurd, met uitzondering van Inga (zie 4.3.2.1). In de brief staat in algemene 
termen verwoord wat het onderwerp en het doel zijn van de studie. Doorlopers heb ik 
gevraagd mij een dagboek ter beschikking te stellen of zich te laten interviewen; aan 
de overigen heb ik gevraagd een interview te mogen afnemen. In de brief heb ik boven-
dien aangegeven wat de vier hoofdthema’s waren van het interview. Zo kon degene die 
zich daartoe bereid verklaarde, zich voorbereiden op het gesprek en zo mogelijk reeds 
enige gebeurtenissen rond mystagogie in herinnering roepen. Voor deze handelswijze is 
gekozen, omdat mystagogie voor een deel te maken heeft met het inzicht krijgen in en 
verhelderen en actualiseren van (spirituele) ervaringen (vgl. Waaijman, 2000, 581 e.a.). 
Het onderzoek was daarom gebaat bij een reeds geactiveerd geheugen. Als thema’s van 
het half-gestructureerde interview golden allereerst de eigen ervaringen bij respectieve-
lijk de Doorloper, het bibliodrama, de initiatie tot de Rooms-Katholieke Kerk en het dia-
conaal jaar. Vervolgens werd ingezoomd op het aanbod van geloofsbemiddeling: waaruit 
bestond dat en hoe is dat ervaren? Ten derde werd ingegaan op de relatie van de ver-
haalverteller tot andere mensen en de plek die hij of zij inneemt temidden van groepen 
en (geloofs-)gemeenschappen72. Tenslotte kwam de levensloop en de spirituele ontwik-
keling daarin ter sprake. Zowel de brief als het interview waren steeds in hoofdlijnen 
dezelfde, maar in details aangepast aan de specifieke situatie van geloofsbemiddeling 
waaraan de mensen hadden deelgenomen (zie bijlage I). 
 Het aantal van tweeëndertig verhalen was te groot voor nauwkeurige analyse binnen 

72  Dit derde thema gaf de nodige verwarring tijdens verschillende interviews. De oorzaak hiervan was 
een nog onvoldoende ontwikkeld inzicht in de betekenis van kerk en geloofsgemeenschap binnen 
de mystagogie bij de interviewster. Desalniettemin bevatten de verhalen rond dit thema waardevolle 
informatie. Ze hebben in belangrijke mate ertoe bijgedragen dat iets van de diepzinnige betekenis 
van dit thema voor de mystagogie ontdekt is (vgl. 6.2.4.3).  
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het kader van deze studie. Maar belangrijker nog, het bleek dat niet alle verhalen ge-
schikt of zinvol waren voor analyse. Het gaat erom dat de verhalen zoveel mogelijk inzicht 
verschaffen in wat er gebeurt als er mystagogie gebeurt. Daartoe is het nodig dat er een 
aantal verhalen gekozen wordt dat een vrij omvattend beeld geeft. Maar het is daarnaast 
ook nodig dat er verhalen worden geselecteerd, die leemten laten zien of grenzen zicht-
baar maken. Ik heb uiteindelijk zes verhalen geselecteerd om nader te onderzoeken. Bij 
deze selectie heb ik een aantal criteria gehanteerd. Deze criteria luiden als volgt: 1. De 
verhalen zijn opgeschreven of verteld door mysten en niet door mystagogen; 2. De verha-
len geven een zo gevarieerd mogelijk beeld van de mystagogische praxis; 3. In de verha-
len komt zowel de mystagogische receptie als het mystagogisch aanbod ter sprake; 4. In 
de verhalen worden doorleefde ervaringen verteld en de herinneringen aan ervaringen 
worden geactualiseerd; 5. Het verhaal is in zijn geheel te gebruiken; 6. De variatie in de 
verhalen is zo groot mogelijk ten aanzien van geslacht, leeftijd, en studieuze of beroeps-
achtergrond van de verhaalvertellers73 en hun plaatsing binnen het kerkelijk spectrum. 
 In het onderstaande beschrijf ik mijn zoektocht naar verhalen rond mystagogische 
gebeurtenissen en geef ik aan hoe ik tot de keuze ben gekomen van de zes verhalen die 
ik in hoofdstuk 5 analyseer.

4.3.2 Zoeken en selecteren van verhalen
4.3.2.1 Pastorale begeleiding: individuele pastorale begeleiding
De keuze voor een verhaal over mystagogische gebeurtenissen rond een individuele 
pastorale begeleiding is toevallig gemaakt. In een gesprek met een toemalige collega 
werd hij herinnerd aan zijn vorige functie van pastor in een stedelijke gemeente. In die 
hoedanigheid had hij gedurende enige jaren een vrouw begeleid, die ik Inga74 noem. Inga 
had naar aanleiding van de individuele gesprekken aantekeningen gemaakt in een soort 
dagboek. Zij had mijn collega indertijd toestemming gegeven om twee delen van deze 
aantekeningen geanonimiseerd uit te typen om te kunnen gebruiken voor de opleiding 
die hij toen volgde. Mijn collega bood mij aan, indien Inga ermee zou instemmen, deze 
zogenaamde dagboeken te mogen gebruiken in mijn zoektocht naar wat er gebeurt als 
er mystagogie gebeurt. Ik mocht de dagboeken alvast lezen om te zien of ik ze bruikbaar 
vond.
 Ik heb zo een document van een individuele pastorale begeleiding als het ware in mijn 
schoot geworpen gekregen. Een eerste lezing van de eerste twee delen van de aanteke-
ningen wekte mijn mystagogische nieuwsgierigheid. Ik wilde daarom graag ingaan op het 
aanbod om de dagboeken te mogen gebruiken. Mijn collega heeft toestemming gevraagd 
en mij met Inga in contact gebracht, om ook het derde deel van de aantekeningen ter 
beschikking te krijgen. Ik heb van dit laatste deel een kopie van het originele handschrift 

73  Dit criterium heeft met name betrekking op theologiestudenten en theologen. Om een evenwichtig 
beeld te krijgen van mystagogie binnen pastorale begeleidingssituaties is het belangrijk om niet al-
leen te kijken naar gelovigen die van hun geloof hun beroep (willen) maken, maar ook  naar andere 
geloofsleerlingen. 

74 Omwille van anonimisering zijn de namen van de genoemde personen gefingeerd.
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ontvangen. Zo heb ik alle aantekeningen die Inga gemaakt heeft naar aanleiding van de 
pastorale begeleiding kunnen gebruiken voor verder onderzoek (zie 4.4.2.1).
 Het verhaal van Inga wekte bij mij in eerste instantie het vermoeden dat er sprake is 
van mystagogie. Hoe die mystagogie zich bij haar toont, en of het daadwerkelijk mysta-
gogie genoemd kan worden, dat was voor mij echter een vraag. Haar dagboeken zijn een 
weerslag van een jarenlang proces waarin zij zichzelf leerde kennen en vond. De vraag 
‘wie ben ik?’ stond centraal. Maar daar doorheen werden ook, meer of minder expliciet, 
de vragen gesteld: wie zijn anderen voor mij en wie is God voor mij? De dagboeken geven 
bovendien veel zicht op het handelen van de begeleidende pastor. Het verhaal van Inga 
is op mij zo beeldend, rijk en bijzonder overgekomen, dat ik het graag aan een analyse 
wilde onderwerpen om te zien wat het mij over mystagogie kan leren.
 Zoals in de dagboeken van Inga is terug te zien, is individuele pastorale begeleiding 
er over het algemeen op gericht om iemand te helpen tot zelfverstaan te komen in het 
licht van het christelijk geloof. Dit betekent dat deze vorm van begeleiding een sterk 
hermeneutische invalshoek heeft. Wanneer daarbij maieutisch gewerkt wordt, noem ik 
individuele pastorale begeleiding mystagogisch. In dit opzicht verschilt individuele bege-
leiding overigens niet van groepspastoraat. De volledigheid en de inhoud van het dag-
boek gaven aanleiding om niet verder op zoek te gaan naar voorbeelden van mystagogie 
bij groepspastoraat of bij andere individuele begeleidingen, maar om de aantekeningen 
van de individueel pastorale begeleiding van Inga te analyseren. Haar verhaal werpt vol-
doende krachtig de vraag op of zich mystagogie voordoet en zo ja, wat er gebeurt, als er 
mystagogie gebeurt.

4.3.2.2 Meerdere pastorale taakvelden: de Doorloper
Vanuit het vermoeden dat er verschillende voorbeelden zijn van mystagogie binnen een 
context van geloofsbemiddeling die zich op meerdere pastorale taakvelden tegelijk be-
geeft, heb ik ervoor gekozen om een dergelijk voorbeeld in mijn onderzoek op te nemen. 
Persoonlijke ervaringen (zie 1.2.2) en de nodige contacten maakten het voor de hand 
liggend dat ik koos voor de Doorloper. 
 De Doorloper (1992-2005) was een wandelvakantie in Frankrijk die vanuit de jezuïe-
tenorde voor jongeren georganiseerd werd. Het bevatte een inhoudelijk programma dat 
gebaseerd was op de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. De vakantie had 
het karakter van een pelgrimstocht; de deelnemers liepen in drie wandelgroepen van 
acht tot tien personen een route van ongeveer tweehonderd kilometer verdeeld over 
negen wandeldagen. De wandeldagen waren in drie blokken van drie dagen gedeeld. 
Tussen de wandelblokken door was er steeds een rustdag, ‘oasedag’ genoemd. De va-
kantie begon met een reisdag en een dag die in het teken stond van groepsvorming. 
Aan het einde van de tocht was er een dag gereserveerd voor de ‘ontgroeping’ en op de 
laatste dag werd de terugreis aanvaard. Tijdens de wandelingen droegen de deelnemers 
een rugzak met hun eigen spullen; tenten en kook- en etenspullen werden in een bus 
vervoerd door een kookploeg. Elke wandelgroep had twee begeleiders: de inhoudelijk 
begeleider, de animateur genoemd, en de praktisch begeleider, de regelneef. Bovendien 
reisde er een priester (meestal een pater jezuïet) mee die tezamen met een jongere voor 
de algehele leiding verantwoordelijk was.   
 In zekere zin is te stellen dat in de Doorloper alle pastorale domeinen samenkwamen. 
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Elke dag werd er liturgie gevierd. Op de wandeldagen vormde de dagopening een kort 
liturgisch moment. Op de rustdagen was er aan het einde van de dag een langere viering. 
De dag voordat de wandeltocht aanving was er de ‘Goede Reisviering’. Als overgang van 
de twee dagen waarin naar de schaduwkanten van het leven gekeken werd naar de dag 
waarop aanvaarding centraal stond, vond de ‘Verzoeningsviering’ plaats. Dan was er 
op de rustdag tussen het tweede en derde blok de ‘Zondagsviering op maandag’. Ten-
slotte was er de ‘Afscheidsviering’ waarin de deelnemers elkaar zegen wensten voor het 
vervolg van hun levenstocht. De inhoudelijke kant van de tocht had verder een overwe-
gend catechetisch en geestelijk en/of pastoraal begeleidend karakter. In het tekstboekje 
stond bijvoorbeeld een korte uitleg over bidden en over wie Ignatius van Loyola was en 
wat kenmerkend is voor zijn spiritualiteit. Dat kunnen we scharen onder overdrachts-
catechese. De inleidingen op de dagthema’s en de begeleidende teksten waren meer 
bedoeld om deelnemers op een spoor te zetten van hoe zij op spirituele, gelovige wijze 
naar de werkelijkheid van hun leven konden kijken. Bovendien waren zij erop gericht een 
aanzet te geven tot bezinning en tot duiding van de ervaringen van de deelnemers met 
behulp van de christelijke werkelijkheidsvisie. Hierin zijn de pastorale disciplines van 
maieutische catechese en geestelijke begeleiding te herkennen. De uitwisselingen en de 
begeleiding van de animateurs en de pater hadden een zelfde intentie. De begeleiding 
van de animateurs en de pater had soms een meer pastoraal-psychologisch karakter en 
soms een meer spiritueel karakter. Dat laat zien dat de pastorale disciplines van pasto-
rale begeleiding en geestelijke begeleiding ook opgenomen zijn in de Doorloper. Ik denk 
zelfs dat ook de discipline van de diaconie een plaats had in de Doorloper. De reis stond 
open voor mensen die vanwege psychische en lichamelijke gezondheid meer en minder 
gemakkelijk en vanzelfsprekend een plaats kregen in onze samenleving. Dat betekent 
dat de deelnemers tijdens de tocht moesten omzien naar elkaar en moesten omgaan 
met de vreemdheid waarmee (sommige) anderen hen confronteerden. In die zin vormde 
de Doorloper een diaconale oefening en realiseerde zij ook zelf diaconie in de vorm van 
solidariteit.

In mijn zoektocht naar verhalen over mystagogie rond de Doorloper heb ik twee stappen 
ondernomen. Aanvankelijk was de intentie om de werking te onderzoeken van het mys-
tagogisch aanbod dat de Doorloper doet, terwijl dit was afgebakend van eventueel ander 
mystagogisch aanbod. Daartoe heb ik in overleg met de leiding de 26 deelnemers van de 
Doorloper 2003 per brief gevraagd om een dagboek bij te houden met de ervaringen die 
zij tijdens deze tocht opdeden en om mij dat dagboek voor dit onderzoek ter beschikking 
te stellen. Er zijn vijf mensen geweest die op mijn verzoek zijn ingegaan. Een van deze 
dagboeken, dat van Nicole, wekte mijn nieuwsgierigheid en werd door mij gekozen voor 
nadere analyse (zie 4.4.2.2). Haar dagboek laat zien dat de Doorloper haar in ontwik-
keling bracht. Er werden tijdens de tocht vragen opgeroepen waarop zij antwoord zocht 
en soms ook vond. Maar het blijft de vraag of Nicole zichzelf als gelovige ging verstaan 
of niet. Haar verhaal laat duidelijk zien dat er open plekken waren die niet werden opge-
vuld. Dat roept de vraag op naar de begeleiding: welke rol speelde de begeleiding van de 
Doorloper in het proces van Nicole, had deze rol groter kunnen zijn en op welke punten 
dan? Ik vermoed dat het verhaal van Nicole kan aanwijzen wat er gebeurt als er mys-
tagogie gebeurt, juist omdat een aantal leemtes duidelijk zichtbaar zijn. De overige vier 
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dagboeken die mij na Doorloper 2003 zijn toegestuurd, voldeden niet aan mijn criteria. 
Drie daarvan waren niet geschreven vanuit het perspectief van een myste en in die van 
Simon werden geen doorleefde ervaringen verteld.
 Vanwege de geringe (bruikbare) respons op mijn verzoek, heb ik vervolgens besloten 
om oud-deelnemers te vragen naar hun ervaringen rond en tijdens de Doorloper. Daar-
mee heb ik afstand gedaan van de mogelijkheid om de werking van het mystagogisch 
aanbod van de Doorloper af te scheiden van eventueel ander mystagogisch aanbod75. 
Aan de andere kant zou deze keuze wel de mogelijkheid bieden om zicht te krijgen op de 
werking van het mystagogisch aanbod van de Doorloper op langere termijn. Ik heb veertig 
oud-deelnemers aan de voettocht aangeschreven. Dit zijn niet alle oud-deelnemers van 
de toen elf tochten die hadden plaatsgehad. Ik heb een selectie gemaakt op een aantal 
gronden. Ten eerste is de keuze beperkt doordat de adressenlijst niet actueel was. Een 
groot aantal oud-deelnemers is verhuisd en heb ik niet meer kunnen achterhalen, en 
een aantal is overleden. Ten tweede heeft mijn persoonlijke betrokkenheid bij een viertal 
tochten voor selectie van oud-deelnemers gezorgd. In een aantal gevallen vond ik het 
niet gepast om oud-deelnemers te benaderen, vanwege de toenmalige of nog voortdu-
rende relatie die er tussen ons bestond of bestaat. Bij een aantal andere personen heb 
ik de inschatting gemaakt dat zij vanwege persoonlijke omstandigheden waarschijnlijk 
geen verhaal over mystagogische ervaringen hebben opgeschreven of kunnen vertellen. 
De geselecteerde oud-deelnemers heb ik per brief gevraagd, of zij een dagboek hadden 
bijgehouden tijdens hun Doorloper dat zij mij voor het onderzoek ter beschikking wilden 
stellen, of dat zij bereid waren om mij over hun ervaringen rond de Doorloper te vertellen 
in een interview.
 Op deze brief heb ik van twintig mensen een reactie gekregen. Een persoon, Norbert, 
heeft mij een dagboek toegestuurd. Veertien mensen hebben een interview toegezegd. 
Met slechts een van hen is het niet gelukt om een afspraak te maken, omdat hij korte tijd 
later naar het buitenland vertrok om mee te leven in een internationale religieuze organi-
satie. Daarnaast hebben vijf mensen mij laten weten niet mee te willen werken aan het 
onderzoek. Omdat de Doorloper zich beweegt op meerdere pastorale taakvelden, heb ik 
besloten om mij niet te beperken tot het verzamelen van slechts vijf verhalen. Ik heb alle 
dertien personen geïnterviewd, die daartoe bereid waren en met wie ik een afspraak kon 
maken. Op deze manier heb ik bovendien aan hen allen mijn waardering kunnen tonen 
voor hun bereidwilligheid. 
 Van de verhalen die door oud-Doorlopers verteld of geschreven zijn, heb ik die van 

75  Op mijn verdere zoektocht naar verhalen rond mystagogische gebeurtenissen heb ik vaker gepro-
beerd om het mystagogisch aanbod dat de aanleiding vormde van het interview of het dagboek af 
te scheiden van mogelijk ander mystagogisch aanbod. Dit deed ik steeds in de hoop zicht te kun-
nen krijgen op de mystagogische receptie van specifiek dat aanbod. Deze pogingen zijn echter om 
verschillende redenen gestrand, zoals zal blijken uit de hoofdtekst. In het vervolg van het onderzoek 
is gebleken dat dit geen probleem is. De verschillende verhalen die gevonden en geanalyseerd zijn 
laten voldoende zien hoe mystagogie zich voordoet in de geselecteerde situaties van mystagogische 
begeleiding. Voorzover de verhalen ingaan op ander mystagogisch aanbod vertroebelen zij het zicht 
op mystagogie niet, maar verhelderen zij het eerder (zie met name 3.3.3.3).  
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Marieke wel en de overige niet uitgekozen voor verder onderzoek. Marieke vertelde in 
haar verhaal over een hele ontwikkeling, waarbij de existentiële en spirituele dimensies 
van het leven voortdurend op elkaar ingrijpen. Ze vertelde niet alleen over de ervaringen 
die ze tijdens de Doorloper heeft opgedaan, maar ook over inwijdende gebeurtenissen 
in andere contexten. Wat ze daarover vertelde, wierp tijdens het interview opeens nieuw 
licht op de ervaringen van de Doorloper. Zij kreeg daardoor nieuw inzicht in de betekenis 
die de Doorloper voor haar had. Dit roept bij mij de vraag op wat er gebeurde, wat zich 
voordeed. Is dit zelf een mystagogisch moment te noemen? Het verhaal van Marieke laat 
zien hoe zij steeds weer mystagogisch aanbod opzocht en hoe dat doorwerkte in haar 
leven. Het geeft een beeld van mystagogische doorwerking door de jaren heen, terwijl 
de mystagoog bijna niet meer zichtbaar is. Haar verhaal lijkt aspecten van mystagogie 
te tonen, die een aanvulling vormen op wat in de andere vijf verhalen zichtbaar wordt. 
Daarom kies ik ervoor ook Mariekes verhaal te analyseren op de vraag wat er gebeurt als 
er mystagogie gebeurt (zie 4.4.2.3). De overige verhalen zijn om verschillende redenen 
afgevallen. Marit was indertijd weliswaar een deelnemer aan de tocht en als zodanig een 
myste, maar heeft zich intussen beroepsmatig zodanig ontwikkeld, dat zij haar verhaal 
grotendeels vanuit de kennis en ervaring van een begeleider heeft verteld. In het verhaal 
van Norbert komt het mystagogisch aanbod niet of nauwelijks ter sprake. Bij een aantal 
andere verhalen had ik niet de indruk dat de ervaringen waarover verteld was, werkelijk 
doorleefd waren, of dat de betekenis van eventuele mystagogische gebeurtenissen uit 
het verleden nu nog ervaren werden. Dit geldt voor de verhalen van Pauline, Janneke, 
Elize, Erik en Nienke, Jeroen en Simone, Marion en van Sabine76. De verhalen van Judith 
en Paul waren niet goed te gebruiken. Dat van Judith had ik – tot mijn grote spijt –deels 
niet opgenomen. Bij Paul heeft de band die wij tijdens een Doorloper hebben gehad on-
verwacht parten gespeeld, waardoor ik mij niet altijd vrij gevoeld heb om door te vragen. 
Zijn verhaal bevatte daardoor teveel onduidelijkheden om goed te kunnen gebruiken. 
Verder speelde vooral bij oud-Doorlopers een rol dat ik een keuze moest maken uit de 
vele verhalen van theologiestudenten, theologen en religieuzen. Dat was een extra reden 
om niet voor het verhaal van Judith, Janneke, Erik, Jeroen en Norbert te kiezen. Met het 
verhaal van Marieke is deze groep voldoende vertegenwoordigd in dit onderzoek.

4.3.2.3 Catechese: bibliodrama
Voor het pastorale veld van de catechese heb ik gezocht naar deelnemers aan biblio-
drama. In bibliodrama wordt gepoogd om de actuele, biografische en contextuele bete-
kenis van bijbelverhalen te ontdekken. Zo wordt de deelnemers geleerd dat en hoe de 

76  Opmerkelijk is overigens dat ik zelf een sterke herinnering heb aan een gebeurtenis tijdens 
de Doorloper waarbij Sabine betrokken was. Voor mij is deze gebeurtenis een voorbeeld van 
mystagogie. Tijdens het interview met Sabine is mij echter opgevallen dat zij zich 5 jaar la-
ter eigenlijk geen mystagogische momenten van de tocht herinnerde. Desgevraagd bleek de 
gebeurtenis waar ik vaak aan terugdenk, bij haar niet zo doorgewerkt te hebben, als ik had 
vermoed. Deze constatering heeft me ervan bewust gemaakt dat (mystagogische) gebeurte-
nissen op het moment zelf en na verloop van jaren voor de ene en de andere persoon verschil-
lende betekenissen kunnen hebben. 
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verhalen uit de Bijbel over God en mensen ook het verhaal van henzelf en God kan zijn. 
Ik heb zelf in het verleden ondervonden dat bibliodrama inwijdend, mystagogisch, kan 
zijn. Geldt dit ook voor andere deelnemers aan bibliodrama?
 Binnen het kader van dit onderzoek beschouw ik bibliodrama als een vorm van ca-
techese77. In dit onderzoek worden twee vormen van catechese onderscheiden: over-
drachtscatechese en maieutische catechese (zie 3.3). In overdrachtscatechese wordt, 
door mensen kennis te laten nemen van de bronnen en uitgangspunten van het geloof, 
christelijke werkelijkheidsvisie aangereikt. Het aanreiken van een christelijke visie op 
de werkelijkheid gebeurt daarnaast meer in geestelijke begeleiding, door in mensen het 
bewustzijn te wekken waarmee Gods aanwezigheid in de werkelijkheid waargenomen 
kan worden. In maieutische catechese wordt spirituele ervaring geduid met behulp van 
de christelijke werkelijkheidsvisie. In bibliodrama gebeuren in zekere zin beide aspec-
ten van catechese tegelijk. Bovendien zit er een element van geestelijke begeleiding in. 
Spelers maken kennis met Bijbelse teksten, ze oefenen een spiritueel bewustzijn in en 
leren hun ervaringen te duiden in termen van de Bijbelse teksten en meer algemeen de 
christelijke werkelijkheidsvisie. 

Een reeds eerder geïnterviewde Doorloper heeft mij in contact gebracht met de contact-
persoon van  een bibliodramagroep in het oosten van het land. De groep werd gevormd 
door parochiebestuurders. Door de contactpersoon ben ik uitgenodigd om een avond 
mee te doen. De avond zoals ik deze heb meegemaakt, verliep volgens een vast stra-
mien. Door de begeleiders was een tekst uitgekozen, die deze avond centraal stond. De 
avond die ik meemaakte, werd het Bijbelgedeelte 1 Kor. 12,12-31 gespeeld, de tekst 
waarin Paulus de vergelijking maakt tussen de gemeente in Christus en het menselijk 
lichaam. De tekst werd twee keer voorgelezen, terwijl de deelnemers de tekst konden 
meelezen. Daarop volgde een inventarisatie van de rollen die in de tekst voorkomen. In 
de tekst van deze avond waren dat bijvoorbeeld de verschillende ledematen, lichaam 
van Christus, kerk, God, apostelen, profeten, leraars enzovoort. Vervolgens werd de 
ruimte onderverdeeld, in dit geval in gebieden die corresponderen met gedeelten van 
het menselijk lichaam: het hoofd, met de ogen en oren, de romp, het hart, de linker- en 
de rechterarm, het linker- en het rechterbeen en de linker- en rechtervoet. Over de hele 
lengte van ‘het lichaam’, aan zijn linkerkant, werd het gebied van ‘de Geest’ gelokali-
seerd. De spelers werden uitgenodigd om een plaats in de ruimte in te nemen, die paste 
bij een rol uit het verhaal waarin zij zich herkenden. Op dat moment begon het spel. De 
spelleider ging een voor een de spelers interviewen: ‘Wie ben je en waarom? Waarom 
sta je waar je staat?’ De spelers werden daarbij uitgenodigd om op elkaar te reageren: 
‘Het oog heeft dit verteld, wat betekent dat voor jou, voet?’ De Bijbeltekst fungeerde 
bij het spel als richtinggevend kader, maar de invulling van de rollen kwam voort uit de 

77  Vgl. Andriessen en Derksen die bibliodrama enerzijds zien als een vorm van pastoraat, voor zover 
het een vorm van levensbegeleiding is en anderzijds als een vorm van catechese, voorzover het 
onderricht geeft over en inwijdt in de Schrift ( Andriessen en Derksen (1985),123; 126; 156). Zij 
schrijven dat bibliodrama op deze wijze bijdraagt aan kerkwording (idem, 157; vgl. 3.2.2.1; 3.3.1; 
6.2.4.3).
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levensgeschiedenis en de gemoedsgesteldheid van de spelers. Tijdens het spel werden 
de spelers in contact gebracht met diepere lagen in henzelf. Zo ontdekten zij meer wie zij 
zijn in hun relatie met zichzelf, met anderen en met God. De avond werd afgesloten met 
het nogmaals lezen van de tekst en een korte ronde waarin de spelers konden reageren 
op wat zij deze avond hadden beleefd en geleerd. 
 Na afloop van deze avond heb ik de zeven deelnemers gevraagd of ik hen mocht in-
terviewen over hun ervaringen rond en met bibliodrama. Vijf van de deelnemers hebben 
een interview toegezegd. Bij een van hen, René, was er iets gebeurd tijdens het biblio-
drama. René had deze gebeurtenis tijdens die avond nauwelijks kunnen duiden. Door 
anderen werd deze gebeurtenis tijdens de nabeschouwing met schroom aangeduid als 
werk van de Heilige Geest, maar zonder dat we specifieker konden zeggen wat we daar-
mee bedoelden. Omdat deze gebeurtenis op mij is overgekomen als een mystagogisch 
moment, is dit voor mij een aanknopingspunt geweest om in het interview op in te gaan. 
In dat interview bleek René nauwelijks te kunnen vertellen over wat hij gelooft en welke 
ervaringen hij met betrekking tot geloof en spiritualiteit heeft opgedaan. Dat maakt zijn 
verhaal voor dit onderzoek weinig geschikt. Het verhaal van René toont echter wel be-
wustzijn van zijn onvermogen en verlangen om dat te boven te komen en meer oog te krij-
gen voor de betekenis van God in zijn leven. Hierop heb ik zelf als interviewer ingespeeld 
en toen ‘gebeurde er iets’. Om zicht te krijgen op ‘wat er gebeurde’ en of dat samenhangt 
met mystagogie, heb ik besloten om dit interview te analyseren (zie 4.4.2.4). De overige 
verhalen heb ik niet verder onderzocht. Die van Koen en Ada heb ik laten vallen, omdat 
zij naar mijn indruk voornamelijk over de buitenkant van ervaringen hadden verteld, of 
vooral aandacht besteed hadden aan herinneringen en feitelijkheden. De verhalen van 
Riet en Cor vond ik uit het oogpunt van mystagogie mooi, indrukwekkend en interessant. 
Zij laten zien dat mystagogie een levenslange inwijdingsweg is en dat bij iemand van eind 
zestig vertrouwde levens- en geloofsvragen op een nieuwe manier aan de orde kunnen 
komen. Andere verhalen tonen echter meer uitgesproken wat er gebeurt, als er mysta-
gogie gebeurt. En voor het taakveld van de catechese vermoedde ik, dat het verhaal 
van René meer dan dat van Riet of Cor inzicht zou geven in de werking van mystagogie. 
Ik besloot Renés verhaal te analyseren, omdat het verhaal van René aan de ene kant 
leemtes laat zien in het mystagogisch proces. Aan de andere kant hoopte ik meer inzicht 
te krijgen in mystagogie door te zoeken naar de betekenis van het ‘iets’ dat er tijdens het 
interview met René gebeurde. 
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4.3.2.4 Liturgie: initiatieliturgie 
Ten aanzien van de pastorale discipline liturgie heb ik mij gewend tot initiatieliturgie78. 
De keuze daarvoor is ingegeven door de historische verbondenheid van mystagogie en 
initiatieliturgie. Ik heb me daarbij willen beperken tot de liturgie bij gelegenheid van de 
doop en/of het vormsel van volwassenen. Ik verwachtte bij volwassenen meer dan bij 
kinderen79 of bij ouders van jonge dopelingen kans te hebben mensen aan te treffen die 
een betekenis van de omgang met God in het persoonlijk leven ervaren en die kunnen 
vertellen over hoe zij zijn ingewijd in hun geloof en welke functie en betekenis de (ini-
tiatie-)liturgie daarin heeft.   
 Uit de verhalen die mij zijn verteld, heb ik opgemaakt dat de inwijding van een nieu-
we gelovige op verschillende manieren liturgisch gevierd wordt. Het sacrament van het 
doopsel en/of het vormsel wordt soms toegediend tijdens een eucharistieviering op een 
zaterdag of zondag midden in het kerkelijk jaar en soms tijdens de Paasnacht, zoals in 
de vroege kerk. De toediening van beide sacramenten vindt de ene keer in een en de-
zelfde viering plaats en wordt de andere keer over twee vieringen verdeeld. Het doet zich 
voor dat een gelovige tezamen met andere volwassen vormelingen door de bisschop in 
de kathedraal wordt gevormd. Vaker wordt het initiatiesacrament toegediend door een 
priester in de parochiekerk. Soms is er ruimte voor de dopeling en/of vormeling om in 
eigen woorden getuigenis af te leggen van zijn of haar geloof; in andere gevallen wordt 
de voorgeschreven liturgie gevolgd.
 Voor mijn onderzoek naar mystagogie op het taakveld van de liturgie heb ik contact 
gezocht met twee personen die nauw betrokken zijn bij de begeleiding van volwassenen 
die zich willen laten dopen en vormen. De ene persoon is pastoor in een geloofsgemeen-
schap die op klassieke wijze liturgie viert en die relatief veel zogenaamde nieuwe katho-
lieken aantrekt. De andere persoon is een vrouw die zich heeft toegelegd op (cateche-
munale) geloofsbegeleiding. Beide personen heb ik gevraagd of zij mij in contact konden 
brengen met mensen die als volwassene zijn toegetreden tot de katholieke kerk en die 
naar hun inschatting in staat en bereid zouden zijn om over hun ervaringen daaromtrent 
te vertellen. De vrouwelijke begeleider heeft mij de namen van drie vrouwen gegeven, 
de pastoor heeft mij – op mijn verzoek – de namen van twee mannen gegeven. Vier van 

78  Tot voorjaar 2005 heb ik geprobeerd om voor wat betreft het taakveld van de liturgie vast te houden 
aan het voornemen van mijn eerste onderzoeksopzet, namelijk om de mystagogische receptie van 
uitvaartliturgie te onderzoeken. Bij wijze van proef heb ik twee deelnemers geïnterviewd aan een 
door de voorganger mystagogisch geïntendeerde uitvaart. Deze proef heeft mij niet het vertrouwen 
gegeven, dat ik de problemen waarop ik gestuit ben bij de eerste onderzoeksopzet toch te boven 
zou kunnen komen (zie noot 9). Daarom heb ik in het voorjaar van 2005 besloten om mij in het 
vervolg te richten op initiatieliturgie, in aansluiting bij het zoeken naar de oorsprong van mystagogie.
nb. spaties verwijderd

79  Bij kinderen is over het algemeen meer sprake van een intuïtieve religiositeit. Omdat hun redelijke 
vermogens zich nog grotendeels moeten ontwikkelen, zijn zij minder in staat tot reflectie op hun 
ervaringen rond mystagogie (vgl. Bouwman). Binnen het kader van dit onderzoek wordt onderzoek 
naar mystagogie rond initiatieliturgie van volwassenen geschikter geacht. Overigens verdient een 
deiktisch-ontologisch onderzoek naar mystagogie bij kinderen aanbeveling.
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de vijf verhalen die mij zijn verteld, boden interessant materiaal voor mijn onderzoek 
(Irene, Sander, Ellen en Cathelijne). In één verhaal klonken weinig doorleefde ervaringen 
door, waardoor het voor verdere analyse afviel (Martijn). Dat gebeurde uiteindelijk ook 
met het verhaal van Irene, omdat zij mij een deel van haar verhaal in vertrouwen verteld 
heeft, hetgeen een eventuele analyse zou bemoeilijken. Het verhaal van Sander vond ik 
interessant, omdat het laat zien dat mystagogie zich niet alleen kan voordoen binnen en 
rond expliciet pastoraal begeleidingsaanbod, maar dat het zich ook lijkt te tonen binnen 
en rond het aanbod van begeleiding bij verslaving (de Twaalf Stappen van de Anonieme 
Alcoholisten). Uit zijn verhaal blijkt dat Sander binnen deze begeleiding meer is ingewijd 
in een persoonijke omgang met God en christelijk geloven, dan binnen de begeleiding bij 
de toetreding tot de katholieke kerk. Het zou interessant kunnen zijn om een vergelijking 
tussen beide te maken op basis van Sanders verhaal en zo inzicht te kunnen krijgen in 
de werking van mystagogie. Dat ik echter toch niet voor dit verhaal gekozen heb, heeft 
ermee te maken dat ik verwachtte dat de verhalen van Ellen en Cathelijne binnen het ka-
der van dit onderzoek meer inzicht zouden verschaffen. Ellen heeft een verhaal verteld, 
dat bij mij de indruk wekte ‘voluit’ mystagogisch te zijn. Zij heeft grote ontwikkelingen in 
haar leven doorgemaakt, waarbij haar levensverhaal en haar verhaal met God sterk met 
elkaar verweven zijn (geraakt). Haar verhaal heb ik willen analyseren om zicht te krijgen 
op omvattende gedaanten van mystagogische processen. Haar verhaal laat bovendien 
mooi zien hoe het handelen van begeleiders mystagogisch kan uitwerken (zie 4.4.2.5). 
Daarnaast heb ik besloten het verhaal van Cathelijne te analyseren. De ontmoeting met 
Cathelijne en het verhaal dat zij mij vertelde, was heel anders dan wat ik tot dan toe had 
meegemaakt en gehoord en had veel vragen in mij opgeroepen. De spirituele ervaringen 
waarover zij vertelde waren heel bijzonder en hadden grote invloed op haar gehad. Maar 
steeds vroeg ik mij af: kan ik wat zij vertelde mystagogie noemen, of is het iets anders? 
Mijn aarzeling lag onder andere bij het punt van de begeleiding: in hoeverre is zij bege-
leid bij haar inwijding en door wie? Om Cathelijnes verhaal goed te kunnen verstaan en 
recht te kunnen doen, had ik het nodig om het nauwkeurig te lezen. Ik vermoedde dat 
een analyse van Cathelijnes verhaal mij bewust kon maken van deels impliciete voor-
onderstellingen en het concept mystagogie kon aanscherpen. Daarom heb ik ook haar 
verhaal gekozen om verder te onderzoeken (zie 4.4.2.6).

4.3.2.5 Diaconie: diaconaal jongerenproject Durf over je grens
Voor diaconie ben ik op zoek gegaan naar een project waarin jongeren voor een be-
paalde periode uit de hun vertrouwde situatie stappen en gaan leven en werken in een 
onbekende wereld. De jongeren gaan vaak meewerken bij een project of in een instelling 
voor mensen die meer aandacht nodig hebben om mee te kunnen in onze samenleving. 
Ik ben uitgekomen bij het project van de protestantse kerken ‘Durf over je grens’, dat 
onder andere samenwerkt met de katholieke organisatie Missie en Jongeren80. De keuze 
is op het diaconaal jaar van ‘Durf over je grens’ gevallen, omdat zij in hun doelstellingen 
expliciet aandacht besteedden aan zowel het ‘werken aan zelfkennis, persoonlijke vor-

80  Inmiddels zijn de namen van beide organisaties veranderd in respectievelijk Togetthere (www.to-
getthere.nl) en Jongeren & Missie (www.jongerenmissie.nl). 
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ming en ontwikkeling’ (doelstelling 1) als aan het ‘ontdekken wat geloven (hier en nu) 
betekent, voor jou en voor anderen’ (doelstelling 2)81. Ik heb daaruit opgemaakt dat de 
protestantse kerken met dit project tenminste formeel een mystagogische doelstelling 
hebben. In deze aanname ben ik bevestigd tijdens een gesprek met de toenmalige coör-
dinator van dit project. Met de tweede doelstelling onderscheidt ‘Durf over je grens’ zich 
van een aantal katholieke organisaties die een diaconaal jaar aanbieden. Op die grond 
heb ik besloten dit project te kiezen voor dit onderzoek naar mystagogie. 
 De coördinator van het project heeft zich bereid verklaard mee te werken aan dit on-
derzoek. Hij heeft de drie Nederlandse deelnemers van het diaconaal jaar in Nederland 
in 2003-2004 en de twee Nederlandse deelnemers die in 2004 voor een half jaar naar 
Amerika zouden vertrekken, namens mij een brief gestuurd. In deze brief heb ik de deel-
nemers gevraagd hun ervaringen rondom hun project aan mij te vertellen. Na een her-
haalde oproep hebben 2 jonge vrouwen, Liane en Sacha, zich bereid verklaard zich door 
mij te laten interviewen. Omdat de mogelijkheid zich bij het diaconale project voordeed, 
heb ik ervoor gekozen om Liane en Sacha aan het begin van het (half) jaar en na afloop 
ervan te interviewen. Het vermoeden was, dat op deze wijze het mystagogisch aanbod 
van het diaconaal jaar te onderscheiden zou zijn van eventuele andere invloeden. Het 
zou, in tegenstelling tot bij de overige verhalen, de kans geven om een beeld te krijgen 
van de uitwerking van het mystagogisch aanbod op eventuele mystagogische receptie bij 
de deelnemers van het diaconaal jaar.
 Helaas bevatten zowel het verhaal van Liane als dat van Sacha weinig aanknopings-
punten voor een vermoeden dat er mystagogische gebeurtenissen hebben plaatsgevon-
den. Daarom heb ik besloten deze verhalen niet te analyseren. Uit de verhalen komt 
een schril contrast naar voren tussen de intentie van het project ‘Durf over je grens’, 
zoals verwoord op de website, en de door de jongeren ervaren aandacht voor hun reli-
gieuze vragen en ervaringen. De verhalen geven het beeld dat zowel Liane als Sacha wel 
een mystagogische ontvankelijkheid hadden82, maar dat zij met lege handen zijn blijven 
staan. Sacha vertelde dat zij in een context geleefd heeft, waarin zij een (Amerikaanse,) 
zeer traditionele beleving en moraal van christelijk geloof ontmoet heeft die haar vreemd 

81  Website Kerkinactie, Durf over je grens, http://www.kerkinactie.nl/durfoverjegrens/algemeen.
htm, geraadpleegd oktober 2003 en september 2007. Inmiddels verwijderd, gearchiveerde kopie: 
http://web.archive.org/web/20041206083431/http://www.kerkinactie.nl/durfoverjegrens/alge-
meen.htm.

82  Een van de aanwijzingen hiervoor is dat zowel Liane als Sacha er bewust voor hebben gekozen om 
een opleiding te volgen voor onderwijzeres in het confessionele basisonderwijs. Zeker bij Sacha 
was dat geen vanzelfsprekende keuze, aangezien ze weliswaar van huis uit katholiek is, maar nog 
nauwelijks was ingewijd in christelijk geloven. Uit de verhalen blijkt dat Liane en Sacha zochten 
naar de betekenis van het christelijk geloof voor (hun) leven. Ik veronderstel dat als hun inwijding 
maieutischer was geweest, zij minder ambivalent tegenover het christelijk geloof zouden hebben 
gestaan dan tijdens het interview het geval was. Wanneer zich in het verdere leven van Liane en 
Sacha geen vruchtbaardere maieutische gebeurtenissen zouden voordoen, dan stelt dat vragen bij 
de mogelijkheden die zij als toekomstige leerkracht op de basisschool zullen hebben tot bemidde-
ling van de geloofstraditie aan schoolkinderen.
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is. Haar projectbegeleiders zijn niet in staat geweest om haar te helpen om haar eigen 
geloofshouding te vinden. Ten aanzien van de religieuze component van het diaconaal 
project heeft zij eerder negatieve dan positieve ervaringen opgedaan. Liane heeft haar 
diaconaal jaar doorgebracht in een project dat georganiseerd was vanuit een religieuze 
orde in Nederland. In haar verhaal vertelde zij dat met betrekking tot begeleiding bij 
religieuze vragen en ervaringen veel eigen initiatief getoond moest worden. Als een van 
de reden daarvoor noemde zij dat de overige projectleden, die uit andere Europese lan-
den afkomstig waren, niet of nauwelijks geïnteresseerd waren in religie. De begeleiders 
van het project hebben, volgens Liane, in de groep als geheel daarom weinig aandacht 
besteed aan de religieuze ontwikkeling van de deelnemers. Ook persoonlijk zegt Liane 
onvoldoende steun en begeleiding ontvangen te hebben bij het religieuze aspect van het 
diaconaal jaar. Dit kan een belangrijke reden zijn, waarom zich bij haar geen mystagogie 
lijkt te hebben voorgedaan.
 Dit onderzoek is gebaat bij voorbeelden van mystagogische gebeurtenissen en bij 
voorbeelden van grensgevallen, maar niet bij duidelijke voorbeelden van niet-mystago-
gische gebeurtenissen. Daarom heb ik ervoor gekozen de verhalen van Liane en Sacha 
niet te analyseren, ook als dat betekent dat daardoor het diaconale taakveld slechts een 
marginale plaats in dit onderzoek krijgt83. 

In het bovenstaande heb ik verslag gedaan van mijn zoektocht naar verhalen rond mysta-
gogische gebeurtenissen. Daaruit is gebleken dat ik een aantal verhalen heb gevonden 
die aanwijzen: ‘dat is mystagogie!’ Twee van die verhalen heb ik geselecteerd voor een 
diepgaande analyse. Daarnaast heb ik verschillende verhalen gekregen, waarin niet of 
nauwelijks mystagogische gebeurtenissen zichtbaar worden. Deze verhalen spelen ver-
der geen rol meer in dit onderzoek. Tenslotte zijn er vier verhalen geweest die mijn mys-
tagogische nieuwsgierigheid gewekt hebben, omdat daaruit blijkt dat er ‘iets’ is gebeurd, 
maar mij niet meteen duidelijk is of en hoe dat ‘iets’ met mystagogie te maken heeft. 
Het zijn verhalen waarbij ik mij sterk afvraag ‘is dat mystagogie?’ Omdat ik vermoed dat 
deze verhalen mij veel inzicht kunnen verschaffen in de werking van mystagogie, heb ik 
besloten om ook deze aan een nadere analyse te onderwerpen. 

 
4.4 Verhalen tonen

4.4.1 Inleiding
In de vorige paragraaf heb ik aangegeven welke verhalen ik geselecteerd heb voor een 
grondige analyse op de vraag wat er gebeurt, als er mystagogie gebeurt. Hieronder toon 
ik deze verhalen. Dat doe ik door kleine impressies te geven van enerzijds de schrijvers 

83  Overigens wil het niet zeggen dat mijn vooronderstelling, dat mystagogie kan plaatsvinden 
in een diaconale setting, geen stand kan houden. Ik heb binnen het kader van dit onder-
zoek alleen geen voorbeeld kunnen vinden. Mijn vooronderstelling wordt ondersteund door 
het verhaal van een vriendin, die tijdens het verblijf bij zusters van Moeder Teresa in Calcutta 
mystagogische ervaringen heeft opgedaan (zie 6.2.3.1)). 
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en vertellers en anderzijds de context van deze verhalen. Bovendien geef ik aan wat mij in 
hun verhalen geraakt heeft en welke vraag omtrent de werking van mystagogie hun ver-
halen bij mij hebben opgeroepen. De keuze voor de geselecteerde verhalen wordt op die 
manier nog eens extra gemotiveerd. Bovendien hoop ik op deze wijze het uitroepteken en 
het vraagteken achter de titel van dit hoofdstuk zichtbaar te maken: dat is mystagogie!? 
De analyses in hoofdstuk 5, waarin oorspronkelijke verhaalfragmenten zijn opgenomen, 
kunnen gelezen worden tegen de achtergrond van de hiervolgende impressies. 

4.4.2 Tonen van verhalen
4.4.2.1 Inga  
Zoals vermeld heb ik van Inga de beschikking gekregen over drie delen van een soort 
dagboek. Deze dagboeken heeft Inga geschreven na en naar aanleiding van wat be-
sproken is in de gesprekken die ze met de pastor voerde. Deze begeleidingsgesprekken 
vingen begin 1982 aan en duurden tot begin 1987. 
 Inga kwam met de pastor in contact door de begrafenis van haar oudste broer en zijn 
vriendin. Deze zijn eind 1981 om het leven gekomen. De pastor werkte toen nog niet zo 
lang in de geloofsgemeenschap van waaruit haar broer begraven is. 
 Uit het dagboek blijkt dat de pastor Inga’s broer kende. Hij maakte deel uit van de ge-
loofsgemeenschap. Na de begrafenis heeft de pastor Inga vrijblijvend aangeboden met 
hem in gesprek te gaan als zij dat wilde. Daar is zij op ingegaan. Ze ‘wist’ toen nog niet, 
oftewel ze besefte nog niet, dat de pastor ‘dominee’ was. Als zij zich dat van tevoren wel 
gerealiseerd had, was de kans aanwezig geweest, dat zij niet op het aanbod van de pas-
tor was ingegaan. Eerdere ervaringen met dominees hadden haar namelijk een negatief 
beeld gegeven van deze ambtsdragers, zodat zij zich liever op afstand van hen hield.
 Mijn collega heeft mij het volgende verteld over de achtergrond van Inga: zij kwam uit 
een gereformeerd gezin. Haar vader was onderwijzer, had een goed intellect, ging zijn 
eigen weg en was zelfbewust. Hij was een verkapte dominee. Als een soort zendings-
werker ging hij voor de oorlog met zijn gezin naar Nederlands-Indië. Inga’s moeder was 
een zachte, stille en wijze vrouw. Inga had een oudere broer en zus en een jongere broer. 
Tijdens de oorlog hadden haar ouders met de twee oudste kinderen in een ‘jappenkamp’ 
gevangen gezeten. Inga’s zus was daardoor blijvend beschadigd. Ze was niet betrouw-
baar, maakte niets af, bereikte niets en manipuleerde het gezin. Inga’s oudste broer had 
er ook schade van ondervonden. Hij was arts, gelovig en communist. Hij wist goed wat 
hij wilde. Inga kon gemakkelijk door haar oudere broer en zus ondergesneeuwd raken. 
Ze voelde dat ze afstand moest bewaren om zelf nog enigszins overeind te blijven. Zij 
zelf had niet aan de universiteit gestudeerd en werkte in de welzijnssector. Inga’s jongste 
broer was een zacht mens, wist ook goed wat hij wilde, was intelligent en was de enige 
die een gezin had. De verhouding tussen hem en Inga was normaal. Volgens mijn collega 
heeft Inga in het beschreven proces ontdekt wie zij was, welke (ook grote) kwaliteiten zij 
had en uiteindelijk ook wie anderen en wie de Ander voor haar waren. 

De aantekeningen van Inga hebben diepe indruk op mij gemaakt. Inga kon goed verwoor-
den wat er in haar omging tijdens en na de gesprekken met de pastor. In de dagboeken 
is te lezen over een lang en diepgaand transformatieproces. Daar zijn als het ware drie 
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grote perioden in te onderscheiden: ten eerste de periode waarin Inga vooral bezig was 
met haar verhouding tot haar overleden broer en tot haar zus. Vervolgens was er een 
periode, waarin ze op zichzelf werd teruggeworpen en haar angsten onder ogen kwam. 
Tenslotte tekent zich een periode af, waarin Inga zichzelf steeds meer (her-)vond. Inga 
heeft onomwonden en beeldend geschreven over de weg die zij is gegaan. De beelden 
ontleende ze aan de Bijbelse of culturele traditie of ze kwamen voort uit de vele dro-
men die zij zich herinnerde. Inga’s weg heeft grote dieptepunten gekend, die haar zowel 
geestelijk als lichamelijk hebben aangegrepen. Ze schreef te worstelen met wie zij was 
in haar verhouding tot de afzonderlijke familieleden en tot collegae en bekenden. Heel 
geleidelijk vond zij terug wie zij zelf was. Verschillende beelden die haar zelf of de situ-
atie waarin zij zich bevond duidden, geven zicht op haar ontwikkeling. In een enkele zin 
is deze ontwikkeling aan te duiden als de tocht uit het ‘land van angst en macht’84 naar 
het zogenoemde ‘beloofde land’. Inga schreef in het angstland geen eigen ‘naam en 
gezicht’ te hebben. Aan het einde van het begeleidingsproces schreef ze haar identiteit 
gevonden te hebben: “ik ben – en dat is goed.” (III, 218,  vgl III, 16785). Een ander beeld 
dat uitdrukking gaf aan Inga’s proces was dat van de kille, versteende vrouw van Lot, die 
na verloop van tijd in beweging kwam.  Bovendien was er het beeld van een zwart-witte 
koe in een donkere stal, die deze stal uitkwam, en op weg naar de wei met het “geurende 
gras en de zee van boterbloemen” (III, 76) een naam en kleur kreeg. Voor Inga waren de 
verhalen die zij de pastor erover vertelde “een soort kerstverhaal” (III, 100).
 Inga schreef niet alleen uitgebreid over zichzelf. Zij heeft veel aantekeningen gemaakt 
van wat de pastor tegen haar heeft gezegd, hoe hij heeft gehandeld en wat dat met haar 
heeft gedaan. Ik maakte daaruit op, dat beiden, Inga zelf en de pastor, grote inspan-
ningen hebben verricht. Ze zijn samen op ontdekkingstocht gegaan en beiden hebben 
onvoorziene stappen gezet in het onbekende. 
 Hoewel Inga schreef zich lange tijd te hebben afgezet tegen dominees en pastores 
en het christelijk geloof, accepteerde zij de pastor. Dat maakte dat de vraag naar God 
gesteld kon worden. Lange tijd liet Inga het antwoord van de pastor op die vraag bij de 
pastor. Zijzelf kon geen antwoord op deze vraag geven. Vrijwel aan het einde van haar 

84  Om in dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 dicht bij de oorspronkelijke verhalen te blijven, neem ik daaruit 
regelmatig woorden of beelden over. Wanneer het een parafrase betreft, plaats ik een begrip tus-
sen enkele aanhalingstekens. Wanneer het een letterlijk citaat is, druk ik deze in een cursieve letter 
en plaats ik hem tussen dubbele aanhalingstekens. Binnen de citaten staan soms grammaticale 
aanpassingen of leesaanwijzingen tussen vierkante haken. Ook zijn vaak mijn reacties (gehum, 
ja, nee) op het verhaal van de verteller weggelaten (‘[…]’). Omwille van de leesbaarheid zal ik niet 
telkens vermelden dat deze van mijn hand zijn. Dat doe ik alleen in die gevallen dat ik wil wijzen op 
de oorspronkelijkheid van een enigszins vreemde zegswijze (‘[sic, AdJ-vC]’), of wanneer ik in eigen 
woorden een verduidelijking geef van de tekst (‘[…, AdJ-vC]’).  

85  Waar ik verwijs naar de vindplaats in een van de drie dagboekdelen van Inga doe ik dat bijvoorbeeld 
zo: (I, 20, 1-5) = deel 1, bladzijde 20, regel 1-5. De bladzijden in deel III zijn zo klein, dat ik daarbij 
niet verwijs naar regelnummers. In de analyses van de overige verhalen wordt naar de uitgeschre-
ven tekst verwezen met de eerste letter van de naam van de verhaalverteller (N, M, R, E of C) ge-
volgd door het regelnummer. 
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dagboek schreef Inga dat er dingen in haar leven gebeurden, waar zij zelf niet de hand in 
had. Zonder het woord God te noemen, leek zij wel naar God te wijzen als de drager en 
initiator van die gebeurtenissen. Dit roept in mij de vraag op in hoeverre Inga’s verhaal 
toont dat er mystagogie gebeurt. Het wordt uit haar verhaal duidelijk dat zij een indruk-
wekkende ontwikkeling doormaakt. De vraag is echter of en hoe dat als een proces van 
inwoning en omvorming te beschouwen is. Welke veranderingen vinden in haar plaats en 
hoe ontwikkelt zich haar relatie met medemensen en met God? En hoe heeft het hande-
len van de pastor hierop invloed? Deze vragen hebben mij doen besluiten Inga’s verhaal 
te analyseren.

4.4.2.2 Nicole
Nicole was in 2003 een jonge vrouw van half in de twintig. Zij liep voor de derde keer mee 
met de Doorloper. Dat jaar was zij voor het eerst regelneef, dat wil zeggen dat zij voor een 
wandelgroepje de kaart las en verantwoordelijk was voor alle praktische en groepsdyna-
mische zaken in de groep. Na afloop van de tocht stuurde Nicole mij een dagboek met 
aantekeningen, die zij tijdens de tocht en de dag na thuiskomst gemaakt had. 
 In haar dagboek schreef Nicole aanvankelijk dat zij er in moest komen. Ze werd vooral 
in beslag genomen door de taak die zij voor deze tocht op zich genomen had, het ‘regel-
neven’. Dit deed ze voor het eerst en daarom was het onwennig, ging het gepaard met 
spanning en ervoer ze het als mentaal zwaar. Ze had hierdoor weinig ruimte om stil te 
staan bij wat er in haar leefde. Langzamerhand ontstond hiervoor wel ruimte. Ze ging 
terugkijken op de voorafgaande jaren en vooral op het voorafgaande jaar, vanuit de ver-
wachtingen die ze had, of de hoop die in haar leefde ten aanzien van de toekomst. 
 Vanaf het tweede wandelblok schreef Nicole meer inhoudelijk wat haar bezighield. 
Eerst merkte ze op geraakt te zijn door een tekst van Martin Šimek86 uit het Doorloper-
boekje. Deze tekst deed haar beseffen hoezeer zij anders in haar leven stond dan tijdens 
de eerdere tochten. Na de Doorloper zou ze beginnen aan een nieuwe baan; ze had het 
aangedurfd te kiezen voor wat ze echt wilde doen, om haar passie te volgen. Vervolgens 

86  “Ik denk dat je maar één ding hoeft te leren in het leven. Dat je maar van één ding tot de kern 
hoeft door te dringen om de rest te kunnen volgen. Voor mij was dat tennis, voor een ander kan dat 
wiskunde zijn, of het opereren van een patiënt. Of het maken van een tafel. Mensen die zoiets niet 
hebben, hebben niet zo’n leuk leven. Degene die passie heeft, is gezegend. Want wie passie heeft, 
heeft een grotere kans om tot de kern van iets door te dringen” (Martin Šimek, in: Doorloperboekje 
2003, 32)
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schreef ze op de dag met het thema ‘aanvaarding’87 geraakt te zijn geweest door een 
opmerking van een groepsgenoot tijdens de uitwisseling. Wat betekende aanvaarding, 
berusting voor haar in haar omgang met haar chronisch psychiatrisch zieke moeder? Op 
de tweede rustdag schreef ze hierover haar gedachten en gevoelens op. Daarbij keek ze 
terug op ontwikkelingen in het voorafgaande jaar en bezon zich op de betekenis ervan. 
 De laatste dag waarop ze schreef, inmiddels thuis, ging Nicole in op twee punten die 
haar geraakt en aan het denken gezet hadden. Het eerste punt was naar aanleiding van 
het thema van de laatste wandeldag ‘mijn keuzes en mijn kompas’. Ze schreef zich niet 
in het geloof van de andere deelnemers te herkennen, dat naar haar indruk zo zeker 
was. Zelf had ze de indruk steeds meer afstand van geloof in God te nemen. Maar de 
overweging van de pater tijdens de ‘viering op de dag van Ignatius’88 en zijn bijdrage aan 
een uitwisseling hadden haar aan het denken gezet. Daarin was een beeld van geloven 
en van God opgeroepen, dat sterk leek op het godsbeeld van Socrates, waardoor zij zich 
aangesproken voelde: “een godje dat in hem zat en dat hij moest volgen” (N 100-101). 
In Nicole werden vragen opgeroepen naar geloven, God en naar wie je moest volgen: je 
eigen innerlijk of God. In haar dagboek gaf ze inzicht in haar overwegingen. 
 Het tweede punt waarover ze op de laatste dag schreef, had te maken met haar ver-
langen. Dit thema was eerder aan de orde geweest tijdens de Doorloper, maar tijdens de 
reis terug naar Nederland kwam een tochtgenoot op dit onderwerp terug. Hij vroeg Nicole 
naar haar verlangen. Ze schreef in haar dagboek dat het antwoord op deze vraag ineens 
uit de grond van haar hart opwelde: “een lieve jongen” (N 122). Dit antwoord drukte haar 
verlangen naar verbondenheid uit. Tegelijkertijd ervoer ze haar angst en scepsis en wist 
ze niet of ze in liefde geloofde. Zij bracht deze twijfel en dit ongeloof ten aanzien van de 
liefde bovendien in verband met haar twijfel en scepsis ten aanzien van God. De Door-
loper leek het verlangen in haar gewekt te hebben, en om die ervaring leek Nicole niet 
meer heen te kunnen. Maar tegelijkertijd was zij zich ervan bewust dat angst en twijfel 
nog veel ruimte innamen. 

Zelf werd ik geraakt toen ik het dagboek van Nicole las. Zij schreef oprecht en vrijmoedig 

87  Voor de leesbaarheid van het verhaal van Nicole zal ik de dagthema’s van de tocht van 2003 
noemen. De strekking van de thema’s was, zoals gezegd, in het jaar dat Marieke (zie 4.4.2.3) 
aan de Doorloper deelnam, dezelfde. De eerste rustdag na de heenreis had als thema: ‘Vol 
verwachting op pad’. Blok 1 had als thema meegekregen: ‘Staan in Gods ruimte’. De eerste 
drie wandeldagen droegen als titel: ‘Oog voor het goede’, ‘Mijn leven ordenen’ en ‘Godsbeel-
den en bidden’. Na een ‘Oasedag’ werd in het tweede blok ingegaan op ‘Gebroken zijn en 
geheeld worden’. Op de drie wandeldagen werd respectievelijk stilgestaan bij ‘Gebrokenheid’, 
‘In gebreke blijven’ en ‘Aanvaarding’. Na een tweede ‘Oasedag’ volgde het derde blok met als 
thema: ‘Je diepste verlangen is je beste leermeester’. De laatste drie wandeldagen stonden de 
volgende thema’s centraal: ‘Verbondenheid’, ‘Mijn verlangen en mijn twijfels’ en ‘Mijn keuzes 
en mijn kompas’. In 2003 volgden toen nog twee rustdagen en een reisdag, die ook alle een 
thema hadden gekregen: ‘Wat neem je mee in je rugzak’, ‘Zegen onze wegen’ en tenslotte: ‘Ga 
met Hem die mensen kracht geeft’. 

88 Deze viering vond plaats op 31 juli, de sterfdag van Ignatius van Loyola (1491-1556).
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over wat er in haar omging toen zij ertoe aangezet werd om stil te staan bij haar leven. 
Haar verhaal bood een ontroerende blik op de ontwikkeling van een jong volwassen 
vrouw. Bovendien vond ik het een spannend verhaal; steeds vroeg ik me af hoe het 
verder zou gaan, wat Nicole na de Doorloper zou meemaken, wie zij zou ontmoeten en 
welke antwoorden het leven haar zou aanreiken op de vragen die zij zich in haar verhaal 
stelde. Mystagogisch vond ik haar verhaal interessant, omdat het iets zichtbaar maakte 
van hoe de thema’s en teksten van de Doorloper en hoe opmerkingen van tochtgenoten 
in Nicole doorwerkten. Het geeft zicht op een relatie tussen wat aangeboden was in de 
geloofsbemiddeling en het proces van inwoning en omvorming bij Nicole. Naar mijn eer-
ste indruk toont Nicoles verhaal een beeld van het maieutische karakter van mystagogie. 
Tegelijkertijd laat het verhaal ook zien dat er grote oningevulde plekken, grote leemten 
zijn. Ik merkte dat ik graag met Nicole in gesprek had willen gaan om haar beelden van 
geloof aan te reiken, die haar kunnen laten zien dat zij spiritueel in het leven stond. Ik 
had haar beelden van God willen tonen, waarin zij zou kunnen zien dat God niet met 
haar wil concurreren, maar dat haar echte verlangens ook de verlangens van God over 
haar leven zijn (en vice versa?). Ik voelde van haar verhaal een appel uitgaan op mij als 
mystagoog. De levens- en geloofsvragen van Nicole waren groot en wezenlijk. Zij verhield 
zich ertoe, ging ze niet uit de weg. Tegelijkertijd had ze de neiging om de antwoorden 
die lonkten en in haar opwelden, terzijde te schuiven. Haar verhaal riep voortdurend de 
vraag in mij op of ik van mystagogie kan spreken en op welke gronden. Is het daarvoor 
cruciaal dat Nicole een proces van inwoning en omvorming had doorgemaakt? En had zij 
dat? Deze vragen maakten dat ik het heel spannend vond om haar verhaal te analyse-
ren. Ik hoop dat de analyse mij helpt om een concept van mystagogie te vinden dat recht 
doet aan hoe mystagogie zich in de werkelijkheid toont.

4.4.2.3 Marieke  
Begin 2004 heb ik Marieke geïnterviewd; zij was toen ongeveer 40 jaar oud. Marieke had 
mij op mijn verzoek haar te mogen interviewen, geantwoord dat ze me graag van dienst 
wilde zijn. Wel verwachtte ze diep in haar geheugen te moeten graven, omdat het al tien 
jaar geleden was dat ze de Doorloper gedaan had. 
 Marieke werd aangesproken door de combinatie van bezinning en fysieke inspanning 
in de tocht. In haar verhaal vertelde ze dat zij zich innerlijk sterk bezig gehouden heeft 
met de voorbereiding op een pastorale stage, die zij als theologiestudent na de Doorloper 
zou beginnen. Daarnaast vertelde ze op lichamelijke problemen te zijn gestuit, waardoor 
zij al op de tweede dag met grote tegenzin haar rugzak heeft moeten afdoen. Ook sprak 
ze erover het moeilijk te hebben gevonden om aansluiting bij de groep te vinden. Maar 
het contact met twee deelnemers in het bijzonder, Peter en Anita, had diepe indruk op 
Marieke gemaakt. In hen had ze ‘maatjes’ gevonden. Marieke ging in haar verhaal verder 
in op het aanbod dat de Doorloper deed. Over sommige dingen was zij erg enthousiast, 
bijvoorbeeld over bepaalde teksten en liederen. Andere dingen bevielen haar minder 
goed, zoals de wijze van uitwisseling van ieders gedachten bij het dagthema.
 Nadat Marieke over haar ervaringen tijdens en met de Doorloper had verteld, kwam 
zij te spreken over andere pleisterplaatsen die zij heeft aangedaan op haar religieuze 
zoektocht. Zij vertelde over een jongerengroep in een naburige parochie, waarvan zij deel 
heeft uitgemaakt, over Taizé, waar zij verschillende keren en ook langere tijd geweest is 
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en over de jongerengroep van Marriage Encounter.  Vervolgens kwam zij te spreken over 
verschillende gedaanten van de geloofsgemeenschap, waarin zij verkeerde of verkeerd 
had. Als interviewer heb ik haar uitgedaagd te verwoorden waarom zij zich in de ene 
gemeenschap meer thuis voelde en er geraakt werd, dan in de andere. Het gesprek ver-
diepte zich daarmee. Een godsnaam kwam in haar herinnering: ‘Ik zal er zijn’. En zo ging 
er een ander licht schijnen op de gebeurtenissen tijdens de Doorloper waarover Marieke 
verteld had. Ineens zag zij de Doorloper niet meer als een vakantie of bezinningstocht 
tijdens welke zij bepaalde ervaringen opgedaan had die haar sociaal en persoonlijk had-
den geraakt. Ineens viel haar op dat de ervaringen die zij had opgedaan, haar zichtbaar 
maakten hoe God zich aan haar toonde en waartoe Hij haar opriep en bewoog. 
 In het laatste deel van het verhaal vertelde Marieke dat haar gang door het leven al-
tijd ook een religieuze zoektocht is geweest. Zowel in het gezin als in de kerk had zij het 
gevoel dat zij niet gezien werd en dat er weinig plaats voor haar was. In contrast daarmee 
heeft zij als kind en later in haar leven een aantal religieuze ervaringen van bevestiging 
opgedaan. Deze hebben haar leven getekend. Richtinggevend daarbij was de ervaring 
die zij in Taizé heeft opgedaan. Zij wilde daarna meer met haar geloof gaan doen. Haar 
voormalige pastor heeft haar toen gewezen op de mogelijkheid theologie te gaan stude-
ren. Na haar studie heeft zij een eigen plek gevonden in de kerk als geestelijk verzorger. 
De laatste jaren heeft zij verschillende bijzondere ontmoetingen gehad met mensen in 
haar werk en met haar zus. Dit waren ontmoetingen, die haar de betekenis van Gods 
naam hebben onthuld en laten ervaren: ‘Ik zal er zijn’. Marieke vertelde in deze naam 
een appel te horen om ook zelf er te zijn voor mensen. 

Ik had Marieke een paar jaar eerder leren kennen en sindsdien was ik haar af en toe 
tegen gekomen. Wij hadden elkaar wel eens wat verteld over ons leven, maar daarvan 
herinnerde ik mij weinig voorafgaand aan het interview. Marieke sprak gemakkelijk en 
openhartig, en leek goed te kunnen uitdrukken wat zij had ervaren. Al in het begin van 
haar verhaal werd het me duidelijk dat Marieke ermee vertrouwd is om over de betrok-
kenheid van God op haar leven te spreken. Ik merkte dat Marieke zich goed kon uitdruk-
ken over zaken die haar innerlijk en haar geloof betreffen. Mijn poging om het gesprek te 
verdiepen was vrij natuurlijk in het verloop van het interview, maar gaf wel een bepaalde 
spanning. We verlieten het pad van het spreken over gebeurtenissen om het pad van 
het spreken als gebeuren zelf te betreden. Aanvankelijk stotterend en stamelend, maar 
al gauw vloeiend. Zelf had ik niet meteen door dat Marieke een nieuw zicht kreeg op de 
Doorloper. Haar opmerking: “Goh, als jij niks aan dit interview hebt, heb ik er nog wel wat 
aan” (M 767) maakte mij daarop attent. Aan de verhoogde intensiteit van het gesprek 
merkte ik dat het tweede deel van het verhaal van Marieke anders was dan het eerste 
deel. Dat riep vragen bij mij op. Wat is er gebeurd, dat er een wending in het verhaal ont-
stond? Wat is er gebeurd, dat Marieke in een en hetzelfde interview op twee manieren 
over de Doorloper heeft gesproken? Hoe zijn die manieren te karakteriseren? Maakt het 
iets zichtbaar van hoe mystagogie zich toont? Kan ik misschien de verandering in het 
interview zelf een mystagogisch moment noemen en op welke gronden? 
 Daarnaast raakte ik vanuit mystagogisch oogpunt ook geïnteresseerd in het verhaal 
van Marieke, omdat zij vertelde door verschillende vormen van pastoraal aanbod spiritu-
eel gevormd te zijn. In hoeverre kunnen we deze vormen mystagogisch aanbod noemen? 
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Wat leert het mij over mystagogische begeleiding? 
 Uit het verhaal van Marieke komt zij bij mij naar voren als iemand die in grote mate 
religieus is ingewijd. Daarom vermoed ik dat haar verhaal een voorbeeld is van omvat-
tende mystagogie. Naast de vragen die door Mariekes verhaal gewekt zijn, vormde dit 
een extra reden voor de keuze om haar verhaal te analyseren. 

4.4.2.4 René 
René heb ik aan het begin van de zomer van 2004 ontmoet tijdens een bibliodrama-
avond. Hij maakte deel uit van de bibliodramagroep. René was een van de deelnemers 
die zich door mij wilden laten interviewen over hun ervaringen rond en naar aanleiding 
van bibliodrama. In het spel had René zijn plek ingenomen bij het hoofd. Terwijl de aan-
dacht gericht was op mij als een van de spelers, verplaatste René zich van de plek van 
het hoofd naar de plek van de Heilige Geest. Deze plek bevond  zich over de lengte van 
de gehele ruimte, langs de plek die het totale lichaam aanduidde. René was zich van 
deze verplaatsing niet bewust. De spelleider maakte hem erop attent door hem te vra-
gen naar de  betekenis ervan. Het lukte René nauwelijks om antwoord te geven op haar 
vragen. Het werd een intens moment, waarin voor René zelf en voor de groep als geheel 
ervaarbaar werd dat het een misschien onnoembaar, maar toch betekenisvol gebeuren 
was. Met schroom werd er – meer nog door anderen –  gesuggereerd dat misschien de 
Heilige Geest René in beweging gezet had om zich te verplaatsen. 

Een week later ontmoette ik René opnieuw; toen voor het interview. Hij vertelde dat hij 
aan het bibliodrama meedeed met een groep bestuurders van een parochie in het oos-
ten van het land. Hij was zelf actief geworden in de parochie om jongerenpastoraat te 
organiseren. Op deze manier probeerde hij vormen te vinden om het geloof aan zijn vier 
kinderen door te geven. Over zijn werk vertelde René dat hij een leidinggevende bèta-
wetenschapper is geworden. René is gehuwd en was toen 45 jaar. 

René vertelde zijn verhaal in de keuken van zijn huis. Regelmatig werden we onderbro-
ken, doordat een van de kinderen of zijn vrouw binnenkwamen en er soms even wat 
tegen elkaar gezegd werd. De sfeer was ontspannen en na een onderbreking konden we 
de draad van het interview vaak gemakkelijk weer oppakken. Al na korte tijd merkte ik 
dat René het moeilijk vond om zich uit te spreken over zaken die er voor hem werkelijk 
toe deden, over wat hem inspireerde en over waarin hij geloofde. Dat maakte in eerste 
instantie dat ik me er al gauw bij neerlegde dat dit wel geen bruikbaar interview zou 
worden. Ik zat er niet echt bovenop en liet het gesprek vaak zijn gang gaan. Ook René 
leek verschillende keren de moeite op te geven om te zoeken naar woorden om te zeg-
gen wat voor hem onzegbaar is. Maar tegelijkertijd voelde ik een onvrede hierover. Hij 
liet merken dat het gebeuren tijdens het bibliodrama hem geraakt had, maar hij kon niet 
zeggen wat hem geraakt had. Wel zei hij verschillende keren dat hij er bewondering voor 
had als mensen daar wel woorden voor vinden. Ik bespeurde bij René een verlangen om 
het onzegbare toch te kunnen zeggen. En ik merkte ertoe aangezet te worden iets van 
mijzelf bloot te geven om René daartoe uit te dagen en te helpen. Toen werd het span-
nend. We kwamen op het puntje van onze stoel te zitten. Ik werd ertoe gedreven René 
iets te vertellen over hoe ik geleerd had naar God te kijken en zijn aanwezigheid in mijn 
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leven op te merken. Daarmee hoopte ik hem een beeld in handen te geven, waarmee 
hij zelf misschien gemakkelijker God kon waarnemen en woorden kon vinden om over 
de Onzegbare te spreken. Ik kreeg het gevoel dat René verstond wat ik hem vertelde. 
Hij vatte opnieuw de moed op om te proberen woorden te vinden om uit te drukken wat 
hij ervoer. Stotterend en stamelend lukte hem dat enigszins, naar mijn indruk. In ieder 
geval ‘gebeurde er iets’. Wat dat ‘iets’ is en of dat met mystagogie te maken heeft zijn de 
vragen die maakten dat ik dit interview wilde analyseren. 

4.4.2.5 Ellen  
Ellen heb ik in het voorjaar van 2005 ontmoet. Zij was toen achter in de veertig en woon-
de alleen in een provinciestadje. Tijdens het telefoongesprek waarin wij een afspraak 
voor het interview hadden gemaakt, toonde zij zich verrast en verbaasd dat zij haar ver-
haal mocht doen met het oog op wetenschappelijk onderzoek. Ik stelde haar voor een 
brief te sturen, waarin zij voorbereid zou worden op de vragen die ik tijdens het interview 
zou gaan stellen. Daar stelde ze prijs op. Ze vroeg zich sterk af of ze mij wel voldoende 
zou kunnen helpen.
 In het verhaal dat Ellen vertelde, ging zij eerst in op de gebeurtenissen, die de directe 
aanleiding hebben gevormd tot haar toetreding tot de katholieke kerk. Na een verhuizing 
als gevolg van een scheiding is zij min of meer toevallig in een katholieke kerk terecht-
gekomen. Ze had ervaren als het ware een zetje in de rug te hebben gekregen bij het 
betreden van deze kerk. In de liturgie werd zij bovendien aangesproken door de woorden 
die er werden gesproken en het godsbeeld dat werd bemiddeld. De wijze waarop paro-
chianen met haar omgingen, deed haar ook goed. Deze ervaringen tezamen hebben 
gemaakt, dat Ellen zich bij deze geloofsgemeenschap heeft aangesloten. Zij vertelde 
vervolgens dat zij gedurende een lange periode begeleiding heeft ontvangen van een 
priester en vanuit de congregatie van zusters, waaraan ook Lise verbonden was, die 
mij met Ellen in contact gebracht heeft. Deze begeleiding heeft Ellen, zo vertelde zij, in 
sterke mate gevormd. Zij heeft er zicht door gekregen op haar leven en op haar relatie 
met God. Lange tijd lijkt Ellen spiritueel ontheemd te zijn geweest. Inmiddels was er bij 
wijze van spreken een brug geslagen tussen de ervaring van Gods aanwezigheid in haar 
leven als twaalfjarige en in haar leven ten tijde van het interview. In haar verhaal ging El-
len bovendien in op de betekenis van de (plaatselijke) geloofsgemeenschap, waarin zij, 
via de zusters en de priester, een duidelijke plaats gekregen heeft. Tenslotte gaf Ellen tal-
loze voorbeelden van hoe haar geloof op dat moment doorwerkte in haar levenshouding 
en dagelijks leven. Ellen noemde dat expliciet de verandering die er in haar leven had 
plaatsgevonden. 

De sfeer tijdens het interview was heel ongedwongen. Ellen kwam op mij over als een 
authentieke vrouw, die vrijmoedig vertelde over haar leven. Ze vertelde in eerste instan-
tie haar eigen verhaal als het ware vanuit het idee dat zij het ‘zelf moest doen’, oftewel: 
vanuit het idee dat ik mijn vraag al gesteld had en dat zij daar achter elkaar op moest 
antwoorden. Dit verhaal nam zo’n twintig minuten in beslag. Daarna ging ik er nader op 
in, door haar mijn (gedetailleerdere) vragen te stellen. Het verhaal dat Ellen vertelde, 
behoorde inmiddels al enkele jaren tot haar levensverhaal. Zij vertelde het echter niet 
met de afstand van een toeschouwer van het eigen leven(-sverhaal). Ze deed dat daar-
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entegen met de aanwezigheid van iemand die dat leven op dat moment leefde, die dat 
levensverhaal op dat moment schreef of schiep. Ervaringen uit haar leven die Ellen ver-
telde, mochten opnieuw aan haar gebeuren. Zij gebeurden als het ware ook opnieuw en 
nog steeds aan haar: het zoeken, de verwondering, de blijdschap, de pijn, het afgewezen 
worden, de teleurstelling, de dankbaarheid enz.
 Tijdens het interview groeide er een sfeer van intimiteit, vertrouwelijkheid en vriend-
schappelijkheid. Theologisch zou ik zeggen: er ontstond een sfeer van zusterschap, 
waarin het merkbaar was dat Ellen en ik verwanten waren in het geloof in God. Deze 
term vind ik passend, omdat in de ruimte van de ontmoeting tussen Ellen en mij een 
derde aanwezigheid voelbaar was, die ik met Ellen God of de Heilige Geest zou noemen 
(E 541). “Waar vriendschap is en liefde, daar is God.” “Waar twee of drie in mijn Naam 
aanwezig zijn, ben ik in hun midden.” (Mt. 18,20) De ‘werkelijkheid’ van deze uitspraken 
drong zich aan ons op, hoewel zij onuitgesproken bleef.
 Het verhaal dat Ellen mij vertelde en de wijze waarop zij dat deed, wekte bij mij de in-
druk dat Ellen de afgelopen jaren een sterke religieuze ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
Ik vermoed dan ook dat het verhaal van Ellen een voorbeeld van omvattende mystagogie 
is. Ellen ging in haar verhaal uitgebreid in op de rol van de priester in haar geloofsontwik-
keling en op de betekenis van de geloofsgemeenschap. Dit zijn aspecten die een aanvul-
ling vormen op de gegevens die in de andere verhalen naar voren komen. Daarom vind 
ik het interessant om het verhaal van Ellen nader te analyseren. 

4.4.2.6 Cathelijne  
Het interview met Cathelijne vond plaats in het voorjaar van 2005. Zij was toen achter in 
de veertig, ze was gescheiden en woonde samen met haar twee kinderen in een dorp in 
het midden van het land. Ze was werkzaam als bèta-wetenschapper. Cathelijnes naam 
en adres heb ik gekregen van Lise, dezelfde vrouw die mij de naam en het adres van El-
len gegeven heeft. Zij heeft mij verder niets verteld over wie Cathelijne is, behalve dat zij 
vijf jaar eerder zowel het doopsel als het vormsel heeft ontvangen. 
 Zowel bij de telefonische afspraak als bij het begin van het interview kwam Cathelijne 
op mij over als een vrouw die van harte bereid was om in te gaan op mijn verzoek. Zij 
wekte de indruk prijs te stellen op duidelijkheid over wat haar te wachten stond. Aan het 
begin van het interview vroeg ze me op welke vraag ik precies antwoord wilde hebben. 
Zij stelde voor om even te bidden tot de Heilige Geest om deze om inspiratie te vragen, 
opdat ik een helder antwoord zou krijgen op mijn vraag. Ze verraste me met dit voorstel; 
het was de eerste keer dat iemand dat deed. 
 Cathelijne vertelde in haar verhaal dat zij niet gelovig is opgevoed, maar dat zij wel al 
langere tijd een spirituele zoektocht maakte. Zij karakteriseerde zichzelf als iemand met 
een kritische, onderzoekende geest. Toen er een aantal jaren geleden grote problemen 
ontstonden in haar relatie met haar man, zo vertelde zij, kreeg zij van haar fysiothera-
peut het advies om haar problemen eens bij Jezus neer te leggen. Zij volgde dat advies 
op en ontving een intense en sterk lichamelijke spirituele ervaring. Rond dezelfde tijd 
vond een aantal ontmoetingen met vrienden plaats, die Cathelijne iets lieten ervaren van 
wie Jezus is. Een katholieke vriendin nam haar mee naar de mis. De ervaringen die zij 
daar opdeed, maakten dat zij graag volledig tot gemeenschap met Christus wilde komen. 
Cathelijne vertelde dat deze vriendin haar naar de priester van de parochie verwezen 
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heeft. Door hem en door Lise is zij korte tijd begeleid met het oog op de toetreding tot de 
katholieke kerk. In haar verdere verhaal ging Cathelijne vooral in op hoe haar geloof haar 
persoonlijke en dagelijkse leven veranderd heeft.
 Ik kreeg tijdens het interview de indruk dat Cathelijne vooral veel gebeurtenissen en 
spirituele ervaringen vertelde – op bijna anekdotische wijze. Na verloop van tijd probeer-
de ik om haar wat meer te laten zeggen over wat deze met haar hadden gedaan, wat ze 
nog voor haar betekenden, welke innerlijke werking zij hadden. Dat bleek lastig. Op een 
gegeven moment zei ze dat ze moe begon te worden. We hielden even een pauze waarin 
we wat zakelijke dingen bespraken. Toen we het interview hervatten was ik behoedzamer 
met het stellen van mijn vragen. 
 Aan het einde van het interview vroeg Cathelijne me de opname-apparatuur nog even 
aan te laten. Ze wilde graag weten of ik antwoord had gekregen op mijn vraag. Zo werd 
wat bij anderen een soort ‘nagesprekje’ was ook opgenomen. In dat gedeelte was ik 
meer aan het woord en legde ik uitgebreid uit waar mijn onderzoek over gaat. Door wat 
ik vertelde werd Cathelijne ertoe aangezet om nog een paar persoonlijke ervaringen te 
vertellen rond de eucharistie, waarover anderen mij niet hadden verteld of hadden kun-
nen vertellen. Daarom heb ik ook dit gedeelte van het interview helemaal uitgewerkt.

Het verhaal dat Cathelijne mij verteld heeft, vond ik aan de ene kant heel bijzonder en 
het raakte mij. Aan de andere kant heeft het veel vragen bij mij opgeroepen. Bijzonder 
vond ik de openhartigheid waarmee zij over intieme spirituele ervaringen vertelde. De 
betekenis die zowel de fysieke kant van spirituele ervaringen als de geloofsgemeen-
schap voor Cathelijne heeft, troffen mij. Beide elementen zijn kenmerkend voor de ge-
loofsbeleving van Cathelijne en vormen een aanvulling op wat mij door anderen is verteld 
over hun proces van inwijding en de ervaringen die zij daarbij hebben opgedaan. Ook de 
meer devotionele en sacramentele geloofsbeleving die Cathelijne blijkens haar verhaal 
heeft, vormt een aanvulling op de geloofsbeleving van de andere verhaalvertellers.   
 Uit wat ik hierboven schreef is op te maken dat het verhaal van Cathelijne een aantal 
ambivalenties bevatte. Zij sprak enerzijds graag en openhartig over haar spirituele erva-
ringen, maar anderzijds bleven het tamelijk anekdotische beschrijvingen van spirituele 
gebeurtenissen en vertelde zij niet over de innerlijke doorwerking van deze spirituele 
ervaringen. En zij toonde zich enerzijds bereid om zich door een interview heen te laten 
leiden, maar anderzijds zocht zij duidelijkheid en houvast. Dit roept de vraag op wat de 
betekenis van deze ambivalenties is in het transformatieproces van Cathelijne. Wat ma-
ken deze ambivalenties zichtbaar over de werking van mystagogie?
 Een andere vraag die Cathelijnes verhaal bij mij opriep, is die naar kenmerken van 
de relatie tussen myste en mystagoog. Deze vraag had twee kanten, waarvan de tweede 
belangrijker is dan de eerste. Allereerst de kant van de relatie tussen de geïnterviewde 
en de interviewer in de gesprekken die ik had gevoerd met de verschillende verhaal-
vertellers. In het geval van Cathelijne bleef het interview duidelijk een interview, terwijl 
in een aantal andere gevallen er een verschuiving naar een min of meer mystagogisch 
gesprek leek te hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld René en Marieke). Ik ben er nooit 
op uit geweest om enigszins een mystagoog voor mijn geïnterviewden te worden, maar 
hoogstens om te proberen op een ‘mystagogische wijze te interviewen’. In de reeks van 
interviews is het mij duidelijk geworden dat de ander je tot mystagoog maakt, dat dit 
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een gunst is die je mogelijk wordt verleend. Ik heb de indruk gekregen dat deze gunst 
mij door bepaalde personen is verleend. Door ook een interview te kiezen voor analyse 
waarin dat niet gebeurd is, kan ik met mijzelf als voorbeeld tonen dat dit geen vanzelf-
sprekendheid is. Maar het stelt wel de vraag wat er is gebeurd, dat het ene interview wel 
een min of meer mystagogische gebeurtenis is geworden en het andere niet. Wat leert 
dit over mystagogie?
 Belangrijker echter is de andere kant van de relatie tussen de begeleiders van Ca-
thelijne en haarzelf. Ik heb vooralsnog mystagogie bepaald als een vorm van pastorale 
begeleiding, namelijk die vorm waarin het christelijk geloof bemiddeld wordt door verte-
genwoordigers van de geloofstraditie en waarin de geloofsleerling ingewijd wordt in een 
persoonlijke omgang met het christelijk geloof. Het verhaal van Cathelijne wekt de indruk 
dat de vertegenwoordigers die bemiddeld en ingewijd hebben bij haar eerder vrienden 
en bekenden waren, dan meer officiële of professionele vertegenwoordigers van de ge-
loofsgemeenschap. Wat betekent dit voor het concept van mystagogie dat ik probeer te 
vinden? Wat laat het zien van wat er gebeurt, als er mystagogie gebeurt? En in hoeverre 
is haar verhaal binnen de kaders van dit onderzoek te beschouwen als voorbeeld van 
mystagogie?
 In het algemeen is dit een interview geweest dat mij voor nieuwe vragen heeft gesteld. 
Daarom verwacht ik dat het kritisch kan functioneren binnen mijn onderzoek. 

Zes verhalen uit de pastorale praktijk heb ik geselecteerd op basis van de inzichten uit 
de literatuurstudie van hoofdstuk 2. Zes verhalen waarin geschreven of verteld wordt 
over gebeurtenissen rond mystagogie. De bovenstaande impressies van de verhalen wil-
len tonen dat zich mystagogie voordoet. Ze wijzen mystagogische gebeurtenissen aan in 
de levens van de verhaalvertellers en de schrijvers, en vermoedelijk soms zelfs in de in-
terviews die hebben plaatsgehad. Maar ze laten ook zien dat het niet altijd even duidelijk 
is wat zich dan voordoet. Het is niet altijd helder of gebeurtenissen en processen waar-
over verteld of geschreven is, daadwerkelijk mystagogisch te noemen zijn. Vandaar dat 
er in de titel van dit hoofdstuk zowel een uitroepteken als een vraagteken is geplaatst: 
‘dat is mystagogie!?’. 
 De onduidelijkheid heeft te maken met twee hoofdvragen. De eerste vraag is of de 
begeleiding die de verhaalschrijvers en -vertellers ontvangen hebben wel mystagogisch 
van aard is. De tweede vraag is of de vertellers en schrijvers een ontwikkeling of trans-
formatie doormaken die mystagogisch te noemen is. Deze twee vragen vestigen de aan-
dacht op de spiritueel-antropocentrische kant van mystagogie. Zij hebben de aanleiding 
gevormd voor de nadere literatuurstudie waarvan in hoofdstuk 3 verslag is gelegd. Zoals 
gezegd is er een voortdurende beweging geweest tussen verhalen en literatuur. In dit 
heen-en-weer en bovendien op basis van het voorlopig concept is het analyse-instrumen-
tarium ontwikkeld dat aan het begin van dit hoofdstuk is gepresenteerd. Met behulp van 
dit instrumentarium worden in het volgende hoofdstuk de verhalen indringend gelezen. 
Daar wordt duidelijk of zich in de verhalen daadwerkelijk mystagogie voordoet, op welke 
wijze en in welke mate.
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5  Hoe is mystagogie? 
  
  Analyse van verhalen
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In dit hoofdstuk komen de verhaalvertellers aan het woord. Met behulp van de verhalen 
die zij verteld of opgeschreven hebben, probeer ik zicht te krijgen op wat er gebeurt, 
als er mystagogie gebeurt. Hiermee wordt de volgende stap in het deiktisch-ontologisch 
onderzoek gezet: de analyse van hoe mystagogie zich voltrekt in de hedendaagse wer-
kelijkheid. Met behulp van het analyse-instrumentarium dat in het vorige hoofdstuk is 
gepresenteerd (4.2), zal ik in de verhalen die mij verteld zijn, of die in dagboeken opge-
schreven zijn precies aanwijzen of en hoe mystagogie zich voordoet.

5.1 Inga
Inga heeft haar verhaal verteld in de vorm van drie zogenoemde dagboeken. Daarin 
schreef zij over haar ervaringen tijdens en naar aanleiding van de individueel-pastorale 
gesprekken met een pastor. Deze hebben plaatsgevonden tussen februari 1982 en ja-
nuari 1987. De dagboeken laten zien dat Inga een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
In deze analyse zal ik onderzoeken wat de mystagogische betekenis is van deze ontwik-
keling.

5.1.1 Betrokkenen in het mystagogisch proces
Twee belangrijke betrokkenen in het beschreven omvormingsproces van Inga waren Inga 
zelf en de pastor, tussen wie een begeleidingsrelatie bestond. De pastor kan een mysta-
goog genoemd worden. Daarnaast is er een aantal personen met wie Inga relaties onder-
hield, die regelmatig onderwerp van gesprek waren. Inga blijkt herhaaldelijk over haar 
relatie met haar overleden broer en de andere gezinsleden te hebben gesproken. Inga 
werd in de relatie met hen belemmerd om zichzelf te zijn. Datzelfde gebeurde in haar 
relatie met de directrice van de organisatie waar Inga werkte, met een studentenpastor, 
en met haar huisarts. De rol die deze personen in het ontwikkelingsproces van Inga heb-
ben gespeeld, zou ik die van ‘weerstandbieder’ willen noemen. Andere personen over 
wie Inga in haar dagboeken schreef, hebben geen rol van betekenis gespeeld in haar 
transformatieproces.
 Hieronder ga ik nader in op hoe de betrokkenheid van de mystagoog en die van de 
weerstandsbieders zich in het proces van Inga hebben getoond. 

5.1.1.1 Mystagoog
De betrokkenheid van de pastor is van wezenlijk belang geweest in het omvormings-
proces van Inga. Uit haar beschrijvingen maak ik op dat de pastor een aantal rollen op 
zich heeft genomen, die tezamen maken dat hij een mystagoog voor Inga genoemd kan 
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worden. De rollen die ik herken zijn die van maieut, vertegenwoordiger van de geloofsge-
meenschap, begeleider, therapeut, voorganger en myste. 

Pastor
Maieut
Allereerst herken ik in de pastor een maieut. Inga was een vrouw die veel kanten van 
zichzelf niet durfde te zien en niet durfde te laten zien. Zij leefde gevangen in angst. 
De pastor hielp de verborgen kanten van Inga in het licht te plaatsen. Zo kon onder zijn 
begeleiding bijvoorbeeld “de vrouw van Lot” (I, 6, 23; II 59, 1-5 e.v; vgl. Gen. 19,26), 
zoals Inga zichzelf in een bepaalde periode zag, tot leven komen. De vrouw van Lot was 
volgens Inga een versteende vrouw, zonder naam. De vrouw van Lot stond beeld voor 
haar door pijn en ongemak beperkte lichaam en haar neiging om zich te identificeren 
met haar beperkingen en onmogelijkheden. De pastor heeft Inga aangemoedigd haar 
(zelf-)beelden serieus te nemen, er gesprekken mee te voeren en er relaties mee aan te 
gaan. Zo leerde zij haar angst voor deze beelden, en meer nog: de angst voor vooralsnog 
ongewenste kanten van zichzelf, te overwinnen. De pastor lijkt het kind in Inga achter de 
angst vandaan te hebben geroepen, zodat dit kind opnieuw, maar nu in vertrouwen, tot 
volwassenheid kon groeien. Hij droeg bij aan de opwekking van Inga uit wat haar dood 
hield.

Vertegenwoordiger geloofsgemeenschap
Ten tweede blijkt de pastor een vertegenwoordiger van de kerkgemeenschap te zijn ge-
weest. Althans, uit het verhaal blijkt dat de pastor de begeleidingsgesprekken met Inga 
beschouwde als zijnde ingebed in zijn werk voor en vanuit de gemeenschap. Ook Inga 
herkende en erkende dit. Hoe de geloofsgemeenschap zelf de relatie tussen de pastor 
en Inga beschouwde, wordt niet duidelijk uit de dagboeken. Wel is daaruit op te maken 
dat zij de pastor jarenlang de ruimte gaf om Inga te begeleiden. 
 Inga heeft de pastor ontmoet naar aanleiding van de kerkelijke begrafenis van haar 
broer en zijn vriendin. Ook al woonde Inga niet in dezelfde plaats als waar de gemeente 
was, zij ging daar wel regelmatig naar de kerk. Zij reageerde in haar dagboeken niet al-
leen op de gesprekken die zij met de pastor voerde, maar ook op de preken die hij tijdens 
de diensten hield. De pastor vormde voor Inga een soort toegang tot de geloofsgemeen-
schap. 

Begeleider
Ten derde is de pastor een begeleider geweest. Uit Inga’s aantekeningen blijkt dat hij 
steeds weer gezegd heeft, dat Inga zelf haar weg moest zoeken, omdat hij haar weg niet 
kende, maar dat hij wel met haar mee wilde gaan. Hij liet haar niet los. Er is een aantal 
plaatsen in het dagboek te vinden, dus een aantal momenten in de begeleiding, waarop 
voortzetting van het gezamenlijke zoekproces bevraagd werd. Eenmaal gebeurde dat 
door de pastor zelf, die zich afvroeg of de begeleiding niet al lang genoeg geduurd had 
en of hij deze eigenlijk niet moest stoppen. De lezer krijgt de indruk dat deze vraag voort-
kwam uit vergelijking van deze situatie met hoe ‘de boeken’, of ‘anderen’, zeggen dat het 
hoorde, of hoe het ‘normaal gesproken’ ging. Inga protesteerde hiertegen. Zij durfde op 
dat moment nog niet alleen verder te gaan. De indruk ontstaat dat het heel onnatuurlijk 
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en geforceerd zou zijn geweest om op dat moment te stoppen. Daarnaast heeft Inga ook 
zelf af en toe de vraag opgeworpen, of de gesprekken niet tot een einde kwamen. Dit riep 
angst in haar op. Ze durfde kritisch te kijken naar waar die angst vandaan kwam, maar 
ook te erkennen dat zij de begeleiding door de pastor nog langer nodig had. Pas aan het 
einde van het dagboek schreef zij af en toe dat het einde in zicht begon te komen en dat 
ze daar niet meer van onderste boven raakte. Integendeel, ze had het vertrouwen dat ze 
zelf haar weg verder zou weten te vinden. 

Therapeut
Als mystagogisch begeleider heeft de pastor soms meer de rol van een therapeut op 
zich genomen. Hieronder versta ik dat de pastor op professionele wijze en met een even-
wichtige verhouding tussen nabijheid en distantie met Inga in gesprek was, waarbij ver-
werking van haar verleden en het onder ogen komen van huidig gedrag een belangrijke 
plaats innamen. 
 Op andere plaatsen in het dagboek komt de pastor als begeleider meer naar voren 
als tochtgenoot en metgezel, waarbij de relatie met Inga een vriendschapsaspect lijkt te 
hebben gekregen.

Voorganger
Behalve als begeleider kunnen we de pastor ook als voor-ganger beschouwen. Dit is met 
name te zien op de momenten waarop Inga reageerde op preken die de pastor heeft 
gehouden. Ook als hij Inga uitdaagde om een stap verder te zetten, dan waar ze op 
dat moment toe geneigd was, is hij haar voorgegaan. Zo schreef Inga bijvoorbeeld over 
de reactie van zowel de pastor als zichzelf op een suggestie die de pastor haar deed: 
“[pastor] – tja – ik kan verkeerd zitten (sterretjes in de ogen en zelfverzekerd in de stoel) 
– [Inga] ik kan er niet tegen op” (III, 195, 15-18). De speels uitdagende, zelfbewuste en 
tegelijk accepterend mededogende reactie van de pastor heeft gemaakt dat Inga haar 
verdediging opgaf en een volgende stap zette in de acceptatie van wie zij als mens in 
haar geheel is.

Mede-leerling
Om iemand als mystagoog te kunnen beschouwen, is het van belang dat deze ook een 
myste is en zich als mede-leerling in het geloof beschouwt. Zowel in agogische als in 
spirituele zin is de pastor die Inga heeft begeleid, een leerling geweest. Agogisch was hij 
een leerling, omdat blijkt dat hij ‘in opleiding’ was om dergelijke begeleidingsgesprekken 
te kunnen voeren. Maar daarnaast was hij een myste in de meer eigenlijke, spirituele 
zin van het woord: iemand die zelf tot leven gewekt is door de verhalen uit de Bijbel en 
voor het aanschijn van God. De hele begeleiding, het hele proces dat Inga doormaakte, 
heeft voor de pastor gestaan in het kader van ‘opstanding van de mens’, het ‘door God 
tot leven gewekt worden’. Het dagboek geeft mij de indruk dat het de pastor er niet we-
zenlijk toe deed in hoeverre Inga haar proces zelf ook in deze termen zag. Voor de pastor 
schiep de Schrift een leefruimte, waarbinnen hij zijn levensweg kon ontdekken en gaan, 
en waarbinnen hij ook andere mensen kon begeleiden bij het vinden van hun weg van 
menswording. De pastor heeft Inga op verschillende momenten laten blijken dat hij een 
geloofsleerling is en als zodanig een mede-leerling van Inga. 
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5.1.1.2 Weerstandbieder
Uit de dagboeken van Inga maak ik op dat zij sterke weerstand ervaren heeft in haar 
proces van zelfontplooiing. Zo heeft de relatie die zij met haar overleden broer, met haar 
ouders en haar zus had, haar in haar ontwikkeling belemmerd. Inga heeft het idee gehad 
door hen niet te zijn erkend89. De relatie met de gezinsleden was zelfs (mede) aanleiding 
en veelvuldig onderwerp van de begeleidingsgesprekken. Aanvankelijk reageerde Inga 
op de houding van haar familieleden door zich terug te trekken en de door hen onge-
wenste, maar voor haar zo wezenlijke kanten van zichzelf te verbergen. Tijdens haar 
transformatieproces leerde zij echter omgaan met de weerstand. Zij probeerde nieuwe 
houdingen uit in haar relatie met haar familieleden, ondanks, of misschien liever: in 
weerwil van, het onbegrip en de afkeuring die dat opriep. Dit heeft Inga zelfbewuster, 
sterker en onafhankelijker gemaakt.
 Naast de genoemde gezinsleden blijken ook een studentenpastor die voorging in de-
zelfde gemeente als de pastor, de huisarts en enkele andere therapeuten, die Inga in 
deze jaren ontmoette en soms bewust opzocht, hindernissen op haar weg te zijn ge-
weest. Als een belangrijke reden waarom deze personen Inga blokkeerden, gaf zij aan 
dat ze merkte dat deze mensen haar bepaalden bij iets wat zij niet meende te zijn, of 
minstens niet helemaal. Deze mensen hadden een beeld van haar of een theorie over 
haar en benaderden in het contact met Inga als het ware dit beeld of deze theorie, 
in plaats van haar zelf. Inga ervoer de benadering van de pastor als hiermee in schril 
contrast. In dat contact kon zij als zichzelf tevoorschijn komen, kon zij zichzelf, oftewel 
het beeld dat zij van zichzelf schilderde, corrigeren. In dat contact kon zij zichzelf gaan 
invullen en was het plaatje van haar niet al van tevoren ingevuld. Hierdoor werd zij gehol-
pen zichzelf te ontdekken en juist de kanten die zij onder haar angsten verborgen had 
gehouden, aan het licht te brengen. In het contact met de studentenpastor, de huisarts 
en andere therapeuten, evenals met haar leidinggevende bleef zij bepaald en beperkt 
tot een deel van wie zij was, hetgeen haar blokkeerde. Toch heeft Inga juist in de relatie 
met hen langzamerhand geleerd meer te vertrouwen op haar innerlijk aanvoelen en haar 
eigen oordeelsvermogen. Het is alsof Inga door de ervaren weerstand in haar transfor-
matieproces extra gemotiveerd raakte om met de verborgen kanten van zichzelf voor 
de dag te komen. Daarom lijkt het gerechtvaardigd te zeggen dat de betrokkenheid van 
zogenoemde weerstandbieders van positieve betekenis is geweest in het transformatie-
proces van Inga. 

5.1.2 Mystagogisch aanbod
Zoals we hierboven hebben gezien, blijkt uit de dagboeken van Inga dat de pastor voor 
haar de belangrijkste geloofsbemiddelaar is geweest. De pastor heeft Inga geheel vrij-
blijvend aangeboden dat zij met hem kon praten over wat haar bezig hield na en naar 
aanleiding van het sterven en begraven van haar broer. Op dit aanbod is zij ingegaan. Na 
enige tijd typeerde Inga het aanbod als “m’n verhaal horen en daarop reageren   gevoe-

89  In haar relatie met haar jongste broer heeft Inga een grotere onafhankelijkheid ervaren, waarschijn-
lijk omdat hij een neutralere positie binnen het gezin heeft ingenomen. 
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lens op een rijtje zetten en laten zien wat mijn aandeel is en hoe ik dus zelf richting kan 
geven aan mijn leven” (I,8, 33-35)90. Een spreuk uit de Bijbel, die door de pastor werd 
aangedragen, blijkt een thema van de gesprekken te zijn geworden: “alles wat je in het 
licht zet wordt licht” (naar Ef. 5, 13-14; I, 18, 27-28 e.a.). In de dagboeken staan veel 
verwijzingen naar de wijze en de inhoud van de begeleidingsgesprekken. Hieronder zal ik 
ingaan op het mystagogisch karakter van de gesprekken. Dat doe ik door te beschrijven 
of en hoe de pastor christelijk geloof heeft bemiddeld ten aanzien van de drie domeinen 
van het mens-zijn, dat van het denken en ervaren, het handelen en het communiceren 
(zie 3.3.2). 

5.1.2.1 Mystagoog 
Pastor
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsopvatting
Uit de dagboeken van Inga maak ik op dat de pastor vooral een bewustzijnsstrategie 
heeft ingezet. Ik vind nauwelijks sporen terug van een conceptuele strategie, waarin 
de pastor conceptuele verwarring en onwetendheid zou hebben opgehelderd. De reden 
hiervoor kan zijn dat Inga in haar jeugd een stevige religieuze opvoeding heeft gehad en 
over een christelijk referentiekader beschikte, zoals we onder 5.1.3.1 nog zullen zien. De 
bewustzijnsstrategie lijkt de pastor ten eerste te hebben ingezet om het aanschouwelijk-
ervaringsmatig kennen van Inga te zuiveren. Dat deed hij onder andere door zijn hou-
ding. Hiermee reikte de pastor een christelijke werkelijkheidsvisie aan, die een correctie 
vormde op de visie die Inga in haar jeugd en op de beroepsopleiding bemiddeld had 
gekregen door dominees en onderwijzers. De werkelijkheidsvisie die de pastor in zijn 
houding aanreikte, is dat er door God geïnspireerde en in God gelovende mensen zijn, 
die willen bijdragen aan het tot bloei komen van medemensen. Of misschien mogen we 
voorzichtig zeggen: de pastor bemiddelde in zijn houding de visie dat er een God is die 
mensen tot leven wekt, doet opstaan uit de dood. Door deze God wordt alles wat in het 
licht wordt gezet licht. 
 Deze christelijke werkelijkheidsvisie werd niet alleen door de houding van de pastor 
bemiddeld, maar ook door de wijze waarop hij ruimte liet voor, richting gaf aan en inging 
op wat Inga vertelde. De onderwerpen die op tafel kwamen, zijn in principe alle facetten 
van haar leven onder het focus van de zoektocht naar haar kern, naar haar bron, naar 
wie zij als mens in haar geheel was. In zijn bemiddeling lijkt de pastor er op bedacht te 
zijn geweest om Inga de kracht van haar symbolische en spirituele bewustzijn te laten 
ontdekken, erkennen en waarderen. De verhalen uit de Bijbel die de pastor af en toe 
vertelde en de wijze waarop hij dat deed, dienden als spiegels voor Inga. De figuren uit 
de Schrift werden gepresenteerd als personen met wie God een weg gaat, net zoals Hij 
met ons doet. De bijbelse figuren werden neergezet als symbolen van het mens-zijn. De 
boodschap daarvan was dat je, door de verhalen over hen te lezen en te horen, kunt ont-
dekken hoe mensen zijn, met hun mogelijkheden en beperkingen, met hun verlangens 

90  Inga heeft de gewoonte om haar zinnen over het algemeen zonder hoofdletters en met weinig 
interpunctie te schrijven. Een nieuwe zin wordt vaak aangeduid door een grote ruimte tussen de 
woorden. In citaten neem ik haar schrijfwijze ongewijzigd over. 
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en angsten, met hun eigenzinnigheid en overgave aan het wezenlijke, met hun dood en 
hun leven, en hoe zij uitgedaagd worden tot het goede. Deze boodschap is ook bemid-
deld door de preken en de diensten waarin de pastor voorging en waaraan Inga af en toe 
deelnam. Er zijn weinig sporen te ontdekken van een bemiddeling die gericht is geweest 
op het ontwikkelen van het vermogen tot schouwend en doorgrondend kennen. 

Wekken van spirituele ervaring
In eerste instantie is het misschien niet zo duidelijk, maar toch denk ik te kunnen zeg-
gen dat de pastor in de poimenische begeleiding geprobeerd heeft spirituele ervaring te 
wekken. De pastor plaatste Inga niet in een specifieke fysieke context waarin spirituele 
ervaring kon worden opgedaan, zoals een stille ruimte, een ruimte waarin gebeden werd, 
een situatie waarin in de natuur gewandeld werd (vgl. Doorloper), een kamer waarin 
een bijbelverhaal actualiserend werd uitgespeeld (vgl. bibliodrama) of een ritueel dat 
lichamelijk en in een aparte ruimte voltrokken werd (bijv. doop). De pastor heeft eerder 
in verbale dan in fysieke zin spirituele ervaring gewekt. Hierbij wendde hij de verbeel-
dingskracht, het voorstellingsvermogen, aan. Via de verbeelding werd op een werkelijk-
heidscheppende wijze een religieuze ruimte opgeroepen. In deze religieuze ruimte kon 
Inga een andere, nieuwe ervaring opdoen, namelijk de ervaring van haarzelf in relatie tot 
God en het goddelijke. Zo heeft de pastor bij Inga geprobeerd spirituele ervaring te wek-
ken in zijn reactie op een droom waarover Inga hem vertelde: “het water droeg je – dat 
zou ik god noemen” (II, 24, 26-27; zie ook hieronder: ‘duiden van spirituele ervaring’). 
Dat het beeld van het dragende water als beeld van God gezien kon worden, was nieuw 
voor Inga. In deze evocerende opmerking bood de pastor de mogelijkheid aan om God te 
leren kennen als zijnde dragend water. Twee en een half jaar later bleek dat de evocatie 
had ‘gewerkt’ (zie onder 5.1.3.2 – ‘tropologisch en anagogisch verstaan’). 
 Ook op de momenten dat de pastor voorstelde om samen met Inga een rollenspel 
te doen, bood hij in feite de mogelijkheid aan om spirituele ervaring op te doen. Deze 
rollenspelen gebeurden niet met bijbelse figuren en beelden als spiegels van het oer-
menselijke zijn. Er werd ‘gespeeld’ met de beelden die uit het innerlijk van Inga waren 
bovengekomen als haar persoonlijke symbolen voor menszijn, zoals kabouters en trol-
len. Mede aan de hand van deze beelden, die in het rollenspel tot werkelijkheid geroepen 
werden, ontdekte Inga wie zij is en durfde zij te voorschijn te komen. In de rollenspelen 
riep de pastor de beelden waarmee Inga leefde helemaal te voorschijn en nam hij ze 
serieus. Omdat de beelden in de rollenspelen zo reëel waren, namen zij een voorschot 
op het leven als geheelde en hele Inga, waarnaar zij op weg was. Ze werden zo een ver-
wijzing naar het zijn zoals God mensen droomt.

Duiden van spirituele ervaring
Uit de dagboeken van Inga maak ik op dat de pastor af en toe een christelijke duiding 
heeft proberen te geven aan Inga’s ervaringen. Inga had hem bijvoorbeeld verteld over 
haar droom, waarin zij was ontkomen uit een benauwende, bedreigende omgeving, maar 
op haar vlucht in het water raakte en toen gedragen werd door het water. De pastor re-
ageerde op dit verhaal door te zeggen: “het water droeg je – dat zou ik god noemen” (II, 
24, 26-27). Woorden van gelijke strekking staan vaker in de dagboeken. 
 Met zijn duidingen lijkt de pastor veel nadruk te hebben gelegd op de heilzame be-
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trokkenheid van God op het leven van mensen. Hij heeft een beeld opgeroepen van een 
God die mensen niet beschadigt, hen geen onrecht doet en hen niet kapot maakt. Het 
beeld dat hij opriep is dat van een God die mensen – en óók Inga – heel maakt en die 
betrokken is op heel de mens die ze is. Zo vertelde de pastor het verhaal van Kaïn en 
Abel. Wat hij Inga daarmee probeerde te zeggen, staat in haar dagboek verwoord: “2 
tegen polen – abel wordt gedood. kaïn wordt een zwerver die nergens thuis hoort – je 
vindt je bestemming niet als je je tegenpool/ tegenpolen niet in de ogen ziet    pas als je 
een ander in de ogen kijkt, gebeurt er wat.” Op vergelijkbare wijze haalde de pastor ook 
andere bijbelverhalen aan. Op het moment dat Inga weer eens vertelde over de pijn in 
haar lichaam, “komt [de pastor]  met de genezingen van jezus – de lamme die gaat lopen 
– de blinde die ziet – misschien deed-ie dat wel letterlijk maar de verhalen zijn er het 
symbool van dat mensen op eigen benen kunnen staan    zich niet laten bepalen door 
een paar lamme pootjes” (II, 87, 13-17). En veel eerder in het proces al, toen Inga de 
pastor een brief geschreven had, waarin ze (o.a.) inging op haar oren, haar evenwicht en 
doof worden: “[de pastor] zegt: er schiet me een lied te binnen: hoor, maar ik kan niet ho-
ren – mijn oren dichtgestopt. m’n adem opgekropt – mijn hart van leegte zwaar – ik ben 
nog niet geboren – ik ben niet ik niet waar”. in jouw brief hoor ik steeds: ik hoor me zelf 
niet. ik wil me zelf verstaan. pas als je je zelf hoort/verstaat, hoor je de ander – en dan 
is mij duidelijk wat mijn oren met mij te maken hebben – […]” (I, 68, 24-29). Een andere 
keer, toen het proces al een eind gevorderd was en het door hen zo genoemde ‘beloofde 
land’ in zicht begon te komen, spraken Inga en de pastor over dit beloofde land en het 
angstland (Egypte; III, 68, 6). Herhaaldelijk had Inga in haar dagboeken geschreven dat 
zij de ervaring had in het angstland te verkeren. Nu zei zij de pastor er moeite mee te 
hebben dat er altijd uitgebreid over het beloofde land gepreekt en gesproken werd, en 
nooit over het angstland. “[De pastor] zegt: ik heb die hoop/ dat geloof ook ècht in me. 
’t is mijn verhaal dat je echt door het angstland heen kunt komen. niet dat het beloofde 
land altijd aanwezig is – maar je hebt er weet van – je gelooft er in    [Inga] dat is dan 
mooi en aardig – maar je kunt daar pas in geloven als je er één keer geweest ben    [de 
pastor] nee. abraham heeft kanäan nooit gezien. hem werd gezegd dat niet hij maar wel 
het zoveelste geslacht van hem het zou zien.    toch geloofde hij er in en ging op weg […]” 
(III, 71, 7-72,4). 

Uit de beschreven voorbeelden uit de dagboeken van Inga maak ik op dat de pastor 
met schriftverhalen en bijbels gefundeerde (lied-)teksten de ervaringen en gebeurtenis-
sen waarover Inga vertelde, geduid heeft. De dagboeknotities geven uitzonderlijk goed 
zicht op de wijze waarop de pastor betekenis gegeven heeft aan de ervaringen van Inga. 
Daarom denk ik dat in dit geval de vraag gesteld kan worden hoe wij de duidingen kun-
nen typeren. Ik zou voor de karakterisering gebruik willen maken van de lagen van het 
verstaan van schriftteksten en/of de werkelijkheid, zoals onderscheiden in vraag 3b van 
het analyse-instrumentarium. De door Inga beschreven voorbeelden laten zien dat de 
pastor eigen geloofsinzichten en de relatie die hij zelf met God ervaart, inzette in de 
begeleiding van zijn pastorant. Zij laten zien dat de mystagoog voor zijn begeleiding van 
Inga put uit zijn ervaringen als myste. Het lijkt mij derhalve mogelijk om bij de analyse 
van het handelen van de pastor-mystagoog –  concreet: het duiden van spirituele erva-
ring – gebruik te maken van een model dat de gelaagdheid van de relatie tussen de god-
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delijke werkelijkheid en een geloofsleerling in beeld brengt (vgl. 3.4.3.2). 
 De pastor heeft vooral een tropologisch- psychodynamisch, verstaan van de schrift-
verhalen bemiddeld (zie 3.4.3.2). Hij duidde de ervaringen van Inga met behulp van bij-
belse beelden ten dienste van een heilzame psychische opbouw van Inga. Een eventuele 
letterlijke interpretatie van bijbelverhalen werd door hem niet ontkend, maar wel als irre-
levant ter zijde geschoven (vgl. de interpretatie van de genezingsverhalen van Jezus, zie 
hierboven). De pastor wees Inga weg van de letterlijke interpretatie in de richting van een 
symbolische interpretatie van de verhalen. De bijbelverhalen waren voor hem symbolen 
van het oermenselijke. Ze hielpen de pastor om verhalen van mensen te verstaan en te 
duiden.
 Daarbij lijkt het hem er niet wezenlijk toe te hebben gedaan of zijn gesprekspartner 
hem hierin kon volgen, of zij dit symbolische, tropologisch-psychodynamische verstaan 
van de bijbelteksten en de werkelijkheid met hem deelde. Hij liet Inga hierin vrij: “ik zou 
het god noemen”, ‘maar hoe jij het noemt, is aan jou’, lijkt hij te hebben gezegd. Ik versta 
dat niet als een houding van desinteresse of onverschilligheid (in de gewone zin van het 
woord). Eerder lijkt het een aanvoelen en respecteren van wat Inga nodig had: vrijheid in 
plaats van dwang in het algemeen en van dwang met betrekking tot betekenisgeving in 
het bijzonder. Het lijkt ook te getuigen van een zo grote mate van vertrouwdheid met en 
standvastig vertrouwen of geloof in de realiteit van dit werkelijkheidsverstaan, dat hij het 
niet nodig had om Inga van het gelijk hiervan te overtuigen. Het is alsof hij zei: ‘Ik geloof 
dat God ook wel is en werkt, zonder dat mensen dit zien en geloven.’ 
 Misschien kan gezegd worden dat de pastor ook voorzichtig een anagogische duiding 
van Inga’s ervaringen heeft bemiddeld. Voorzichtig, omdat er nog niet te sterk op de 
andersheid, de transcendentie van de goddelijke werkelijkheid kon worden gewezen. 
Transcendentie is namelijk ook kritisch en in kritiek lag één van Inga’s angsten. Daar 
is de pastor omzichtig en behoedzaam mee om gegaan. Maar een enkele keer stelde 
hij God wel voor als iemand aan wiens werkdadigheid je je in geloof en vertrouwen kunt 
overgeven. Door deze God kan een mens, kon Inga, zich laten omvormen in antwoord op 
zijn aanwezigheid, suggereerde de pastor voorzichtig. 
 Wanneer de goddelijke werkelijkheid in tropologisch-psychodynamische zin voorge-
steld wordt, wordt zij vanuit het perspectief van de mens benaderd. Voor een anagogi-
sche duiding is een pespectiefwisseling nodig. Dan wordt aan de mens betekenis ver-
leend vanuit het perspectief van de goddelijke werkelijkheid. Een eerste aanzet voor een 
dergelijk anagogisch verstaan lijkt door de pastor te zijn gegeven. Maar aansluitend bij 
de staat van ontwikkeling en de staat van geest van Inga lijkt de pastor hoofdzakelijk een 
tropologisch-psychodynamisch verstaan van de werkelijkheid te hebben bemiddeld.

5.1.3 Mystagogische receptie
“alles wat je in het licht zet wordt licht” (naar Ef. 5, 13-14; vgl. I, 19, 27-28, e.a). Zoals 
hierboven al geschreven, lijkt dat het thema te zijn geweest van de gesprekken die Inga 
met de pastor voerde. Aangemoedigd door deze gesprekken heeft Inga een ontwikkeling 
doorgemaakt die zij beschreef als de gang van het angstland naar het beloofde land. 
Inga blijkt te hebben geleefd met grote angst, die haar leven duister maakte. Door steeds 
opnieuw licht te laten schijnen op deze angst, werd deze van haar macht en zwaarte ont-
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daan. Mettertijd ontstond daarmee ruimte om ook de positieve dingen, om Inga’s kracht, 
in het licht te zetten. Zo ontstond grotere helderheid over wie zij was. Ze kreeg een naam 
en een eigen gezicht. Dat is het beloofde land dat ze heeft bereikt.

5.1.3.1 Inwoning en omvorming op de drie domeinen
Denken over de werkelijkheid en ervaren van de werkelijkheid
Christelijk referentiekader
Inga heeft de beschikking gehad over een christelijk referentiekader. Dit referentiekader 
had zij aangereikt gekregen in haar jeugd. Zowel binnen het gezin, als op school en in 
de geloofsgemeente was het christelijk geloof haar overgedragen. Inga is religieus geso-
cialiseerd binnen de gereformeerde kerk en heeft de gereformeerde werkelijkheidsvisie 
van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw meegekregen. Uit de dagboeken blijkt 
dat de haar bemiddelde werkelijkheidsvisie niet overeen kwam met hoe Inga (intuïtief) 
de werkelijkheid ervoer. Zij raakte erdoor vervreemd van zichzelf en haar eigen religieuze 
aanvoelen. Hoewel de gereformeerde visie haar sterk tegen stond, blijkt uit haar verhaal 
dat deze voor haar wel synoniem stond aan ‘de christelijke werkelijkheidsvisie in het 
algemeen’. De sterke socialisatie binnen de gereformeerde geloofsgemeenschap heeft 
een grote vertrouwdheid met bijbelse verhalen met zich meegebracht. Zij refereerde 
soms zelf aan schriftverhalen en de verwijzingen van de pastor naar de bijbel kwamen 
haar zo bekend voor, dat zij er meteen op kon doorgaan. Daarbij zijn de dynamieken van 
rolovername en rolopname te herkennen (zie 3.4.2.1 – ‘christelijk referentiekader’). Inga 
heeft zich (gedeeltelijk) geïdentificeerd met bijbelse en profane beelden of figuren die in 
haar opwelden, of die haar werden aangereikt door de pastor (zie onder). Maar vooral 
aan het einde van de begeleidingsweg lijkt Inga ook enigszins te hebben geanticipeerd 
op de rol die God speelde. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in Inga’s reactie op de schijnbare 
onmogelijkheid om het beloofde land te bereiken. De pastor herinnerde Inga aan Abra-
ham die toch op weg ging naar Kanaän, het hem door God beloofde land. Hij geloofde 
hier in, ondanks dat God hem gezegd had dat niet hijzelf, maar pas zijn nageslacht dit 
land zou beërven. Dit beeld heeft Inga geholpen toch verder te trekken door haar angst-
land naar het (zichzelf) beloofde land, waar zij zichzelf mag zijn. 

Symbolisch bewustzijn
Uit de dagboeken blijkt onmiskenbaar dat Inga een groot symbolisch bewustzijn heeft. 
Ze leefde, zoals ze zelf zei, in een sprookjeswereld met kabouters en trollen. Daarnaast 
duidde zij zichzelf, anderen en de situaties waarover zij schreef, steeds met beelden aan. 
Ze was zich bewust van de zeggingskracht en zelfs de werkelijkheidscheppende kracht 
van beelden, van de werkelijkheid waarnaar ze verwijzen, maar ook van het verschil tus-
sen de werkelijkheid zelf en de door een beeld geduide werkelijkheid. Meestal verwezen 
de beelden haar terug naar wie zij was. Aan het einde van de dagboeken is echter te 
lezen dat een droombeeld Inga wees naar iets of iemand buiten zichzelf aan wie zij zich 
kon toevertrouwen. Dit beeld van het ‘water dat draagt’ lijkt door Inga te zijn verstaan 
als een beeld van God, al heeft ze dat nergens expliciet genoemd. In Inga’s symbolisch 
bewustzijn herken ik vooral de vaardigheid van het ‘vergelijken’ en ‘bijeenbrengen’ (zie 
3.4.2.1 – ‘symbolisch bewustzijn’). De doorwerkende droom van het dragende water is 
een gebeurtenis van ‘ontmoeten’. 
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Conceptueel, perceptueel en schouwend en doorgrondend kennen
In Inga is er aanvankelijk sprake geweest van conceptuele en met name perceptuele ver-
warring. Zij zag de werkelijkheid vertekend. Veel ervaringen uit het verleden hadden zich 
ergens in haar denken en gewaarworden vastgezet. Daardoor kwam dat wat zij hoorde 
en meemaakte vaak bedreigend op haar over. Zij benaderde de werkelijkheid vanuit de 
angst van het kleine meisje dat in haar schuilde. Langzamerhand leerde zij zien dat en 
hoe angst haar waarneming en denken kleurde. En bovendien dat en hoe angst haar 
handelen beïnvloedde. Ze leerde te relativeren, of anders gezegd, ze ging zien hoe re-
latief de werkelijkheid was waarin ze jarenlang geleefd had – de werkelijkheid die zij 
“angstland” (o.a. III, 228, 13-14; 229) noemde. Er ontstond conceptuele en vooral per-
ceptuele helderheid over de staat van geest waarin ze verkeerde. Aanvankelijk was dit 
een staat van geest waar angst het denken en gewaarworden bepaalde. Langzamerhand 
werd het een staat van geest waarin vertrouwen en (zelf-)waardering haar blik op de 
werkelijkheid kleurden. 
 De overgang naar schouwend en doorgrondend kennen is door Inga niet overtuigend 
gemaakt. Toch lijkt daartoe een eerste aanzet aanwezig te zijn in haar droom en de re-
flectie daarop over het water dat haar droeg. 

Doen in de werkelijkheid
Omgang met het lichaam
Uit de dagboeken van Inga wordt goed zichtbaar hoe iemands werkelijkheidsvisie ver-
band kan houden met de ervaring van en omgang met het eigen lichaam. Inga blijkt 
te zijn geplaagd door allerlei lichamelijke ongemakken: doofheid, evenwichtsstoornis, 
rugpijn, uitblijven van menstruatie, buikpijn. Vooral in het tweede deel van haar dagboek 
schreef Inga hier over. Dat was de periode waarin zij sterk op zichzelf teruggeworpen 
werd en haar angsten onder ogen kwam. Zij heeft in deze tijd een nieuwe verhouding met 
haar lichaam gevonden. Aanvankelijk lijkt haar lichaam beeld te hebben gestaan voor 
pijn en ongemak waar ze van af wilde. Ze heeft dan ook verschillende artsen en thera-
peuten bezocht die haar daarbij moesten helpen. Inga herkende zich echter niet in hun 
diagnoses. Door de gesprekken met de pastor leerde ze te luisteren naar wat zij, inclusief 
haar lichaam, zichzelf te vertellen had. Ze leerde een relatie met zichzelf aan te gaan. 
Daarbij ontdekte Inga dat haar lichamelijke beperkingen, hoe belemmerend en pijnlijk 
soms ook, bij haar hoorden. Ze kreeg een nieuw perspectief op haar lichaam en op zich-
zelf, en vond een nieuwe omgang met haar lichaam. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in haar 
omgang met ‘de vrouw van Lot’. Voor Inga werd dit eind 1984 een beeld voor zowel haar 
lichamelijke beperkingen, als ook voor het ‘beperkt zijn’ in persoonlijke en spirituele zin. 
Ze schreef toen: “dat zijn ook de bijbelverhalen – de mens hoeft niet vastgepint [sic, AdJ-
vC] te staan in z’n situatie – een omkering is altijd mogelijk. Ik wil ook niet de vrouw van 
Lot worden zo versteend en zonder naam.” (II, 59, 2-5) Later kwam ze in gesprek met de 
‘vrouw van Lot’, met haar lichaam. Ze ontdekte toen dat deze vrouw van Lot een ‘even-
waardig’ deel van haarzelf was, die zich niet door haar wilde laten overheersen. De vrouw 
van Lot wilde haar eigen stem houden, wilde blijven “zieken en zeuren”. Tegelijkertijd 
was zij wel bereid om zich te schikken naar Inga’s wil om verder te gaan.“goed we gaan 
samen op weg. ik luister naar m’n rug,   zij luistert naar mij – we zijn bondgenoten.” (II, 
71, 21-22) Langzamerhand ontdekte Inga de kwaliteiten van de vrouw van Lot, maar ook 
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die van zichzelf. Op 14 mei 1985 schreef ze: “zij zal mij behoeden om te hard te lopen 
en te vliegen – ik zal haar behoeden om te verstenen – te lang stil te staan waardoor je 
uiteindelijk koud wordt – het koud krijgt   samen komen we een heel eind.” (II, 96, 25-
28) Ze begon te zien dat haar lichamelijke beperkingen haar “niet wezenlijk” bepaalden. 
“het verandert m’n gezicht niet” (III, 175, 14 en 16). Inga lijkt te hebben beseft, dat door 
de vrouw van Lot te zien en haar als bondgenoot te beschouwen, het donker optrok. “de 
vrouw van q [= Lot, AdJ-vC] kan het licht verdragen.” (II, 96, 33) “‘alles wat je in het licht 
zet, wordt licht.’ dat is dan dus toch waar.” (II, 97, 5-6)   

Toe-eigening en doorwerking
Ten aanzien van het ‘doen in de werkelijkheid’ valt verder in de dagboeken op, dat Inga 
in haar dagelijks leven veel situaties vond, waarin ze zich oefende in het verwerkelijken 
van de nieuwe inzichten die zij opdeed. Allereerst waren deze situaties de gesprekken 
zelf. Ze heeft zich geoefend in het zich openen, in het naar zichzelf durven kijken, terwijl 
zij zich toevertrouwde aan de pastor en zichzelf. Aanvankelijk wisten alleen de pastor en 
Inga van deze gesprekken af. Na enige tijd durfde zij andere mensen daarover te vertel-
len. Dat is een eerste voorzichtige stap geweest in het zich openen naar anderen toe. 
Na verloop van tijd heeft Inga ontdekt dat ze veranderingen in de relatie met anderen 
bij zichzelf moest bewerken en niet van de anderen kon verwachten. Zij ging daarom 
nieuwe houdingen uitproberen. Zo heeft zij verschillende mensen bij bepaalde gelegen-
heden een brief gestuurd, waarin zij zich probeerde te verduidelijken. Ik krijg de indruk 
dat daarbij niet altijd het gewenste doel werd gerealiseerd, maar dat het sturen van deze 
brieven en verdere reflectie daarop bij Inga wel voortgaande verheldering van zichzelf en 
haar relaties teweeg bracht. Uiteindelijk merkte zij bij een voorval met haar moeder dat 
het niet eens nodig was om de brief te versturen. Het schrijven van de brief voor zichzelf 
had de ballon van de emotie al doorgeprikt. Er was voldoende afstand gecreëerd om 
haar moeder te kunnen opbellen en haar verhaal te horen als zijnde haar verhaal en niet 
meer als een verhaal waar Inga iets mee moest.
 Ten aanzien van haar omgang met haar collegae, en met name met haar directrice, 
heeft Inga ook een heel proces meegemaakt. Aanvankelijk trok zij zich terug wanneer er 
gezamenlijk overleg plaatsvond. Dit gebeurde uit angst om zichzelf te tonen, ook al had 
zij graag gehad dat haar visie werd gezien door de collegae. Na verloop van tijd oefende 
zij zich in het zich uiten. Deze uitingen bleken echter op collegae als te emotioneel, te 
dwingend en daarmee als gewelddadig over te komen. Inga werd gevoeliger voor hoe zij 
op anderen overkwam, maar leerde tegelijkertijd trouw te blijven aan hoe zij op het be-
treffende moment was. Toen Inga na een lange ziekteperiode terug kwam op haar werk, 
blijkt zij te zijn gevraagd om te overwegen om haar directrice op te volgen. Ze realiseerde 
zich dat zij in de tussenliggende periode geleerd had om zich in verschillende situaties 
te verplaatsen. Door de verschillende mogelijkheden voor zich te zien, ontdekte ze dat 
zij niet zo nodig bureauhoofd hoefde te worden. Ze merkte op dat ze nu kon kiezen en 
zich niet meer gepasseerd voelde, zoals voorheen wel het geval zou zijn geweest. Haar 
eerlijkheid ten aanzien van haar relatie met haar directrice schiep uiteindelijk helder-
heid. Daarmee kreeg Inga niet alleen duidelijkheid over wie zij zelf was, maar ook over 
de werkelijkheid. 
 Omdat Inga merkte dat “de keuze: ik wil geen gewapend beton meer” haar zoveel 
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goeds bracht voor zichzelf en de relaties die zij onderhield, werd zij gesterkt in haar nieu-
we houding. Het blijkt dat ook andere mensen gingen herkennen dat Inga minder afhan-
kelijk was geworden en een duidelijker identiteit had gekregen. Datgene waarvan Inga 
zich in de gesprekken bewust was geworden en waarin zij zich door de oefening in de 
relaties met mensen had ontwikkeld, begon door te werken. Zo vond zij houvast in zich-
zelf en vond zij haar eigen naam en gezicht terug. Ze ervoer toen ook dat zij geleidelijk 
aan haar laatste houvast kon opgeven: haar gesprekken met de pastor. Zij hoefde niet 
langer te leunen op anderen, maar had eigen grond gevonden om op te gaan staan. 

In contact staan met de werkelijkheid 
Uit het verhaal van Inga wordt duidelijk hoezeer haar leven beheerst is geweest door 
angst. Jarenlang is Inga overwegend bang geweest. En deze emotie kleurde heel haar 
waarneming van en heel haar omgang met de werkelijkheid. De eerste periode van de 
gesprekken met de pastor was deze angst massief en ondoordringbaar: het was een 
bangheid zonder verhalen. Gaandeweg werd Inga zich bewust van wat de angst met 
haar deed. Glashelder analyseerde Inga: “ik merk dat ik veel dingen verstop als ik bang 
ben.  bang zijn is vervelend → ik verstop die gevoelens – wil ze niet zien → kom wel 
in een situatie verzeild waar ik bang voor ben → omdat ik de gevoelens niet onder ogen 
kom hebben ze macht over me → ik bereid me niet op de situatie voor → maak me 
slachtoffer → ben het zielige meisje → en heb dan de bevestiging dat de situatie ook 
ècht angstaanjagend was – de ander was een klootzak en heeft me te grazen genomen 
→ ben een volgende keer nog banger” (III, 44-45). Doordat zij echter de confrontatie met 
haar angst is aangegaan, heeft ze gemerkt dat het gevoel doorgeprikt kon worden als 
een ballon. De angst kon wegzakken, onschadelijk worden. Verwonderd merkte ze eens 
op: “ook [daarvoor] hoef ik niet meer bang te zijn. heb ik dit dan zelf bedacht allemaal? 
ik was toch echt bang.” (II, 29, 1-3) Op momenten dat zij de angst in de ogen zag, konden 
de emoties onder de angst te voorschijn komen. Dit waren niet altijd prettige emoties. 
Inga heeft ook de wrede kanten in zichzelf onder ogen moeten komen: haar ‘moordlust’ 
en neiging tot chanteren bijvoorbeeld. Zij leerde geen oordeel uit te spreken over de aard 
van haar emoties: ‘het gevecht is in volle gang – ik heb geen wapens – ik wil ook geen 
wapens – ik wil zien wat er gebeurt – ik wil kijken – ik wil het laten gebeuren – ik wil 
niet zoveel hoeven. ik wil niet meer alles oplossen. ik wil zijn  dát wil ik – en dat 
is ook weer heel veel” (III, 4-5). Een paar jaar heeft dit proces geduurd. Zij ervoer het als 
een proces van bevrijding. Het was tenslotte “alsof het leven nu begint”. Haar verleden 
werd daarbij niet uitgewist, maar het was “alsof ik oude dingen op een andere manier 
kan bekijken – zodat ze nieuw worden” (III, 249). Staande op de grond van het beloofde 
land, keek Inga – op de laatste bladzijden van haar dagboeken – terug op wat haar was 
gebeurd. Treffend verwoordde ze: “het gaat bij mij om 1 verhaal – nl. m’n 10 hectare 
angstland – niet de angsten waar we over gepraat hebben – maar 10 hect. die er is, 
zonder verhaal – zonder aanknopingspunt – maar die in staat is 100 hect. vruchtbaar 
land in 1 klap te verzieken. die ervoor zorgde dat ik ’s morgens verstijfd van angst wakker 
werd. die angst is weg – die angst waarvan ik nooit gedacht had dat ze uit m’n leven weg 
zou gaan omdat ik niet wist waar ze mee te maken had/heeft. maar de 10 hect. is ver-
dwenen. voor mij is dat een geschenk. dat is iets wat mij is gegeven. een soort wonder. 
[…] ik begrijp nu ook waarom ik ’s morgens altijd even denk: ik heb een bodem. ik ben ik. 
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ik kan het nog steeds niet gewoon vinden dat de angst niet meer heerst.” (III, 259-260)

Uit de analyse wordt duidelijk dat zich in Inga een heel proces van inwoning en om-
vorming heeft voorgedaan, die alle drie de domeinen van het mens-zijn heeft omvat. 
Inga heeft meer leren vertrouwen op haar symbolisch bewustzijn en op de kennis die zij 
ervaringsmatig opdeed. Zij heeft haar angst onder ogen leren zien en zich meer leren 
toevertrouwen aan de werkelijkheid. Dat uitte zich bijvoorbeeld in haar omgang met haar 
lichaam en met mensen in haar omgeving. In de diepte van haar bestaan heeft zij grond 
gevonden waarop zij als een geheeld en bevrijd mens kon leven. Nu we hebben gezien op 
welke domeinen zich de ontwikkeling bij Inga heeft voorgedaan, zal ik hieronder inzoo-
men op de ontwikkeling in staten van geest. Hierdoor zullen we zicht krijgen op de wijze 
waarop het proces van inwoning en omvorming zich voltrokken heeft.

5.1.3.2 Ontwikkeling in staten van geest
Het verhaal dat Inga heeft opgeschreven, laat zien dat zich een ontwikkeling heeft voor-
gedaan van een kritische en allegorische staat van geest naar een tropologische staat 
van geest.

Kritisch-redenerend en allegorisch
Al op de lagere school blijkt Inga zich te hebben afgezet tegen een letterlijke interpretatie 
van het christelijk verhaal. Ze leerde dit echter voor zichzelf te houden. Haar eigen aan-
voelen moest zij aan de kant zetten om gehoorzaam te zijn aan wat volwassenen, onder 
wie leerkrachten, van haar verlangden. “op de scheftelschool waren het de bijbelverha-
len. jezus was aan het kruis genageld, dat was iets om blij over te zijn want daar kreeg 
je het eeuwige leven door – ik dacht: welke vader bedenkt voor zijn zoon zo’n dood – dat 
kan niet – dat is niet goed.    daar wil ik niet in geloven – dan maar geen eeuwig leven 
[…] ik had ook het gevoel er steeds weer in te tuinen – ik houd van verhalen – ik luisterde 
en dan bleek het weer zoiets bedreigends te zijn – ik was erin gelopen. ik was alleen en 
verraden. ik was boos en bang en dat sloeg ik op in mezelf. en dat deed pijn. ik verborg 
m’n gedachten op m’n eiland.” (I, 28, 25 –29, 2) Dit benauwende, beangstigende, klei-
nerende verstaan van het christelijke geloofsverhaal is in wezen vreemd aan Inga. Zij 
heeft al in haar jeugd een scherp besef gehad van de levengevende werkelijkheidsgrond 
van het christelijk verhaal, vanuit een soort intuïtief allegorisch verstaan. Misschien juist 
onder invloed van haar sterke symbolische bewustzijn hadden de beelden van een be-
schadigende, onrecht doende God zich toch diep in haar geankerd. Zij zette zich dan 
ook verstandelijk en vooral emotioneel scherp tegen deze beelden af. Niet een mecha-
nisch en rationeel godsbeeld, maar een persoonlijk, betrokken godsbeeld was wat zij 
verlangde. Niet een God die wikte en beschikte, maar een God die meeleefde, daar had 
zij behoefte aan, daar zou zij vrijer en levend(ig)er van worden. Het wordt duidelijk dat 
Inga last had van het letterlijke verstaan van geloofsverhalen en fel reageerde op iedere 
confrontatie daarmee. Dat lijkt ook de reden te zijn geweest, waarom zij niet met een 
dominee in gesprek wilde. Maar de dominee/ pastor die zij trof, heeft haar juist leren 
vertrouwen op haar symbolisch verstaan van de werkelijkheid en heeft haar vertrouwd 
gemaakt met een andere manier van interpreteren, een tropologische. 
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Tropologisch en anagogisch
In de dagboeken van Inga komen hele stukken voor, waarin niet over haar verhouding tot 
God is geschreven. Toch krijg ik de indruk dat Inga naar haar leven en de werkelijkheid 
keek als iets waarop God betrokken was. Dit lijkt een vermoeden in haar, een soort diep 
weten en tegelijkertijd een verlangen. De ervaring bleef er echter lange tijd bij uit. Op 
14 maart 1982, toen ze nog maar net met de gesprekken bezig was, maakte Inga bijna 
programmatisch een aantal opmerkingen: “wat me zo verbaast is dat in m’n hele strijd 
om m’n eigen identiteit (want die strijd voer ik, […] –  ) m’n eigen geboorte – god niet bij 
me boven komt –  […].” (I, 8, 29-31). Ze vervolgde met te zeggen dat het belangrijk was 
dat zij mensen om zich heen had, zoals de pastor, die naar haar luisterden. Doordat zij 
verhalen over haar leven kon vertellen, kon zij zich dat leven toe-eigenen, kon zij zichzelf 
vinden – en God. “en god dan – ik weet het niet – is dat dan mijn geloof dat alles anders 
kan – dat ik mensen durf te geloven    dat ik mezelf durf te geloven – dat ik dichtbij me-
zelf durf en kan komen – en daarom bij anderen??   is god dan het geloof dat “dingen”  
mij niet overkomen   maar dat ik verantwoordelijk ben voor mijn leven –   en de kracht 
daarvoor heb?  is het het besef dat ik leef en dat ook wil – het reageren op de schepper 
op de altijd aanwezige – de Altijd – Zijnde??”  (I, 9, 1-9) Aan de ene kant droeg Inga een 
godsbeeld in zich met tropologische betekenis: God verbond ze met de kracht in zichzelf, 
met richting die zij zichzelf kon geven en die zij kon vinden, en met het voluit beamen 
van haar leven. Aan de andere kant lijkt het dat Inga ook besef had van een anagogische 
betekenis van de werkelijkheid: zij verstond haar leven als een reageren op de God die 
Schepper is, Altijd Aanwezige en Altijd Zijnde. Maar dit besef en de ervaring van de aan-
wezigheid en betrokkenheid van God zaten diep verborgen. 
 Inga moest eerst strijd om haar eigen identiteit voeren. Eerst moesten enkele delen 
van haar die in het duister waren aan het licht komen, voordat er ruimte kwam om God 
vanuit een ander licht te kunnen bezien. Langzamerhand leerde ze dit te doen. Daarbij 
werd ze geholpen door haar grote symboolgevoeligheid en de christelijke duidingen die 
de pastor haar aanreikte. Door haar grote symbolisch bewustzijn kon ze vatten hoe de 
pastor schriftverhalen en haar eigen verhalen interpreteerde. Soms liet ze zijn duidingen 
voor wat ze waren, zoals in het gesprek naar aanleiding van een droom waarover zij op 
14 maart 1984 heeft geschreven. Deze droom kreeg ze precies twee jaar, nadat ze zich 
verbaasd had afgevraagd, waarom God niet bij haar bovenkwam in haar strijd om haar 
identiteit. Ze schreef die dag eerst in haar dagboek naar aanleiding van een voorberei-
ding van een kerkviering. Zij reageerde op verhalen van andere mensen uit de voorbe-
reidingsgroep over de steun die zij van God ervoeren. “[…] dan begin ik te huilen:   ik ken 
de situaties waarin ik me volstrekt verlaten voel  eenzaam – alleen   op de bodem – er is 
niet altijd een god die steun geeft – althans ik voel dat dan niet.” (II, 23, 6-10)  Maar ook 
al was Inga zich niet bewust van een God die haar steunde, toch welden er wel beelden 
van God bij haar op in haar dromen. Zij droomde die nacht bijvoorbeeld dat zij vluchtte 
uit een benauwende, bedreigende omgeving naar de vrijheid waarin gelachen werd en 
blijheid heerste. Om daar te komen moest ze een hoge muur over en zich “in het water 
storten en je door het water mee laten slepen en maar hopen dat je veilig beneden komt. 
ik waag de sprong […] en kom bevrijd beneden […]” (II, 23, 31-34) In het gesprek met 
de pastor dat hierop volgde, zei deze dat hij het water dat haar droeg ‘God’ zou noemen. 
Inga liet deze duiding op dat moment voor rekening van de pastor. De droom geeft een 
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mooi beeld van wat zij het jaar dat volgde ging doen. Zij stortte zich in de afgrond van 
haar eigen diepten, de afgrond die bedekt was met grote angsten. Ze waagde de sprong. 
Zo ging Inga een half jaar later, eind 1984, de strijd aan met ‘de vrouw van Lot’. Zoals we 
hierboven gezien hebben, werd de vrouw van Lot (Gen. 19,26) voor Inga niet alleen een 
symbool van haar lichaam dat beperkingen kende. Tegelijkertijd werd het een beeld voor 
haar geneigdheid om alleen te zien wat zij (nog) niet kon en was, en niet te waarderen 
wat zij (al) wel kon en was. Inga blijkt deze bijbelse figuur in tropologische zin te hebben 
verstaan: het gaf haar zicht op wat leefde in haar ziel en riep haar op om zodanig met 
zichzelf om te gaan, dat zij de vrouw van Lot in beweging kon krijgen. Het hielp haar om 
zich ook delen van zichzelf toe te eigenen die in het donker waren, om zichzelf te vinden, 
om meer zichzelf te worden. De vraag naar wie God was, kwam daarmee opnieuw naar 
voren. Rond Pasen, op 9 april 1985, schreef Inga dat het haar boos maakte dat anderen 
verhalen hebben over God, maar dat zij geen verhalen had en dat wel zo graag wilde. 
Treffend verwoordde ze: “waarom heb ik geen weet van god – de bron – de kracht – het 
altijd aanwezig [sic, AdJ-vC] – ik zal er zijn –   dat is degene die je kent   je hoort   je ziet   
bevrijdt   rechtvaardig is   dat hoort bij de naam van ik zal er zijn –   dat raakt in mensen 
– dat noemt mensen bij hun diepste naam   dat bevrijdt –   dat maakt dat je zelf kent   
hoort   ziet   en bevrijdt   je god je weg – jouw eigen weg.    zoiets is god   als ik het de 
pastor hoor vertellen – raakt het me –   dan kan ik geloven – daar heb ik òòk weet van –   
maar ik kan het niet nazeggen –   ik wilde dat-ie het nog eens vertelde.” (II, 91, 1-23)
 Uit deze woorden spreken een ongeweten weten en een sterk verlangen. Nu Inga al 
een eind weegs was in haar angstland, verlangde zij naar een God die in haar de kracht 
wekte om haar eigen weg te gaan, om zelf de richting te vinden naar het beloofde land. 
Dit beloofde land was het land waar Inga een eigen naam zou hebben en haar naam 
zou kennen. Inga verlangde naar een God “‘wat’ [sic, AdJ-vC]  met mij te maken heeft.” 
(II, 91, 28). Ze lijkt het vermoeden te hebben gehad dat als zij zo’n God zou kennen, ze 
misschien zelf ook verhalen over God zou hebben. Zij verlangde naar ervaringen die haar 
niet ontglipten, maar die bestendig waren, zodat zij op haar eigen wijze kon nazeggen 
wat de pastor vertelde. Een paar dagen later, op 14 april 1985, schreef ze daarover: “ik 
merk dat ik verhalen zou willen hebben – over de altijd zijnde. maar die zijn er niet – ik 
heb alleen maar een gevoel dat ik en de altijd aanwezige (en niet andersom) bij elkaar 
horen – we hebben iets met elkaar te maken en dat wil ik ook.   een verhaal zou ook niet 
gek zijn.”  (II, 92, 4-8) 
 Maar eerst nog moest er meer afstand komen tot het godsbeeld dat ze zich in haar 
jeugd had gevormd. Dat gebeurde in een droom, waarvan ze de beelden zelf duidde: “de 
grote tanker is mijn godsbeeld met een deukje – z’n scheur. dat kolos is ten onder en 
dat brengt paniek met zich mee – brand – het vernietigt en ik ben sprakeloos.   ik zal de 
sprong in het ongewisse moeten maken.” (II, 93, 7-10) Deze volgende sprong in het on-
bekende maakte Inga daadwerkelijk – nog verder door Egypte om in Kanaän te komen. 
Deze reis – die nog bijna een jaar duurde – werd door Inga verbeeld als de gang van de 
donkere stal naar de wei met ‘koe’. De eerste keer dat Inga erover schreef, bracht zij het 
beeld van de koe in verband met de angst om haar creativiteit te tonen. Deze creativiteit 
is bijna letterlijk te verstaan: haar scheppingskracht, de kracht om in het aanschijn te 
roepen, tot leven te wekken. Het beeld van de koe was aanvankelijk niet goed zichtbaar. 
Maar gaandeweg raakte Inga aan de koe gewend, kwam de koe stevig op haar poten te 
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staan en kwam ze in beweging. De koe kreeg een naam: Anna, en verschoot van kleur; 
tot genoegen van Inga werd de zwart-witte Anna een roodbonte koe. Naarmate Anna 
duidelijker in beeld kwam, kreeg Inga’s angst om haar creativiteit te laten zien minder 
vat op haar. Haar creativiteit, haar kracht om in aanschijn te roepen, tot leven te wek-
ken, werd steeds sterker. Deze creativiteit hielp Inga om uit haar donkere angstland te 
komen en de stap te zetten naar en in het beloofde land. Het beeld van Anna begeleidde 
haar daarbij. In dit beeld kreeg Inga gespiegeld hoe het met haar ging en wie zij onder-
tussen was geworden. Anna ging Inga als het ware voor, of preciezer gezegd: Anna liet 
Inga zien waar zij inmiddels al was. Inga durfde daar echter niet meteen in te geloven en 
kwam daarom als het ware achter Anna aan. Zo bereikte Inga samen met Anna de wei. 
Met Anna samen bereikte Inga het beloofde land. Het land waar zij een gezicht had en 
een naam. Het land waar Inga was: niet langer een klein meisje dat vanuit bangheid de 
wereld tegemoet trad, maar een volwassen vrouw, die durfde te gaan en te staan waar 
ze wilde. Inga was als het ware uit haar dood in het leven gekomen. Eind oktober 1986 
kwam daarmee het einde van de begeleidingsgesprekken daadwerkelijk in zicht. Nog 
eenmaal werd ze geconfronteerd met een oprisping van ongeloof in eigen kunnen. Dat 
maakte haar cynisch en gaf haar een leeg gevoel. Maar ’s nachts werd ze wakker door 
de gedachte “ik kan over water lopen. de ijslaag die van me af is gegleden de afgelopen 
4 jaar is geworden tot een heldere, duidelijke, betrouwbare bodem, die gedragen wordt 
door water – water dat z’n eigen kracht heeft – onafhankelijk van mij is – waar ik geen 
greep op heb – niet voor verantwoordelijk ben – maar dat altijd aanwezig is – mij en mijn 
bodem draagt en in beweging houdt.   en dat gevoel maakt me heel blij en sterk.” (III, 
227, 12 – 228, 6) Zoals Inga het verwoordde, viel het dragende water niet samen met 
Inga, noch met haar kracht. Inga lijkt het te hebben ervaren als iets dat onafhankelijk 
van haar was, dus als iets dat zelfstandig was. Maar bovendien ervoer Inga het dragende 
water als betrokken op haar en als een soort fundament, een grond onder haar bestaan. 
De ontdekking dat zij niet meer ingesloten zat in een ijslaag, maar dat ze daarentegen 
gedragen en in beweging gezet werd door water, deed haar beseffen dat zij heel gewor-
den was. Maar tegelijkertijd realiseerde zij zich dat dit niet betekende dat haar angst en 
ongeloof niet meer de kop konden opsteken. “dat is verwarrend – zo van; op bergen en 
door dalen.    is dit nu het beloofde land!   laat dan maar!! weinig honing en veel wes-
pen – van dattum dus.” (III, 228, 11-15). Dagen later sputterde ze verder: “als het dan 
zo ingewikkeld is, dan maar geen beloofde land – dan maar als mozes die het land ook 
niet zag maar opgenomen werd  - nadat god hem op de mond gekust had –   [… maar ] ik 
wil ook gewoon naar het beloofde land” (III, 229, 3-14) Vier dagen later, op 2 november 
1986, ging “de storm” (III, 230) dan toch liggen en hoorde zij “steeds weer van die zinne-
tjes die me een richting aandoen geven [sic, AdJ-vC]” (idem). Ze concludeerde tenslotte: 
“heel zijn is iets heel groots – ook al is het niet altijd aanwezig – het water draagt me – en 
zal me dragen!” (idem). We kunnen aannemen dat deze uitroep voor Inga zelf nu ook een 
religieuze lading had. Ook al heeft ze het niet expliciet gemaakt, het water lijkt beeld te 
staan voor God (vgl. II, 24, 26-27; Mt. 14, 22-33). De uitroep lijkt de verwondering om en 
de vreugdevolle constatering van bevrijding uit te drukken. 

Uit de dagboeken wordt duidelijk dat Inga op haar lange reis door het angstland naar 
het beloofde land zichzelf gevonden heeft. Zij heeft afstand genomen van de angst die 
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haar werkelijkheidsvisie, haar houding en handelen en haar contact met de werkelijk-
heid vervormden. Het is een proces geweest van opstanding uit de dood in het leven, een 
proces van geboorte tot de mens die zij werkelijk was. In dit proces is zij gaan vertrouwen 
op en heeft een versterking plaatsgevonden van haar spirituele staat van geest. Daar-
door heeft zij kunnen breken met een letterlijk begrip van de goddelijke werkelijkheid, 
dat haar wezensvreemd was, maar haar in haar jeugd was opgedrongen. Inga’s eigen 
verbeeldingsvermogen en het symbolisch, evocerend handelen van de pastor hebben 
haar diep doordrongen van de werkelijkheidscheppende kracht van (religieuze) beelden. 
Inga heeft daardoor haar kritische houding ten aanzien van godsdienstige uitingen en 
bijbelse verbeelding laten varen. Zij heeft zich een allegorische wijze van omgaan met 
schriftverhalen en religieuze beelden toegeëigend, waartoe zij van jongs af aan intuïtief 
geneigd was. Bovendien heeft zij zich een tropologische interpretatie van de werkelijk-
heid eigen gemaakt. De gerichtheid was daarbij lange tijd egocentrisch. Inga besefte dat 
“ik en de altijd aanwezige (en niet andersom)” (II, 92, 5-6) bij elkaar hoorden en zocht 
naar persoonlijke verhalen die dit besef bevestigden. Haar vraag was in feite: wie ben 
ik en wie zijn anderen en wie is God voor mij? Aan het einde van Inga’s dagboeken lijkt 
de verhouding tussen haar en God gewijzigd. Het perspectief kan nu ook aan de andere 
kant liggen: “het water draagt me – en zal me dragen”  (III, 230). Dit dragende water is 
‘niet-ik’. Misschien mogen we daaruit opmaken dat Inga besef had van een anagogisch 
verstaan van en een anagogische omgang met de goddelijke werkelijkheid: “reageren op 
de schepper op de altijd aanwezige – de Altijd – Zijnde”  (I, 9, 8-9). Ik vind echter geen 
sporen die dit vermoeden duidelijk bevestigen. Daarom ben ik geneigd in Inga’s verhaal 
een voorbeeld te zien van een beginnend besef van de anagogische betekenis van de 
werkelijkheid. Het aanvoelen ‘voor het aangezicht van God te staan’ lijkt in Inga in de 
kiem aanwezig te zijn geweest. 
 De mystagogische ‘therapeutische’ begeleiding hield op dit punt op. Om te genezen, 
om heel te worden, was er geen verdere begeleiding meer nodig. De weg lag open om het 
leven als opgestane Inga aan te gaan. Om een anagogische omgang met de werkelijk-
heid te versterken, had de mystagogische begeleiding van karakter veranderd moeten 
worden. Zij zou dan minder de aard van de therapeutische poimeniek en meer die van 
de geestelijke begeleiding gekregen moeten hebben. Uit de dagboeken maak ik echter 
op dat de begeleidingsrelatie tussen Inga en de pastor beëindigd is op het moment dat 
Inga door haar angsten heen haar naam en haar gezicht gevonden had. Inga heeft haar 
weg zelf verder vervolgd. 

5.1.4 Relatie tussen geloofsbemiddeling en proces van inwoning 
  en omvorming
Hierboven hebben we uitgebreid gezien waaruit de geloofsbemiddeling door de pastor 
heeft bestaan en hebben we zicht gekregen op het proces van inwoning en omvorming 
bij Inga. Daaruit maak ik op dat er een duidelijke relatie is tussen het aanbod van de 
geloofsbemiddeling en het proces dat zich bij Inga heeft voltrokken. Anders gezegd: er 
is sprake van mystagogische receptie van het aanbod van geloofsbemiddeling door de 
pastor. 
 Mystagogie is te beschouwen als inwijding in het werkelijkheidsgebied van de gods-
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dienst. Uit de dagboeken van Inga maak ik op dat de pastor Inga heeft ingewijd in een 
tropologisch verstaan van de werkelijkheid die door het christelijk geloof ervaren en ge-
duid wordt. Inga heeft geleerd dat het geloof van christenen zicht kan geven op wat zich 
in de eigen ziel voordoet. Zij heeft geleerd om geloofsverhalen en bijbelse en religieuze 
beelden zo te verstaan dat zij haar helpen bij een heilzame  psychische opbouw. Zo is 
Inga door de pastor geholpen om zich het geloof van haar jeugd op nieuwe, bevrijdende 
wijze toe te eigenen. Deze nieuwe wijze wordt gekenmerkt door vertrouwen en instem-
ming vanuit de eigen ervaring. Inga is zover gekomen dat zij haar eigen geloofsverhaal 
kon vertellen, dat expliciet misschien weinig, maar impliciet sterk over haar en God han-
delde. Dit geloofsverhaal ging over Inga’s menswording, haar opstanding uit de dood 
en de angst, haar tocht door het angstland naar het beloofde land waar zij bij eigen 
naam genoemd werd. Intentioneel lijkt de pastor Inga ook te hebben ingewijd in de ana-
gogische betekenis van de werkelijkheid. Hoewel in Inga de kiem voor een anagogisch 
werkelijkheidsverstaan aanwezig lijkt te zijn geweest, is het niet tot een overtuigende 
perspectiefwisseling gekomen. 

5.1.5 Mystagogie 
5.1.5.1 Mystagogie in het geheim van het bestaan
Uit het bovenstaande maak ik op dat er in de pastorale gesprekken tussen Inga en de 
pastor mystagogie is gebeurd. Inga is ingewijd in het werkelijkheidsgebied van de gods-
dienst. Dit werkelijkheidsgebied blijkt in Inga’s situatie de mens zelf in haar context te 
zijn geweest. Vanuit het perspectief van Inga is mystagogie te typeren als menswording 
of opstanding. Inga is ingewijd in het geheim van het bestaan. Deze geheimen hebben 
te maken met het wezen van angst en van vertrouwen. Aangespoord door een nauwe-
lijks bewust vermoeden van ‘het beloofde land’ heeft Inga geleerd door haar angstland 
heen te trekken en aan haar neiging te ‘verstenen’ en te ‘verkillen’ voorbij te gaan. Het 
verlangen de eigen naam te weten lokte haar op weg te gaan, alle hoeken en gaten in 
zichzelf te ontdekken en volledig aanwezig te komen als de mens die zij was. Hoe klein 
haar vertrouwen ook lijkt te zijn geweest en hoe weinig ze ook geneigd leek om zelf het 
woord ‘God’ in de mond te nemen, ze anticipeerde wel op de werkelijkheid en werkda-
digheid van zo’n God. Deze God was voor Inga als het water waarop zij bleek te kunnen 
lopen, dat haar droeg en zou blijven dragen. Het ‘water dat me draagt’ lijkt voor Inga een 
godsnaam te zijn geweest. 
 Met behulp van beelden en (christelijke) verhalen is Inga ingewijd in de geestelijke 
betekenis van het geheimvolle bestaan. Ze heeft besef gekregen van hoe het christelijk 
verhaal, hoe God een spirituele werkelijkheid is die betrekking heeft op het mens-zijn 
van mensen. Ze kreeg zo besef van hoe God een dragende grond is in haar bestaan. Het 
verhaal van Inga laat zien dat de inwijding betrekking had op de existentiële en spirituele 
laag van het geheimvolle menselijk bestaan.

5.1.5.2 Mystagogie in de genade
Van mystagogie van de genade lijkt bij Inga nauwelijks of slechts voorzichtig sprake te zijn 
geweest. Voor zover zij Gods aanwezigheid herkende in haar leven was dat voornamelijk 
vanuit het perspectief van zichzelf. Aan het begin en aan het einde van haar dagboeken 
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zijn twee aanwijzingen te vinden, die erop lijken te wijzen dat Inga God beschouwde als 
de Altijd Zijnde die aan haar bestaan vooraf ging en op wiens initiatief zij met haar leven 
kon antwoorden. Uit het verhaal van Inga is op te maken dat haar dankbaarheid, verwon-
dering en blijdschap om hoe haar weg gegaan was en wie zij geworden was, groot was. 
Er is een besef speurbaar dat zij dit niet alleen aan de pastor en aan zichzelf te danken 
te had. Maar uitdrukkingen van het geloof dat haar proces van inwoning en omvorming 
haar door God in genade geschonken zouden zijn, blijven ingehouden.

5.1.5.3 Mystagogie in de kerk
Of er van mystagogie in de kerk sprake is geweest, valt in het verhaal van Inga nauwelijks 
terug te vinden. In de context van de ‘therapeutische gesprekken’ is de begeleiding van 
de pastor misschien ook niet gericht geweest op inwijding in de kerk. Ondanks dat Inga 
in een andere plaats woonde, heeft zij – mede door de gesprekken met de pastor – re-
gelmatig diensten bijgewoond in de gemeente waaraan hij verbonden was. Aanvankelijk 
was dat ook om, zoals zij dat noemde, “nagekomen familieberichten” (III, 122), van haar 
overleden broer te vernemen, zodat zij nog eens wat over hem zou horen. Na enige jaren 
merkte Inga op dat zij zich zelf verbonden voelde met de gemeente en dat zij dat niet 
meer (alleen) was via haar broer. Ze participeerde soms in de nabespreking van de preek 
en een keer in het uitdelen van het brood en de voorbereiding van een viering. In deze zin 
lijkt Inga de geloofsgemeenschap wel als voedend en heilzaam te hebben ervaren. Na 
verloop van tijd bleek het voor Inga goed te zijn als zij in de gemeente aanwezig was. De 
pastor heeft Inga dus wel geholpen bij een inleiding in de geloofsgemeenschap als een 
thuis en een ‘voedingsplaats’. Voorzichtig concludeer ik dat mystagogie als inwijding in 
de kerk die geheim of woontent van God is, niet heeft plaatsgevonden, evenmin als een 
mystagogie van de roeping tot de gemeenschap. 

Kortom, uit de dagboeken van Inga maak ik op dat bij Inga een mystagogisch proces 
heeft plaatsgevonden in de zin van inwijding in het geheim van het bestaan. Van inwij-
ding in de genade is in de kiem sprake en inwijding in de kerk is niet eenduidig uit aan 
te wijzen in haar dagboeken.
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5.2 Nicole
Ook Nicole heeft haar verhaal verteld in de vorm van een dagboek. Dit heeft zij geschre-
ven tijdens de Doorloper van 2003. Het dagboek bestaat uit notities die Nicole heeft 
gemaakt naar aanleiding van ervaringen en gebeurtenissen tijdens de Doorloper. Deels 
zijn deze aantekeningen tijdens de tocht zelf gemaakt, deels ook toen zij vanuit Frankrijk 
weer terug in Nederland was. Een eerste lezing van het dagboek wekt bij mij de indruk 
dat Nicole een existentiële ontwikkeling heeft doorgemaakt, waartoe zij in de Doorloper 
impulsen kreeg. Het is mij echter niet helder of ik Nicole kan beschouwen als een ge-
loofsleerling in wie zich een proces van inwoning en omvorming voltrokken heeft. Of en 
in hoeverre haar ontwikkeling door Nicole in spiritueel of gelovig perspectief begrepen 
is, zal derhalve uit de nadere analyse moeten blijken. Bij de analyse maak ik gebruik van 
het tekstboekje van dat jaar, dat ik van de organisatie gekregen heb. Dit helpt mij om een 
aantal opmerkingen en ontwikkelingen die in het dagboek van Nicole zichtbaar worden 
beter te kunnen herkennen en plaatsen. 

5.2.1 Betrokkenen in het mystagogisch proces 
Er is een aantal personen die voor Nicole van betekenis is geweest in haar transforma-
tieproces. Nicole schreef niet uitgebreid over hen en over wat zij gedaan hebben, maar 
liet wel zien dat en hoe zij door hen in beweging is gezet. Het gaat daarbij om de pater 
jezuïet, verder de pastor genoemd, en om twee mannelijke groepsleden, Erik en Simon. 
De pastor heeft de rol gespeeld van mystagoog, terwijl Erik en Simon eerder een soort 
‘wegbereiders’ zijn geweest. Daarnaast heeft ook de Doorloper als geheel, als totaal-
arrangement, een rol gespeeld op de inwijdingsweg van Nicole. Daarom zou ik in deze 
analyse de ‘Doorloper-als-arrangement’ ook als mystagoog willen onderzoeken 

5.2.1.1 Mystagoog 
Pastor
Voorganger
Ik denk dat we de pastor allereerst als een voorganger kunnen zien. Verschillende keren 
heeft Nicole er melding van gemaakt dat de pastor voorging tijdens vieringen. Dit deed 
ze steeds om aan te duiden wanneer de pastor een opmerking heeft gemaakt, waarop zij 
in haar dagboek verder inging. Een keer blijkt de pastor zich geschaard te hebben in een 
rij van gelovigen voor wie het belangrijk was om “naar je eigen hart te luisteren” (N 100). 
De pastor heeft zich zo voorgesteld als voorganger temidden van vele voorgangers in het 
geloof, die Gods stem herkenden in het verlangen van het eigen hart. Hij wees daarmee 
een weg voor Doorlopers, als een uitnodiging om hem hierin te volgen.

Maieut
Vervolgens herken ik in de pastor een maieut. Tijdens een andere viering heeft de pastor 
een paar vragen gesteld die Nicole thuis in haar dagboek genoteerd heeft, omdat zij 
bleven nasudderen en haar hadden geraakt. “Wie zal voor jou een engel zijn en de steen 
van het graf weghalen en je zo bevrijden? En voor wie zal jij zo’n engel zijn?” De aard van 
de vragen is evocatief te noemen. Door deze vragen te stellen heeft de pastor als een 
maieut gehandeld, die vaardigheden en instrumenten toepaste om datgene dat in het 



171

innerlijk van iemand leeft, op te wekken en geboren te laten worden. 

Mede-leerling
Tenslotte heeft de pastor laten zien dat hij als mystagoog tegelijkertijd ook myste was 
en mede-leerling van Nicole en de andere Doorlopers. In wat op Nicole overkwam als 
een soort reactie op haar eigen verhaal, heeft de pastor iets van zijn eigen ontwikkeling 
laten zien. Hij vertelde haar hoe hij zijn ware kompas had leren herkennen door het on-
derscheid tussen door anderen opgelegde moraal en zijn innerlijk verlangen. In dit ver-
langen lijkt de pastor de stem van God te hebben herkend. In dit verhaal heeft de pastor 
zichzelf laten zien als geloofsleerling en mede-leerling van Nicole.

Doorloper
Er is een aantal aspecten van de Doorloper, waarover Nicole heeft geschreven, dat laat 
zien dat de Doorloper als geheel ook een rol heeft gespeeld in het transformatieproces 
van Nicole, zonder dat daarvoor de betrokkenheid van een of meerdere personen aan-
wijsbaar is. Hoewel Nicole daar niet naar verwezen heeft, komt er van achter de tekst 
een groep mensen te voorschijn die in zijn geheel verantwoordelijk is voor het geheel van 
de Doorloper. Ik denk dan aan degenen die de Doorloper geïnitieerd hebben, aan hen 
die eerdere jaren de tocht vorm en inhoud gegeven hebben en aan hen die dat hebben 
gedaan in het jaar dat Nicole haar dagboek schreef. Nicole was toen overigens een van 
hen, daar zij in de functie van ‘regelneef’ de fysieke tocht voorbereid en begeleid heeft. 
Maar meer nog dan een groep mensen die enigszins aanwijsbaar is, zie ik de Doorloper 
als geheel voortgekomen uit, ingebed in, en als een gestalte van de jezuïetische, ignati-
aanse en christelijke gemeenschap. De Doorloper herken ik als een omvattend arrange-
ment, dat gericht is op bemiddeling van het geloof door aanbod op de drie domeinen van 
mens-zijn. Het bezit als geheel een inwijdende kracht. Daarom wil ik, zoals gezegd, de 
Doorloper zelf, het gehele arrangement van de Doorloper, als mystagoog analyseren. Ik 
meen te herkennen dat de Doorloper als geheel een aantal rollen heeft gespeeld in het 
ontwikkelingsproces van Nicole. 
 
Katalysator 
Allereerst bood de Doorloper een wandeltrektocht aan met bezinningsmomenten: ‘lopen 
om stil te staan bij je leven’. Bezinningsmomenten die door Nicole zijn genoemd, zijn de 
dagopeningen, een half uur per dag in stilte wandelen, de uitwisselingen, gesprekken 
met groepsgenoten en vieringen. Het wandelen heeft de eerste dagen bestaan uit lange 
en zware tochten. Na enige dagen is het wandelen lekkerder gegaan. Nicole merkte na 
een week op dat ze zin had om er tegenaan te gaan en dat ze enthousiasme voelde. 
De combinatie van lichamelijke inspanning en geestelijke bezinning heeft een katalyse-
rende werking gehad.

Pedagoog
Vervolgens heeft de Doorloper Nicole de kans gegeven om een taak op zich te nemen, 
die verantwoordelijkheid met zich meebracht en waarin zij leiding moest geven aan 
anderen. Als een ware opvoeder heeft de Doorloper Nicole een functie toevertrouwd, 
waarin zij nieuwe ervaringen kon opdoen, en als het ware in een groter jasje kon groeien. 
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De rol van regelneef werd niet toevertrouwd aan ervaren groepsbegeleiders, maar aan 
iemand met vermoede talenten op dat gebied. Daarmee droeg de Doorloper bij aan de 
volwassen-wording van Nicole. 

Dynamiserende structuur-bieder
Uit het dagboek van Nicole blijkt verder dat de Doorloper een thematische structuur 
bood, waarbinnen zich een dynamiek kon voltrekken. Deze dynamische structuur was 
neergelegd in een tekstboekje, het ‘Doorloperboekje’ genaamd. Daarin stonden thema’s 
uitgewerkt per dag en per blok van drie wandeldagen. De thema’s waren in het tekst-
boekje ingeleid en voorzien van meer religieuze en meer profane teksten ter bezinning. 
Nicole verwees bijvoorbeeld naar een tekst van Martin Šimek, die daarin opgenomen is 
(zie noot 85). Deze tekst stond bij het thema ‘Mijn leven ordenen’ (Doorloper 2003, 32). 
Andere thema’s waarnaar Nicole expliciet of impliciet heeft verwezen, zijn: ‘In gebreke 
blijven’, ‘Aanvaarding’, ‘Je diepste verlangen is je beste leermeester’ (blokthema), ‘Ver-
bondenheid’, ‘Mijn verlangen en mijn twijfels’ en ‘Mijn keuzes en mijn kompas’.

Gemeenschapstichter
Het dagboek van Nicole laat tenslotte zien dat de Doorloper jongeren bij elkaar bracht, 
met elkaar liet samenleven en ontmoetingen tot stand bracht, waarbij jongeren met el-
kaar deelden wat hen innerlijk bezig hield. Dit alles gebeurde binnen de ignatiaanse, 
christelijke context die de Doorloper bood. De Doorloper stichtte daarmee een gelovige 
gemeenschap van voornamelijk jongeren. 

5.2.1.2 Wegbereiders
In het dagboek van Nicole is te lezen dat twee groepsgenoten, Erik en Simon, invloed 
hebben gehad op wat zij innerlijk heeft doorgemaakt tijdens de Doorloper. Uit de notities 
van Nicole is niet op te maken dat Erik en Simon zodanig in het christelijk geloof waren 
ingewijd, dat zij als geloofsleraren kunnen worden beschouwd. Bovendien lijkt het er 
sterk op dat hun spreken niet intentioneel gericht was op geloofsbemiddeling, hetgeen 
meer of minder expliciet wel het geval is bij een mystagoog. Daarom meen ik dat Erik 
en Simon niet als mystagoog gefunctioneerd hebben in het proces van Nicole. Aan de 
andere kant moet ik erkennen dat de rol die Erik en Simon gespeeld hebben, van bedui-
dend groter belang is geweest, dan die van de niet-genoemde tochtgenoten of het wel 
genoemde tentmaatje van Nicole. Wat hebben zij voor Nicole betekend?
 Erik heeft Nicole aan het denken gezet met hetgeen hij vertelde tijdens een uitwisse-
ling. Erik heeft gezegd dat ‘aanvaarden’ voor hem te maken had met “‘niet meer pieke-
ren’, het accepteren zoals het is” (N 42-43). Diezelfde avond maakte Nicole hiervan al 
een aantekening en de volgende dag, op een rustdag, schreef ze haar gedachten verder 
uit. Nicoles eigen bezinning op het thema aanvaarding heeft een duidelijke impuls gekre-
gen door de opmerking van Erik (zie onder 5.2.3.1 – ‘doen in de werkelijkheid’).    
 Met Simon heeft Nicole op de terugreis in de bus een gesprek gehad. Na een grapje 
blijkt Simon Nicole te hebben gevraagd waarover zij fantaseerde. Hij moedigde haar aan 
door te fluisteren dat het alles mocht zijn, “ook wat in de bladen op nummer 1 staat” 
(N 121). Door deze vraag ontdekte Nicole het verlangen dat in de grond van haar hart 
leefde: het verlangen naar “een lieve jongen” (N 122). Het lijkt dat Simon als bij toeval de 
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geboorte meemaakte van Nicoles verlangen. Ik herken in het gebeuren een maieutisch 
moment, maar zou Simon eerder een ‘toevallige, assisterende aanwezige’ willen noe-
men, dan een ‘verloskundige’. Zijn assistentie heeft eruit bestaan dat Simon blijkbaar 
op het goede moment, met de juiste woorden en intonatie en in een geschikte sfeer een 
vraag aan Nicole heeft gesteld, waardoor haar verlangen zich heeft kunnen openbaren. 
 De rol die zowel Erik als Simon gespeeld hebben in het proces van Nicole zou ik willen 
aanduiden met de term ‘wegbereiders’. In zekere zin hebben Erik en Simon geholpen om 
de weg naar acceptatie van haar levenssituatie en naar ontvankelijkheid voor haar ver-
langen te effenen. In hoeverre dit door de beide tochtgenoten verstaan werd vanuit een 
christelijke werkelijkheidsvisie is uit het dagboek niet op te maken. De context waarin de 
opmerkingen gemaakt zijn en waarin Nicole ze opnam, die van de Doorloper, is echter 
christelijk. Daarom beschouw ik de opmerkingen van Erik en Simon als toeleidend naar 
een christelijk-gelovig zelfverstaan, en de rol die zij gespeeld hebben als die van wegbe-
reiders voor christelijke mystagogie91. 

5.2.2 Mystagogisch aanbod
We hebben gezien dat in het transformatieproces van Nicole een mystagoog en wegbe-
reiders betrokken zijn geweest. Ik denk dat we mogen stellen dat van deze drie vooral 
de mystagoog een geloofsbemiddelaar te noemen is. De wegbereiders hebben wel een 
belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelingsproces van Nicole, maar het is aan te nemen 
dat zij niet doelbewust en systematisch gericht waren op de inwijding van Nicole in de ge-
heimen van het geloof en in de christelijke geloofsgemeenschap. Nu ik hieronder inzoom 
op de aard van de geloofsbemiddeling, beperk ik mij daarom tot het mystagogisch han-
delen van de pastor, mystagoog, en tot het mystagogisch aanbod dat door de Doorloper 
in het algemeen is gedaan. Daarbij bespreek ik alleen datgene dat impliciet of expliciet 
in het dagboek van Nicole voorkomt. Ik onderzoek derhalve bijvoorbeeld niet het gehele 
tekstboekje op haar mystagogisch gehalte. De vraag is wel op welke domeinen geloofs-
bemiddeling heeft plaatsgevonden volgens sporen in het dagboek van Nicole. 

5.2.2.1 Mystagoog
Pastor
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
Uit het dagboek van Nicole krijg ik de indruk dat de pastor een belangrijke taak vervuld 
heeft in het aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie. Zijn aanbod op dit domein 

91  Dit in onderscheid met de rol die een kinderpsychiater gespeeld heeft in het proces van acceptatie 
van haar levenssituatie, eerder dat jaar. De context waarin deze man gesproken had, was niet die 
van het christelijk geloof, maar die van psychiatrie. Daarom zou ik zijn functie in Nicoles ontwik-
keling niet die van een ‘wegbereider’ willen noemen, hoezeer Nicole ook geholpen was door zijn 
opmerking. Hetzelfde onderscheid geldt tussen de kinderpsychiater die Nicole heeft ontmoet en 
de pastor van Inga, die als mystagoog de rol van therapeut op zich nam. Deze pastor handelde 
therapeutisch binnen de context van het pastoraat en niet binnen de context van de geestelijke 
hulpverlening (vgl. 5.1.1.1).
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is gericht geweest op het wekken en zuiveren van aanschouwelijk-ervaringsmatig ken-
nen. Ten eerste probeerde de pastor de deelnemers aan de laatste viering in te wijden in 
een symbolisch en tropologisch verstaan van het Paasevangelie en een gelovige waarne-
ming van het eigen leven. In twee vragen liet hij de deelnemers enerzijds het perspectief 
innemen van Jezus, degene die gestorven en begraven was achter een dikke steen en 
die bevrijd zou worden door iemand die voor hem of haar een engel was. Anderzijds wer-
den de deelnemers uitgenodigd zich te verbeelden zelf een engel te zijn, die een ander 
bevrijdt.
 In de viering bij de dag van Ignatius heeft de pastor de visie bemiddeld dat Gods stem 
klinkt in het verlangen van het eigen hart. Tijdens de laatste uitwisseling over ‘je kompas’ 
ging hij hierop nader in door te vertellen over een onderscheid dat hij in zijn eigen leven 
had ontdekt. Een duiding van persoonlijke spirituele ervaring werd zo ingezet om een 
christelijke werkelijkheidsvisie over te brengen. De mystagoog toonde zich een myste. Hij 
hield de groepsgenoten voor dat er een verschil bestaat tussen de eigen stem en Gods 
stem. De eigen stem bleek voor hem de stem van zijn ‘superego’ te zijn, oftewel de stem 
van de verwachtingen van mensen uit zijn omgeving. De stem van God hoorde hij in het 
verlangen, zoals bij hem in zijn verlangen naar verbondenheid. Met deze woorden wees 
de pastor op een manier waarop christenen God herkennen in hun leven. Daarmee no-
digde de pastor de Doorlopers uit om naar zichzelf te luisteren, op zodanige wijze dat zij 
trouw werden aan wie zij in oorsprong waren en dat zij ontdekten daarmee ook in relatie 
te treden met en trouw te worden aan God. 
 Het aanbod van de pastor op het domein van het aanreiken van een christelijke wer-
kelijkheidsvisie lijkt weinig gericht te zijn geweest op het ontwikkelen van het concep-
tuele en het schouwend en doorgrondend kennen. Daarnaast zijn er in Nicoles dagboek 
nauwelijks aanwijzingen dat de pastor mystagogisch aanbod gedaan heeft op de domei-
nen van het wekken en duiden van spirituele ervaring. 

Doorloper
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
Sporen in het dagboek van Nicole wijzen erop dat de thematische structuur van de Door-
loper de intentie heeft gehad om deelnemers in te voeren in een christelijke, ignatiaanse 
visie op hun leven. De thema’s hadden betrekking op existentiële ervaringen. Deels lijkt 
een spiritueel-humanistische visie op deze ervaringen gegeven te zijn, zoals de titel van 
het derde blok doet vermoeden: ‘je verlangen is je beste leermeester’. Voor het overige 
suggereerden de inleidende teksten dat God betrokken is bij de ervaringen die de deel-
nemers in hun leven opdoen. Zij hebben de Doorlopers uitgenodigd op hun bestaans-
ervaringen te reflecteren vanuit het perspectief van Gods betrokkenheid. Het godsbeeld 
dat werd aangereikt in de teksten, is dat van een God die levensruimte is, die de deelne-
mers kent, aanvaardt en bemint, die hen oproept verantwoordelijkheid te nemen in hun 
leven en samenleven, die hen vergeeft voor wat gebroken was in hun leven, en die een 
kompas kan zijn op de verdere weg naar de verwerkelijking van hun diepste verlangen. 
De zowel religieuze als meer profane teksten die de thema’s verder inkleurden en ver-
diepten, hebben de visie bemiddeld dat geloven niet vreemd is aan het gewone leven, 
maar dat geloven een eigen, ander perspectief biedt op het gewone leven. Niet meer dan 
dat, maar ook niet minder dan dat. Met de profane teksten is de gewoonheid van gods-
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dienstige thema’s benadrukt, terwijl met de religieuze teksten de spirituele diepte van de 
dagelijkse werkelijkheid is getoond. Met behulp van het tekstboekje heeft de Doorloper 
zich vooral gericht op zuivering en ontwikkeling van het perceptuele kennen. 

Wekken van spirituele ervaring
Uit het dagboek van Nicole maak ik op dat de Doorloper haar een context bood waarin 
wandelen en bezinning op het eigen leven konden plaatsvinden. De Doorloper is erop 
gericht geweest een arrangement te bieden, waardoor de deelnemers al lopend konden 
gaan stilstaan bij wat hen innerlijk bezig hield. Drie keer drie dagen werd er gelopen met 
een rugzak op en werd ’s avonds op een volgende camping de tent opgeslagen. De Door-
loper heeft hiermee de gelegenheid geboden om fysiek in beweging te komen. Boven-
dien bood hij de kans om de concreetheid van het leven te ervaren. Daartoe werd met 
een groep mensen en hun hele hebben en houden een traject af gelegd door onbekend 
gebied en onder onvoorziene omstandigheden. De wandelingen werden gecombineerd 
met momenten van bezinning en verdieping. Uit het dagboek van Nicole maak ik op dat 
er dagopeningen plaatsvonden, dat er in principe dagelijks een half uur in stilte gelo-
pen werd en dat er uitwisselingen en vieringen gehouden werden. Met dit aanbod werd 
er een ruimte gecreëerd waarin (spirituele) diepere dimensies van het bestaan konden 
oplichten. Als geheel was de Doorloper hiermee een arrangement dat erop gericht was 
spirituele ervaring te wekken. 
 Ook het toevertrouwen van de taak van regelneef aan Nicole zou ik willen beschou-
wen als een aanbod van de Doorloper op het domein van het wekken van spirituele 
ervaring. Het gaf een extra dimensie aan de tocht die Nicole als ‘gewone’ deelnemer al 
twee keer eerder had meegemaakt. De Doorloper bood haar in het regelneef zijn een 
specifieke context om zich bewust te worden van talenten en dynamieken in zichzelf en 
daarmee een aparte mogelijkheid om spirituele ervaring op te doen. 
 Vervolgens waren de uitwisselingen over de dagthema’s, die plaatsvonden in de wan-
delgroepen, arrangementen, waarin de deelnemers zich konden uitspreken over hun 
diepere zelf en zich zo hun eigen gedachten en gevoelens konden toe-eigenen. Boven-
dien bood het de gelegenheid om zich te openen voor de ontmoeting met de andere 
deelnemers en de goddelijke Ander.
 Tenslotte maak ik uit de aantekeningen van Nicole op dat ook de vieringen bedoeld 
waren om spirituele ervaring te wekken. 

Duiden van spirituele ervaring
Het enige spoor in het dagboek van Nicole van aanbod van de Doorloper op het domein 
van het duiden van spirituele ervaring lijkt de uitwisseling te zijn. Tijdens de uitwisselin-
gen deelden de verschillende groepsleden hun gedachten, gevoelens en ervaringen bij 
het dagthema. De Doorlopers werden zo uitgenodigd en aangemoedigd om woorden te 
geven aan datgene dat in hen leefde. De teksten uit het Doorloperboekje waren er mede 
op gericht om geloofstaal aan te reiken voor een gelovige duiding van hun ervaringen. 

Hoewel niet alle domeinen van de geloofsbemiddeling even sterk lijken te zijn ingezet, 
maak ik uit de bovenstaande analyse op dat Nicole in de Doorloper en het handelen van 
de pastor mystagogisch aanbod heeft ontvangen. Hieronder zal ik in het verhaal van 
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Nicole zoeken naar aanwijzingen voor een eventuele mystagogische ontwikkeling van 
Nicole zelf. 

5.2.3 Mystagogische receptie
Als ik het dagboek van Nicole lees, zie ik dat een aantal grote thema’s haar tijdens de 
Doorloper heeft beziggehouden. Allereerst was Nicole in beslag genomen door haar taak 
van regelneef. Vervolgens schreef zij over de veranderingen die zich het jaar voorafgaand 
aan de Doorloper hadden voorgedaan in haar leven en dan met name in haar relatie met 
haar zieke moeder. Tenslotte waren er grote vragen rond de vraag wie God voor haar 
is en haar verlangen naar verbondenheid. Ten aanzien van deze thema’s hebben zich 
enkele ontwikkelingen voorgedaan bij Nicole. Hieronder probeer ik zicht te krijgen op de 
aard van deze ontwikkelingen: zijn deze als mystagogie te beschouwen?

5.2.3.1 Inwoning en omvorming op de drie domeinen
Denken over de werkelijkheid en ervaren van de werkelijkheid
Conceptueel, perceptueel en schouwend en doorgrondend kennen
Nicole schreef in haar dagboek zich als een ‘oecumenische agnost’ (130) te beschou-
wen. Zij vond weinig herkenning bij haar groepsgenoten, “die een sterk en duidelijk geloof 
in God hadden” (92-93). Haarscherp verwoordde zij de spanning van de gelovige ontwik-
keling en haar eigen positie daarbinnen: “Geloof is volgens mij iets dat moet groeien, dat 
vorm krijgt door je ervaringen. Anderzijds staat (christelijk) geloof in een grote traditie. 
Ik heb het gevoel dat dat voor mij botst: alsof die tradities mij in m’n (zoeken-naar-) ge-
loof beknotten, van vrijheid beroven.” (94-97) Tegen deze achtergrond speelde zich haar 
bezinning af over wie of wat haar kompas in het leven vormde. Ze schreef de ervaring 
te hebben opgedaan dat een kompas wel onmisbaar en steunend kon zijn in het leven, 
maar dat zij toch zelf moest bepalen waar ze heen wilde en hoe ze daar wilde komen. 
De pastor blijkt tijdens een viering en tijdens een uitwisseling op dit onderwerp te zijn 
ingegaan. Hij vertelde over de stem van het verlangen naar verbondenheid, die hij in zijn 
eigen hart gehoord had en die voor hem een kompas was geworden. De verhalen van de 
pastor herinnerden Nicole aan de god waarover Socrates had geschreven: de “δαΐμονιον, 
een godje dat in hem zat en dat hij moest volgen” (N 100-101). En ze werd erdoor aan 
het denken gezet. Nicole noteerde een aantal vragen, waarop zij echter  in haar dagboek 
geen antwoord gaf. “[…] waar komt die eigen stem van mij vandaan? Is ze ook gevormd 
door moraal? Of is het de stem van mijn verlangen?” (N 114-115) De vragen laten zien 
dat Nicole zich bewust werd van haar eigen gedachten. In haar vragen legde zij het ver-
band met haar godsbeeld: “En in hoeverre is die stem van mij of iets van buiten mij, wat 
de een een god zou noemen en de ander een δαΐμονιον?” (N 115-116) Ik zie hierin een 
voorbeeld van hoe iemand naar zijn gedachten kan kijken alsof zij op een toneelpodium 
staan. Nicole heeft met deze vragen afstand gecreëerd tot haar gedachten, meningen 
en (gods-)voorstellingen. Voorzichtig is er plaats gemaakt voor andere ervaringen en vi-
sies, waarmee haar eigen werkelijkheidsvisie kon worden gezuiverd en ontwikkeld. Dit 
fragment uit het dagboek van Nicole wijst volgens mij op een stap in de ontwikkeling op 
de grens van het conceptuele en het perceptuele kennen. 
 Een volgende stap werd gezet met een belangrijke ervaring die Nicole opdeed tijdens 
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de terugreis. In het dagboek lees ik dat zij in gesprek raakte met Simon. Er schijnt tussen 
hen een sfeer te hebben geheerst, die aanvankelijk ontspannen was en waarin grapjes 
gemaakt konden worden. Later werd zij vertrouwelijk en intiem. In deze sfeer stelde Si-
mon aan Nicole de vraag, waarover zij fantaseerde. Na een bemoedigende aansporing 
heeft Nicole “hem het meest eerlijke antwoord gegeven dat ik kon zeggen “een lieve 
jongen” (N 121-122). Van dit antwoord schrok ze, “omdat het antwoord uit de grond van 
m’n hart kwam en ik nooit zo sterk had gemerkt dat dat verlangen er is” (N 123-124). Ni-
cole schreef dat zij dit verlangen zo diep weggeborgen had, dat ze er nauwelijks voor uit 
durfde te komen. Het zat verstopt onder angst, onzekerheid, scepsis en ongeloof. Tijdens 
het lopen in stilte, mogelijk op de zevende wandeldag waarop het thema ‘verbondenheid’ 
centraal stond of de achtste wandeldag dat het thema ‘mijn verlangens en mijn twijfels’ 
droeg, voelde ze ongeloof “of echte verbondenheid tussen (twee) mensen wel mogelijk 
is” (N 127-128) en angst om zich open te stellen voor een of het onbekende. Door de 
vraag van Simon echter lijkt haar verlangen door haar angst te zijn heen gebroken. Een 
onvermoed deel van de werkelijkheid was aan de oppervlakte gekomen. Ervaringsmatig 
heeft Nicole nieuwe kennis opgedaan: naast angst leefde er ook verlangen in haar. Maar 
het ongeloof was sterk. Ze schreef niet zeker te weten of te geloven of echte liefde wel 
bestaat, en niet te weten hoe liefde eruit zou moeten zien. Haar geringe geloof in de 
liefde bracht ze in verband met “de oecumenische agnost zoals ik mezelf maar gecate-
goriseerd heb” (N 130-131). Dit roept de vraag op welke betekenis het verlangen voor 
Nicole had. Is het een aanwijzing dat zij (enigszins) met de ogen van het geloof naar 
haar angst en verlangen keek? Beschouwde ze het verlangen dat ze gevoeld had als 
een stem van God, of toch als een stem van zichzelf? Op deze vragen geeft het dagboek 
geen antwoord. Haar aantekeningen hebben een open einde. Ze besloot ze met een 
heldere beschrijving van haar nieuwe staat van geest en met een voorzichtig voornemen. 
“Kortom: ik verlang maar ik weet niet wat ik verlang. Ik verlang maar ik weet niet [of] wat 
ik verlang bestaat. Daarom. Ik hoop ergens kracht en moed te vinden om het verlangen 
met al mijn onzekerheden, angst en twijfels achter na te gaan.” (N 135-137)   

Doen in de werkelijkheid
De Doorloper vond voor Nicole plaats in een jaar waarin zij wezenlijke veranderingen 
meemaakte, zo blijkt uit haar dagboek. Een lijn die zij dat jaar had ingezet, trok ze tijdens 
de Doorloper door. Dat is de lijn van nieuwe dingen uitproberen, nieuwe taken op zich 
nemen, durven ergens voor te gaan en zichzelf de ruimte geven om niet alles te weten 
en niet alles te (hoeven) kunnen. Zo was Nicole voor het eerst les gaan geven en had ze 
na lang twijfelen met succes gesolliciteerd voor een promotieplek. Hiermee is Nicole in-
gegaan op een roeping. Tijdens de Doorloper verheugde ze zich erop zich ‘passievol’ (vgl. 
tekst Šimek, noot 85) op het onderzoek te kunnen storten. Het jaar zou kunnen worden 
omschreven met ‘ingroeien in nieuwe dingen’. Nicole schreef dat haar zelfvertrouwen 
en zelfkennis er enorm door waren toegenomen. Ik heb de indruk dat in het verlengde 
hiervan ligt dat Nicole deze Doorloper de taak van regelneef op zich nam. Een (andere) 
motivatie om (opnieuw) aan de Doorloper mee te doen, ligt in haar behoefte om stil te 
staan bij haar leven, met andere mensen te praten en te genieten. Hiervoor was in de 
eerste dagen weinig ruimte, aangezien het in de gaten houden van de kaart en de weg 
alle aandacht opeiste en spanning gaf. Ze had zich met de groep een aantal keren verlo-
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pen. Bovendien was de tweede dag zo zwaar dat zelfs het lopen in stilte er niet van kwam 
en de uitwisseling pas ’s avonds op de camping plaatsvond. Maar de dag erna vond er 
al een kentering plaats, aangereikt door het landschap. Doordat ze werden geleid door 
de loop van een beek, kon de groep extra lang in stilte wandelen en kon Nicole haar ge-
dachten laten gaan. Ze kon de greep op het leiden van de groep steeds meer loslaten. 
Op de rustdag na het tweede blok schreef Nicole het gevoel te hebben dat ze niet meer 
altijd met de route bezig hoefde te zijn en dat ze inmiddels al wat ervaring had opgedaan. 
Daardoor kon ze meer toekomen aan de innerlijke kant van de tocht. Er ontstond bijvoor-
beeld ruimte voor de vraag wie zij moest volgen. We hebben inmiddels gezien dat Nicole 
gewend was deze vraag met ‘mij zelf’ te beantwoorden. Op de terugweg ontdekte ze een 
nieuw antwoord op deze vraag: ‘mijn verlangen’. Dit verlangen had de leiding van Nicole 
overgenomen: ze kon het niet langer diep weggeborgen houden. De laatste regel van 
haar dagboek wekt de indruk dat Nicole een vermoeden ervan had volgeling te kunnen 
worden van haar verlangen naar liefde – volgeling op de weg naar God misschien. Ergens 
lijkt ze te hebben aangevoeld dat ze hiertoe geroepen werd. Maar in hoeverre ze zich 
bewust is geworden van haar vermoeden en aanvoelen en in hoeverre deze tot keuzes 
hebben geleid, is uit het dagboek niet op te maken. In ieder geval heeft Nicole met het 
regelneef zijn, net als met het lesgeven en het verkrijgen van de promotieplaats, erva-
ringen opgedaan, die haar hebben laten kennismaken en vertrouwd worden met kanten 
in zichzelf die voor die tijd onder de oppervlakte bleven. Angst, twijfel, onzekerheid en 
ongeloof bleven bestaan, maar moesten wel plaats inruimen voor zelfkennis, (zelf-)ver-
trouwen, verlangen en enthousiasme. Ik beschouw het regelneef zijn, het lesgeven en 
het besluiten te gaan promoveren daarom als handelingen waarin Nicole zich haar eigen 
bestaan toe-eigende. Het veranderen van haar houding in de relatie met haar moeder 
lijkt ook een vorm van toe-eigening te zijn, maar misschien wel meer een vorm van door-
werking. Door het grotere vertrouwen en de diepere kennis die zij in zichzelf vond, heeft 
Nicole ook de moed gekregen om haar eigen houding in deze relatie onder kritiek te 
stellen en te zoeken naar een passender houding. Haar worsteling lag bij het gegeven 
dat haar moeder psychiatrisch ziek was. Een ontmoeting met een kinderpsychiater bleek 
confronterend en de herinnering eraan was dat nog. Deze man “gaf toe” (70) dat som-
mige mensen niet geholpen konden worden door de psychiatrie. Deze bekentenis lijkt 
een bevestiging te zijn geweest van Nicoles aanvoelen, maar ze schreef zich toch moeilijk 
bij deze werkelijkheid te kunnen neerleggen. Aan de andere kant merkte ze op daar het 
voorafgaande jaar beter in te zijn geslaagd dan eerder. Zij stond zich nu de gedachte toe 
het niet altijd te weten en haar moeder niet beter te kunnen maken, te kunnen redden en 
in die zin niet te kunnen helpen. Ze realiseerde zich dat ze er alleen maar kon zijn, maar 
bekende dat zelfs dat niet altijd lukte. Door de woorden van Erik tijdens de uitwisseling 
over het thema aanvaarding, lijkt Nicole te zijn bevestigd dat zij de verandering van haar 
houding jegens haar moeder in de goede richting zocht. “Ik heb het gevoel steeds dat 
ik iets moet doen. Pas dan op die manier kan ik het een plek geven, zo denk ik. Het lijkt 
er echter veel meer op dat ik juist iets niet moet doen. Zoals Erik gisteren ‘aanvaarden’ 
uitlegde: ‘niet meer twijfelen of tobben’. Gewoon dingen los laten, berusten en genieten 
van de mooie dingen.” (N 77-80) Nicole werd zich bewust van een andere vorm van 
handelen, een die meer recht deed aan haarzelf en aan de werkelijkheid waarin haar 
moeder en zij zich bevonden. Een vorm die zij zich voorzichtig begon toe te eigenen, en 
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waarin tegelijkertijd iets doorwerkte van andere ervaringen die zij opdeed op het gebied 
van het doen in de werkelijkheid.

In contact staan met de werkelijkheid
Net als bij Inga zien we dat Nicole aanvankelijk op enige afstand stond van een direct 
ervaren van de werkelijkheid. Daarvan lijkt op twee niveaus sprake te zijn: een meer al-
ledaags niveau en een meer existentieel niveau. Het ‘alledaagse’ niveau meen ik te zien 
in de eerste aantekeningen in Nicoles dagboek. Deze noteerde ze op de dag voordat het 
echte wandelen ging beginnen. Ze schreef over de spanning die ze ervoer, “‘gewone’ 
zenuwen (als deelnemer): zal m’n conditie goed genoeg zijn, hoe wordt het weer, wat zal 
me in de thema’s bezighouden?’” (N 8-9) Maar daarnaast gaf haar taak als regelneef 
extra spanning: “hoe zal het kaartlezen me afgaan, word ik geaccepteerd als regelneef, 
gaan we verdwalen, vind ik een leuke route?” (N 9-10) De dag ervoor was haar gespan-
nenheid daarover groter, maar Nicole merkte op er nog wel in te moeten komen: “thuis 
van me afzetten, op [sic] rust komen, wennen aan de omgeving, aan de mensen, aan 
het kamperen” (N 11-12) Het niet weten wat haar te wachten stond en de onbekendheid 
met en de vreemdheid van de nieuwe situatie waarin Nicole verkeerde, maakte dat zij 
met een wat gespannen, gereserveerde houding in de werkelijkheid stond. Gaandeweg 
de tocht veranderde dat, zodat ze na een week kon noteren dat ze vol energie zat en zeer 
enthousiast was. 
 Op een meer existentieel niveau wordt duidelijk dat Nicole in meer fundamentele zin 
belemmerd, teruggehouden werd in haar contact met de werkelijkheid. De oorzaken 
daarvan waren scepsis, ongeloof, angst voor kwetsbaarheid en angst om zich echt (voor 
iemand) open te stellen. Deze emoties hebben de deklaag gevormd over haar verlangen. 
Dat verlangen strekte zich uit naar promotie-onderzoek doen, naar een nieuwe houding 
in haar spanningsvolle relatie met haar zieke moeder en naar verbondenheid en liefde. 
De emoties hebben niet alleen haar verlangen bedekt, maar wezenlijker nog: haar ver-
mogen tot liefhebben. Tijdens de Doorloper kreeg Nicole meer zicht op haar contact met 
de werkelijkheid, op de belemmeringen daarin en op haar verlangen. Zo schrijft Nicole 
dat ze inzag dat moed en geluk haar geholpen hadden twijfels opzij te zetten en haar 
verlangen naar onderzoek doen te gaan realiseren. Bovendien schrijft ze over de door-
werking van een ontmoeting met een kinderpsychiater. De ontmoeting had een onaan-
gename confrontatie betekend met de werkelijkheid dat haar moeder ongeneeslijk ziek 
is. Tijdens de Doorloper zag Nicole echter dat het haar wel een impuls gegeven heeft tot 
aanvaarding van de situatie en tot het uitproberen van een nieuwe manier om met haar 
moeder om te gaan. Een derde voorbeeld waaruit blijkt hoe Nicole op existentieel niveau 
in contact stond met de werkelijkheid is de gebeurtenis tijdens de terugreis. Door de 
vraag van Simon naar haar fantasie is haar verlangen door de deklaag van angst, twijfel 
en ongeloof heen gebroken. Dit is een moment geweest waarop Nicole de werkelijkheid 
ongehinderd en onmiddellijk ervoer. Toch lijken onzekerheden, angst en twijfels nog hun 
invloed te hebben gehouden op Nicole. Zij sprak haar hoop aan om het contact met haar 
verlangen te blijven bewaren, zodat verlangen, verbondenheid en liefde in haar leven 
zouden worden verwerkelijkt en niet langer angst en onzekerheid.

In het bovenstaande heb ik geprobeerd zicht te krijgen op de aard van de ontwikkelingen 
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die volgens het dagboek tijdens en rond de Doorloper bij Nicole hebben plaatsgevonden. 
We hebben gezien dat Nicole is bezig gehouden door grote vragen en dat zij belangrijke 
ervaringen heeft opgedaan. Deze hebben haar dichter bij zichzelf gebracht. Ze heeft er 
een helderder zicht op de werkelijkheid door gekregen. In woorden van dit onderzoek 
naar mystagogie kan ik misschien zeggen dat Nicole ervaren heeft dat in haar een ver-
langen woont, dat haar kan omvormen en haar een weg door het leven wil wijzen. Nicole 
is bovendien vertrouwder geworden met de gedachte dat dit verlangen door christenen 
als de pastor met God in verband gebracht wordt. Toch kon Nicole zich in de tijd dat zij 
haar dagboek schreef, nauwelijks of met moeite overgeven aan de betekenis en conse-
quenties van haar ervaringen. Terughoudendheid en ongeloof bleven haar in grote mate 
bepalen. Ten aanzien van de verschillende domeinen meen ik derhalve veranderingen 
waar te nemen die aanzetten tot inwoning en omvorming zijn, maar die zich niet lijken 
te hebben doorgezet. Een nader onderzoek van de ontwikkeling in staten van geest kan 
ons meer zicht geven op het mystagogisch karakter van de ontwikkelingen die Nicole 
doormaakt.   

5.2.3.2 Ontwikkeling in staten van geest
Het dagboek van Nicole laat zien dat er bij haar door en rond de Doorloper hoogstens 
een geringe ontwikkeling in staat van geest is waar te nemen. 

Letterlijk
Veel notities in Nicoles dagboek zijn beschrijvingen van letterlijke, historische en feite-
lijke aard. Dat betekent dat zij veel geschreven heeft over wat er is gebeurd, wat zij heeft 
meegemaakt, gedaan, gehoord en ervaren. 

Kritisch-redenerend
Uit een opmerking uit het dagboek maak ik op dat Nicole kritisch stond tegenover een 
sterke en duidelijke geloofsbeleving, die zij bij verschillende groepsgenoten meende te 
herkennen. Zij plaatste er tegenover dat volgens haar geloof “iets [is] dat moet groeien, 
dat vorm krijgt door je ervaringen” (N 94-95). Met haar intelligente en rationele geest 
nam zij afstand van een schijnbaar al te gemakkelijk en te overtuigd (emotioneel) geloof. 
Voor Nicole moest geloof wortelen in eigen ervaringen. Hier wordt de brug geslagen naar 
een geestelijk verstaan van de werkelijkheid, waarin de geloofswerkelijkheid oplicht. 

Allegorisch
De opmerking over wat Nicole onder geloof verstaat, vervolgde ze met de herinnering 
aan hetgeen de pastor gezegd had tijdens de viering op de dag van Ignatius. Hij vertelde 
hoe belangrijk het is om naar je eigen hart en de stem van het verlangen te luisteren. Dat 
deed Nicole denken aan het beeld dat Socrates had van de daimonion, “een godje dat 
in hem zat en dat hij moest volgen” (N 100-101). Later bracht zij het in verband met het 
dagthema over je ‘kompas’. Zij vergeleek een kompas met het Japanse beeld voor leraar, 
dat ‘gids’ betekent. Volgens haar wees het beeld erop dat zij wel naar de goede adviezen 
van andere mensen kon luisteren, maar uiteindelijk zelf gericht moest blijven op waar 
zij naar toe wilde en hoe zij daar moest komen. De gedachten die Nicole rond dit thema 
heeft opgeschreven, hebben te maken met de vraag hoe zij de werkelijkheid duidde. Ze 
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vroeg zich immers af: “[dit alles] zet mij aan het denken: waar komt die eigen stem van 
mij vandaan? […] En in hoeverre is die stem van mij of iets van buiten mij, wat de een een 
god zou noemen en de ander een δαΐμονιον?” (N 114-116) Ik maak hieruit op dat Nicole 
er weet van had, dat de werkelijkheid op verschillende manieren geduid wordt. Zij was 
ermee vertrouwd dat de werkelijkheid die zich aandient op verschillende manieren geïn-
terpreteerd wordt. Bovendien begreep Nicole dat taal symbolisch aangewend wordt om 
diepere lagen van de werkelijkheid te kunnen aanduiden. Dit wijst erop dat Nicole een 
allegorische staat van geest had. De visie op geloof en God die haar door de pastor werd 
aangereikt, heeft een grotere plausibiliteit gekregen voor Nicole. Helemaal in het licht 
van haar ervaring tijdens de busreis naar huis, waarin zij haar eigen verlangen ontdekt 
had. (Nicole maakt de besproken notities na de Doorloper – ik veronderstel derhalve 
dat de ontdekking van haar verlangen erin mee resoneert.) Deze visie strookte met haar 
eigen opvatting, dat geloof vorm krijgt door ervaringen. En zij bood een tegenwicht tegen 
de meer letterlijke geloofsvisie waartegen zij zich afzette. Maar Nicole heeft zich niet of 
slechts schoorvoetend overgeven aan de implicatie van haar ervaringen en gedachten: 
de erkenning dat zij misschien zelf wel een gelovige was, dat zij op de weg haar verlan-
gen achterna, gelovig gezien de weg van God zou betreden.

Tropologisch 
Tenslotte zie ik twee sporen van een beginnende tropologische staat van geest bij Nicole, 
en wel in morele of ethische zin. Ten eerste lijkt het dat door de woorden van Erik de be-
tekenis van het woord ‘aanvaarden’ tot haar doordrong. Ze begreep dat het aanvaarden 
van de situatie waarin haar moeder verkeerde van haar vroeg zich anders op te stellen 
in haar relatie met haar moeder en anders te handelen dan ze gewend was. “Het lijkt 
er […] veel meer op dat ik juist iets niet moet doen” (N 78-79). Dit ‘iets niet doen’ lijkt 
ze te hebben verstaan als “er alleen maar zijn” (N 76). Het is niet duidelijk of voor haar 
daarin de godsnaam ‘Ik zal er zijn’ mee resoneert, die aangehaald wordt in de tekst van 
het voorafgaande thema. Het tweede spoor zie ik in de slotzin van het dagboek: “Ik hoop 
ergens kracht en moed te vinden om het verlangen met al mijn onzekerheden, angst en 
twijfels achter na te gaan” (N 136-137). Het verlangen dat krachtig tot haar gesproken 
had tijdens de busreis, lijkt Nicole te hebben verstaan als haar kompas, als de gids, als 
haar daimonion misschien, of wellicht als de God waarin de pastor geloofde. In ieder ge-
val lijkt Nicole zich geroepen te hebben gevoeld om voortaan meer vanuit haar verlangen 
te gaan leven, dan vanuit haar angst, onzekerheden en twijfels. Beide sporen wijzen op 
een nieuw tropologisch-ethisch besef, al bleef Nicole nog terughoudend en aarzelend 
over haar mogelijkheden om daadwerkelijk vanuit de nieuw ontdekte houdingen in het 
leven te gaan staan. 
 Aan een tropologisch-psychodynamische en een anagogische betekenis van de wer-
kelijkheid lijkt Nicole zich niet over te geven, omdat ze gehinderd blijft door angst en 
scepsis, ongeloof. 

Al met al blijkt voor mij uit het dagboek van Nicole dat er bij haar geringe ontwikkeling 
heeft plaatsgevonden in staten van geest. De allegorische staat van geest is bij Nicole 
versterkt en heeft grotere plausibiliteit verkregen en er lijkt bij Nicole een beginnend be-
sef van een tropologisch-ethisch werkelijkheidsverstaan te zijn gewekt. Toch gaf Nicole 
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vooralsnog vanuit ongeloof, angst en twijfel betekenis aan de werkelijkheid van haar 
leven en nog nauwelijks vanuit geloof. Daardoor is bij haar een verdere ontwikkeling in 
staat van geest gehinderd. Wanneer ik deze bevindingen tezamen neem met die ten 
aanzien van de ontwikkelingen op de verschillende domeinen (5.2.3.1), meen ik te moe-
ten concluderen dat in het dagboek van Nicole slechts aarzelende sporen te vinden zijn 
dat zich in haar door en rond de Doorloper een proces van inwoning en omvorming heeft 
voltrokken.  

5.2.4 Relatie tussen mystagogisch aanbod en mystagogische receptie
Hierboven hebben we gezien op welke wijze de pastor en de Doorloper als mystagogen 
christelijk geloof hebben bemiddeld en dat er bij Nicole beperkt sprake is van een proces 
van inwoning en omvorming. Hier wil ik zoeken naar verbanden tussen het mystago-
gisch aanbod van de mystagogen en de mystagogische receptie bij Nicole. Daarbij zal ik 
aandacht hebben voor leemtes die er in het mystagogisch aanbod zijn geweest en die 
mogelijk een verdere mystagogische ontwikkeling van Nicole hebben verhinderd. Ik ben 
me ervan bewust, dat ik daarbij het speculatieve pad betreed en het risico neem de wer-
kelijkheid naar mijn hand te zetten. Ik neem echter ook hierbij het instrumentarium waar-
mee ik verhalen analyseer als uitgangspunt. Dit instrumentarium stelt mij niet alleen in 
staat om aan te wijzen waar er sprake is van mystagogisch handelen, maar geeft ook 
zicht op lacunes in dit handelen. Daarom meen ik dat het risico van speculatie beperkt 
is. Het analyse-instrumentarium toont dat het dagboek van Nicole punten bevat, waarop 
mystagogische begeleiding had kunnen aanhaken. Het zal blijken dat het mystagogisch 
aanbod van de pastor en de Doorloper Nicole op de weg van de inwijding heeft geplaatst, 
maar dat de begeleiding vaak niet ‘afgemaakt’ is. Ik zal daarom proberen uit te schrijven 
wat de aard van verdere mystagogische begeleiding had kunnen zijn. Langs deze uitzon-
derlijke weg hoop ik meer zicht te krijgen op hoe mystagogie werkt of kan werken.

5.2.4.1 Mystagoog (pastor)
Het valt op in het dagboek van Nicole dat de pastor tijdens vieringen en tijdens een uit-
wisseling het een en ander gezegd heeft dat Nicole aan het denken heeft gezet. Vooral 
de dag na thuiskomst heeft Nicole gedachten en ervaringen opgeschreven die mystago-
gisch gezien interessant zijn. In die aantekeningen werden een aantal lijnen getrokken 
en met elkaar verbonden die deels voortkwamen uit opmerkingen van de pastor. Het 
gaat hierbij om de bezinning rond het thema ‘je kompas’ en over de ervaring van Nico-
les verlangen. We hebben inmiddels gezien dat de pastor Nicole geraakt heeft met zijn 
uitnodiging tot en uitleg over het luisteren naar de stem van je verlangen. Het lijkt er op 
dat de pastor de stem van het verlangen, in het bijzonder de stem van het verlangen 
naar verbondenheid, beschouwde als de stem van God. Hij onderscheidde deze van de 
stem van zijn ‘superego’. Of Nicole het expliciet als zodanig heeft herkend, is niet met 
zekerheid te zeggen, maar de pastor heeft met de beelden ‘stem van je verlangen’ en 
‘stem van je ‘superego’’ beelden van God en van het menselijk bestaan bemiddeld. In 
ieder geval is Nicole hierover aan het denken gezet. Zij bracht de woorden van de pastor 
in verband met het godsbeeld van Socrates en heeft ze afgezet tegen het godsbeeld dat 
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zij vermoedde bij groepsgenoten. Bovendien bevroeg ze de oorsprong van haar eigen 
stem. Ze schreef echter geen antwoord op haar vragen op. De ontdekking van haar diepe 
verlangen naar een ‘lieve jongen’, naar echte verbondenheid en liefde, is een indrukwek-
kende ervaring geweest voor Nicole. De confrontatie met haar sterke verlangen maakte 
haar extra bewust van haar angsten, onzekerheden en ongeloof. Ze legde een verband 
tussen haar ongeloof ten aanzien van echte liefde en haar ongeloof ten aanzien van 
God. Het wekt de suggestie dat dit verband ook positief kon bestaan, maar dat zegt ze 
niet expliciet. 
 Ik heb zelf de indruk dat op dit punt een meer persoonlijke mystagogische begeleiding 
behulpzaam en van waarde zou zijn geweest – tijdens en/of na de Doorloper. Een mysta-
goog had haar kunnen helpen inzien dat de ervaring van haar diepe verlangen naar een 
lieve jongen een ervaring kon zijn, waardoor (zoals ze zelf verwoordde) haar geloof vorm 
kon krijgen en kon groeien. Een mystagoog had haar ervaring van het verlangen naar een 
lieve jongen kunnen helpen duiden als een spirituele ervaring, als een ervaring waarin 
God tot haar sprak en haar uitnodigde de weg te gaan van liefde en verbondenheid. Een 
mystagoog had haar kunnen helpen inzien dat de ervaring, die zij had opgedaan, een 
bevrijdingservaring was of kon zijn. Samen hadden zij de beelden uit het verhaal van de 
pastor kunnen invullen die Nicole aan het begin van de thuis gemaakte aantekeningen 
noteerde: “wie zal voor jou een engel zijn en de steen van het graf [van Jezus] weghalen 
en je zo bevrijden? En voor wie zal jij zo’n engel zijn?” (N 86-88). Omdat er nergens no-
titie van is gemaakt, ga ik ervan uit dat Nicole niet met de pastor92 persoonlijk over haar 
gedachten en ervaringen heeft (door-)gesproken. Als een dergelijk gesprek wel plaatsge-
vonden zou hebben, had zij serieus genomen kunnen zijn in haar vragen en aarzelingen 
ten aanzien van wat haar bezighield. Zij had beter zicht kunnen krijgen op de dynamie-
ken die haar terughielden in te gaan op haar verlangen. Zij had haar eigen godsbeeld 
kunnen verhelderen en kunnen uitzuiveren, zodat er (meer) ruimte kon komen voor een 
plausibeler en werkelijkheidsgetrouwer beeld van God. Als Nicole was geholpen bij het 
waarnemen van de goddelijke werkelijkheid zoals die oplicht ook in haar leven, en bij de 
duiding van haar ervaringen in het licht van het geloof, zou zij misschien minder geaar-
zeld hebben om de drempel over te stappen. Uit het dagboek blijkt echter dat zij er toen 
voor is blijven staan. 

5.2.4.2 Mystagoog (Doorloper)
Ten aanzien van een aantal aspecten uit het aanbod van de Doorloper als geheel is een 
relatie aan te wijzen of te vermoeden met de ervaringen die Nicole opdeed en de ge-
dachten die zich in haar ontvouwden. Zo heeft het feit dat de Doorloper Nicole de kans 
gegeven heeft regelneef te zijn, bij haar ervaringen gewekt met leiding geven, leiden, 
geleid worden, kansen krijgen, fouten maken, zich verlopen en toch de bestemming vin-

92  Een dergelijk persoonlijk gesprek heeft kennelijk niet met de pastor, maar ook niet met een van de 
drie animateurs (inhoudelijk begeleiders van een wandelgroep) plaatsgehad. Het is opvallend dat 
in het dagboek van Nicole de animateur niet voorkomt. Uit eigen ervaring weet ik dat een animateur 
soms van betekenis kan zijn op de mystagogische weg van een deelnemer aan de Doorloper (vgl. 
hoofdstuk 1.2.2). 
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den. Uit het dagboek valt een verband op tussen deze ervaringen met de bezinning van 
Nicole rond het thema ‘je kompas’, waarbij het gaat om de vraag wie je kunt/moet volgen 
in je leven en waarbij ook de vraag naar God gesteld wordt. Nicole zelf legt dit verband 
echter niet (expliciet). In meer persoonlijke mystagogische begeleiding zou dit verband 
zichtbaar gemaakt kunnen zijn. Nicole zou erdoor geholpen kunnen zijn om de concrete 
ervaringen met het leiding geven aan de wandelgroep en het – als leider – zelf geleid 
worden toen ze langs de beek liepen, te leren zien en duiden als een analogie van hoe 
God mensen door het leven leidt. 
 Het tekstboekje dat de Doorloper aan de deelnemers gaf, blijkt voor Nicole ook van 
waarde te zijn geweest. Aangezet door een tekst van Martin Šimek heeft ze teruggekeken 
op het voorafgaande jaar, waarin zij haar twijfel overwonnen had en een promotieplaats 
had bemachtigd. Ze heeft zich gerealiseerd dat ook zij een passie had en dat zij gekozen 
had voor werk vanuit deze passie. In haar dagboek heeft Nicole niet het verband ge-
legd tussen de moed opbrengen ‘te gaan voor’ haar passie voor onderzoek doen en het 
volgen van de stem van je verlangen. Nicole beschreef haar gedachten bij de tekst van 
Šimek in termen van bestaanservaringen. Misschien had een mystagoog haar kunnen 
inwijden in een gelovige betekenis van deze bestaanservaringen, door ze bijvoorbeeld te 
duiden in termen van roeping.
 De Doorloper bood daarnaast een dynamiserende structuur, waarin het thema ‘aan-
vaarding’ een plaats had. Voor Nicole bood dit thema de kans om te reflecteren op haar 
relatie met haar zieke moeder, die het voorafgaande jaar onder grote druk stond, maar 
waarin zich wel enige ontwikkelingen hadden voorgedaan. Bovendien voorzag de Door-
loper in regelmatige momenten van uitwisseling. Tijdens de uitwisseling over het thema 
‘aanvaarding’ blijkt Nicole te zijn geraakt door de betekenis die Erik aan het begrip ‘aan-
vaarden’ gaf. In de notities die Nicole hierover gemaakt heeft, valt mij op dat zij over haar 
ervaringen in existentiële, niet-religieuze termen schrijft. Tegelijkertijd stelt de omschrij-
ving van haar nieuwe houding in haar relatie met haar moeder, het ‘er zijn’, mij voor de 
vraag of Nicole een verband met de godsnaam legde. De inleiding in het Doorloperboek-
je bij het thema van de voorafgaande dag (‘in gebreke blijven’) ging in op de godsnaam 
‘Ik zal er zijn’ en het appel dat van deze naam uitgaat voor mens-zijn. Heeft deze tekst 
doorgewerkt in Nicoles overpeinzingen? Wanneer Nicole meer persoonlijk mystagogisch 
begeleid zou zijn geweest, had de samenhang tussen de godsnaam en de houding waar-
naar Nicole streefde in haar relatie met haar moeder verhelderd kunnen zijn. Wellicht 
had een mystagoog kunnen verwijzen naar bijbelse verhalen waarin uitdrukking gegeven 
wordt aan tussenpersoonlijke verhoudingen, als mogelijke spiegelverhalen voor Nicoles 
eigen verhaal. Maar een mystagoog had misschien ook meer accent kunnen leggen bij 
het godsbeeld dat in de inleidende tekst bij het dagthema ‘aanvaarding’ werd bemid-
deld. Nicole zou sterker kunnen zijn uitgenodigd en beter kunnen zijn geleerd om als met 
de ogen van God naar haar eigen leven, naar haar situatie met haar moeder, te kijken 
– met milde, aanvaardende, ontfermende ogen. Misschien had de mystagoog hiervoor 
niet alleen hermeneutisch, maar ook doelgerichter initiërend en arrangerend kunnen 
handelen, bijvoorbeeld in de verzoeningsviering. Nicole merkte daarvan op dat er daarbij 
“niet het gevoel [leek] te zijn dat er bij mensen iets leek te gebeuren” (N51-52). Dat be-
trof blijkbaar ook haarzelf. Nicole weet het aan de deelnemers zelf, die te geremd zouden 
zijn geweest, vooral exact opgeleid en voor wie de wandeldagen tot dan toe misschien te 
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zwaar waren geweest. Al deze redenen kunnen een rol hebben gespeeld, maar mogelijk 
is er ook sprake geweest van een leemte in de concrete invulling van het mystagogisch 
aanbod van de Doorloper door de pastor en de animateurs.  

Over het algemeen meen ik dat Nicole belangrijke ervaringen heeft opgedaan tijdens 
de Doorloper en in het jaar daaraan voorafgaand en dat zij tot waardevolle reflecties is 
gekomen. Uit haar dagboek maak ik op dat Nicole ontvankelijk was voor een gelovige 
interpretatie van haar ervaringen. De Doorloper en de pastor hebben een aanbod ge-
daan die haar (duidelijker) in de richting van een mystagogische weg hebben gezet. Op 
verschillende punten lijkt de begeleiding van de mystagogen echter niet genoeg te heb-
ben aangesloten bij de persoonlijke situatie van Nicole. Daardoor lijkt de begeleiding niet 
‘afgemaakt’ te zijn. Ik wil daarom spreken van leemtes in de mystagogische begeleiding. 
Mogelijk zijn deze van invloed geweest op de geringe mystagogische ontwikkeling bij Ni-
cole. Ik realiseer me echter dat het dagboek van Nicole daar geen uitsluitsel over geeft. 

5.2.5 Mystagogie 
Op grond van de bovenliggende analyse meen ik te moeten concluderen, dat er bij Nicole 
nauwelijks sprake is van mystagogische receptie, maar dat er wel eerste stappen in de 
richting van een mystagogische weg gezet zijn. De ervaringen en reflecties die Nicole in 
haar dagboek heeft genoteerd, laten zien dat er enig besef van de geheimen van het 
bestaan is gewekt. Nicole is gevoelig geweest voor een gelovige duiding van haar erva-
ringen, maar blijkt uiteindelijk toch terughoudend te zijn geweest om haar ervaringen 
zelf in verband met God te brengen. De ervaringen die Nicole opdeed, zijn existentiële 
ervaringen, waaraan zij een moment aarzelend, maar als het erop aan komt geen spiri-
tuele of gelovige betekenis gaf. Nicole heeft zich tijdens de Doorloper verder ontwikkeld 
als mens, ze is meer volwassen geworden. Ze heeft echter niet duidelijk herkend dat 
deze menswording in christelijke termen kon worden geduid, laat staan dat ze dat zelf 
deed. Er is wel enige verschuiving te zien in het beeld dat zij van God en van christenen 
had, maar zij heeft haar zelfbeeld als ‘oecumenische agnost’ niet geheel losgelaten en 
is gereserveerd gebleven ten aanzien van het beeld kind van God en (zoekend) gelovig 
christen te zijn. 
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5.3 Marieke
Een tweede deelnemer aan de Doorloper die mij haar verhaal ter beschikking heeft ge-
steld, is Marieke. Zij heeft mij verteld over haar ervaringen tijdens en rond de tocht die 
zij tien jaar eerder had gedaan. Daarnaast kwam zij te spreken over andere pleisterplaat-
sen die zij op haar geestelijke pad was tegen gekomen. Het verhaal van Marieke gaf mij 
de indruk dat zij een gelovige vrouw was, die in de loop van haar leven een helder zicht 
gekregen heeft op de werkelijkheid. Ik kreeg het idee dat zij zich mystagogisch sterk ont-
wikkeld heeft. Bovendien leek haar verhaal mij zicht te bieden op de betekenis van niet 
alleen de Doorloper, maar van verschillend pastoraal aanbod voor de geloofsontwikke-
ling van Marieke. Ik ben benieuwd wat een uitvoerige analyse van haar verhaal kan leren 
over wat er gebeurt, als er mystagogie gebeurt. 

5.3.1 Betrokkenen in het mystagogisch proces
Het is opvallend dat in het verhaal van Marieke veel personen en groepen in haar trans-
formatieproces betrokken zijn geweest. Een groot aantal van hen heeft gefunctioneerd 
als wegbereiders en als weerstandbieders. Maar ik meen ook in twee personen, één ge-
meenschap en drie ‘arrangementen’ iets van een mystagoog te herkennen. Dan gaat het 
om een pastor en om mijzelf als interviewer, om de gemeenschap van Taizé en om dat 
wat ik ‘arrangementen’ noem: een jongerengroep van een parochie, de Doorloper en de 
liederen van Huub Oosterhuis. Een nadere analyse van de betrokkenen in het transfor-
matieproces van Marieke lijkt zinnig om beter zicht te krijgen op de betekenis en functie 
van de betrokkenheid op de mystagogische weg. 

5.3.1.1 Mystagoog
Pastor
De enige persoon in wie ik een mystagoog herken in het verhaal van Marieke is de pastor 
uit haar thuisparochie. Marieke heeft deze man meegemaakt in een jongerengroep en 
een aantal jaren later heeft Marieke de pastor nog eens om raad gevraagd, toen zij con-
creet iets met haar geloof wilde gaan doen. Hoewel de pastor geen belangrijke mystago-
gische rol heeft gespeeld op de momenten waarop Marieke diep inzicht heeft ontvangen 
in haar relatie met God, meen ik toch dat hij een bescheiden mystagoog is geweest voor 
Marieke. Hij is van betekenis geweest als bemiddelaar en richtingwijzer.

Bemiddelaar en icoon
Marieke schetste de pastor als iemand in wie de blijdschap aan het licht kwam die voort-
komt uit geloven, uit het leven in verbondenheid met God. Hij liet Marieke zien dat een re-
ligieus leven leefbaar was en zelfs uitbundige vreugde kon schenken. Door zijn houding 
van blijdschap, humor en passie heen bemiddelde hij een beeld van God, dat in schril 
contrast stond met het beeld waarmee Marieke doorgaans uit de kerk thuiskwam: het 
beeld van een liefdevolle God versus het beeld van een boze, oordelende God. Ook lijkt 
het erop dat het geduld waarmee hij reageerde op haar verzet tegen alles van God en de 
kerk waar Marieke moeite mee had, haar heeft laten ervaren dat God een open oor had 
voor wat in haar leefde, of dat nou positief of negatief was. Marieke heeft hierover echter 
niet expliciet gesproken. In zijn houding is de pastor als een icoon transparant geweest 
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naar God en heeft hij Marieke een leven-schenkend beeld van God getoond. 

Richtingwijzer en maieut
Daarnaast heeft de pastor voor Marieke de rol van mystagoog gespeeld, toen zij bij hem 
terecht kon met haar vraag naar mogelijkheden om iets meer met haar geloof te gaan 
doen. Hij wees haar de  mogelijkheid van een theologiestudie. Hij riep als het ware als 
een maieut een bestemming in haar boven, waar ze uit zichzelf nooit naar toe had dur-
ven gaan. Blijkbaar heeft hij dit treffend gedaan, heeft hij de pastor in Marieke goed 
gezien. Zij is immers die geopperde mogelijkheid gaan proberen en vond daadwerkelijk 
haar bestemming in het pastoraat. 
 
Jongerengroep
Gemeenschapstichter       
De jongerengroep waarover Marieke vertelde, was een groep uit de naburige parochie, 
waar zij als tiener deel van uitmaakte. Het was “een soort soos bij de kerk” (M 249). 
Marieke heeft zich bij deze jongerengroep aangesloten, toen zij een reis naar Taizé orga-
niseerde. De groep heeft haar dus in Taizé geïntroduceerd en heeft Marieke op een weg 
gezet, waarop zij later wezenlijke ervaringen heeft opgedaan. Daarnaast is de groep ook 
op zichzelf van belang geweest voor de ontwikkeling van Marieke. Op beide aspecten lijkt 
zij te hebben gedoeld, toen ze zei: “nou, dat heeft mijn hele leven veranderd” (M 251). 
Marieke vertelde, dat het een groep was waarin “je […] wat [had] met elkaar” (M 252), 
waarin er “gewoon een diepe verbondenheid, een diepe basis” (M 252) was. In de groep 
werden gezelligheid en diepe gesprekken en discussies met elkaar gecombineerd. In 
deze groep heeft Marieke zich erg thuis gevoeld: “daar kwam ik echt tot leven” (M 874). 
Zij heeft daarin misschien voor het eerst ervaren wat het betekent om ‘erbij te horen’. 
Het is een ervaring uit haar jeugd geweest, waar ze in het interview op terug gegrepen 
heeft om tegenover de negatieve ervaring te plaatsen, die zij met sommige mensen van 
de Doorloper heeft opgedaan. Langs deze weg heeft zij uiteindelijk een positieve bete-
kenis kunnen vinden voor de ervaringen die zij tijdens de Doorloper met Peter en Anita 
heeft opgedaan. Hierdoor veranderde de betekenis van de Doorloper als geheel voor Ma-
rieke. Voor haar existentiële en religieuze ontwikkeling in directe zin is de jongerengroep 
vooral in het verleden van belang geweest. In indirecte zin, namelijk in haar reflectie op 
de Doorloper, is de jongerengroep ook tijdens het interview nog van betekenis geweest.

Taizé 
Marieke vertelde in het interview over haar ervaringen in Taizé. Ze duidde met het begrip 
‘Taizé’ de oecumenische gemeenschap aan van religieuzen en van jongeren die voor lan-
gere of kortere tijd delen in het leven van de religieuzen. Deze gemeenschap als geheel 
heeft voor Marieke een rol als mystagoog gespeeld.

Gemeenschapstichter
Allereerst valt op dat Taizé een rol heeft vervuld in het stichten van gemeenschap. Zij 
bood een plek waar religieus zoekende jongeren naar toe kwamen, elkaar konden ont-
moeten, met elkaar geloof konden delen en vieren. Ze bood een plaats waar jongeren 
een thuis konden zoeken en vinden. Voor Marieke blijkt het lange tijd te hebben geduurd 
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eer zij zich thuis voelde in de gemeenschap van Taizé. Zij heeft last gehad van groeps-
dynamische processen, waardoor het haar maanden kostte voordat zij werd toegelaten 
in de groep. 

Stilte-schenker
Voor Marieke is het belangrijkste geweest, dat Taizé een “weldaad van stilte” (M 889) 
bood. Deze stilte heeft Marieke uit het verbale geweld gehaald, waarin “je van alles ge-
zegd [wordt]” (M 890) en waarin zij zelf kritisch weerwoord gaf. Dat viel allemaal weg, 
waardoor de stem die van binnen klonk, hoorbaar kon worden. De ervaring van de stilte 
kon zwaar zijn voor Marieke. Ook is haar in de stilte eens “zo’n hele diepe religieuze er-
varing” (M 898-899; 343-344) geschonken. De stilte die Taizé bood, is voor Marieke een 
van de indrukwekkendste ervaringen in haar leven geweest. 

Doorloper
Gemeenschapstichter
Marieke heeft veel verteld over haar ervaringen met de Doorloper en over het aanbod 
dat de Doorloper heeft gedaan. Daaruit maak ik op dat de rol die de Doorloper voor haar 
gespeeld heeft als mystagoog, vooral die van gemeenschapstichter is geweest. 
 Zo heeft de Doorloper een aantal jongeren bij elkaar gebracht, die de tocht voorbe-
reidde. Marieke sprak over hen als leden van de ‘kerngroep’. Verder bracht de Doorloper 
jongeren samen, die zowel van wandelen houden als van (gelovige) bezinning op hun 
leven. Zij werden onderverdeeld in wandelgroepen, waarin zij samen de tocht aflegden 
en fysieke inspanningen leverden als het dragen van de rugzak, en waarin zij met elkaar 
in gesprek konden komen. Het gesprek in de wandelgroep heeft onder andere plaats-
gevonden in wat Marieke de “contemplatieve dialoog”93 (M 269; M 462) noemde (door 
anderen, onder wie Nicole, wordt dit ‘uitwisseling’ genoemd). Tenslotte stichtte de Door-
loper gemeenschap door tochtgenoten met elkaar de tent te laten delen. Marieke blijkt 
aan Anita een echt tentmaatje te hebben gehad.
 De Doorloper als ‘gemeenschapstichter’ heeft in neutrale zin jongeren samenge-
bracht tot gemeenschappen zoals net onderscheiden. Marieke heeft de gemeenschap 
van de wandelgroep echter niet in neutrale zin ervaren, maar als ‘weerstandbieder’ (zie 
hieronder).

93  De ‘contemplatieve dialoog’ is een vorm van gebed en gesprek in een groep. Allereerst is er een 
moment van gebed of bezinning rond een bepaald thema. Bij de Doorloper vond dit plaats tijdens 
het half uur in stilte lopen. Vervolgens deelt iedere deelnemer iets van wat hij heeft ervaren of heeft 
opgedaan gedurende zijn gebed. Tenslotte geeft iedere deelnemer in een enkel woord iets terug 
van wat hem geraakt heeft in hetgeen een van de anderen verteld heeft. In de contemplatieve 
dialoog of uitwisseling oefenen de deelnemers zich in het duiden van spirituele ervaring. Bij Nicole 
hebben we gezien dat het horen van andermans duidingen richting kan geven aan de eigen bezin-
ning (zie 5.2.1.2). 
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Huub Oosterhuis
Gemeenschapstichter
Uit het interview blijkt dat Marieke zeer aangesproken werd door teksten, gedichten en 
liederen van Huub Oosterhuis. Zijn gedicht ‘Jij bent ook een van de twaalf’ is een van de 
weinige gedichten van de Doorloper, die zij zich tijdens het interview expliciet herinnerde. 
Ook liederen van Oosterhuis hebben veel voor Marieke betekend. Zij noemde met name 
de tafelgebeden, zoals ‘Die naar menselijke gewoonte’ en ‘Gij die de stomgeslagen mond 
verstaat’, en het ‘Lied tegen de derde wereldoorlog’. Ze vertelde deze liederen te draaien 
“naar aanleiding van toch heel verdrietige dingen die ik in mijn werk tegenkom” (M 644), 
“toen de oorlog in Irak uitbrak” (M 651) en “als ik heel erg verdriet heb over wat mensen 
overkomt” (M 660-661). Zij kon op dat soort momenten terugvallen op deze muziek, 
draaide haar bij herhaling en zong “in stilte” (664) heel hard mee. De liederen hielpen 
Marieke haar emoties te uiten en troostten haar. Maar meer nog: Marieke heeft door en 
in deze liederen een bestemming gevonden. De muziek heeft haar het gevoel gegeven 
dat zij niet alleen was, dat zij niet de enige was met bepaalde emoties en ervaringen. Het 
is alsof Marieke door de muziek het gevoel kreeg er bij te horen, bij een groep mensen 
die verdriet kende om, die zich opwond over en die inwendig protesteerde tegen wat 
mensen overkwam. Marieke bekende in het interview: “ik hoor bij Huub Oosterhuis, […] 
bij die manier van beleven, van denken, […] bij die [sic, AdJ-vC] gedachtengoed.” (M 647-
658) Zij voelde zich door de liederen van Oosterhuis opgenomen in een denkbeeldige 
geloofsgemeenschap. Het was een gemeenschap waarin zij zich qua denken, voelen en 
geloven aangesproken en thuis voelde. Met zijn liederen en teksten heeft Oosterhuis der-
halve een gemeenschap gesticht, die in ieder geval in Mariekes voorstellingsvermogen 
bestond, maar die tegelijkertijd concrete zintuiglijke kanten had, doordat de teksten te 
lezen en de liederen te beluisteren en mee te zingen waren.    

Interviewer
Als ik niet alleen ‘binnen’ het verhaal dat Marieke vertelde kijk naar mystagogie, maar 
ook het interview zelf beschouw als mogelijk mystagogisch moment, kom ik voor een 
aantal vragen te staan. Allereerst de vraag of deze exercitie gerechtvaardigd is. Naar 
de uitwerking lijkt dit het geval te zijn, omdat Marieke juist tijdens het interview inzicht 
ontving over de ‘God-openbarende’ betekenis van de ontmoetingen met Peter en Anita 
tijdens de Doorloper (zie 5.3.1.2). Vervolgens is het de vraag of ik als interviewer, die bij 
dit gebeuren aanwezig was, een rol heb gespeeld in dit mystagogisch moment. Hoe kan 
ik mijn betrokkenheid als interviewster verstaan? Is deze min of meer toevallig, zoals die 
van de wegbereiders in Mariekes mystagogische proces? Of is mijn betrokkenheid meer 
te vergelijken met die van een mystagoog? Ik neig naar het laatste. Enerzijds moet ik 
bekennen, dat ik even verrast ben geweest door het inzicht dat Marieke ontving als Ma-
rieke zelf. Het overkwam ook mij, aanvankelijk bijna zonder dat ik er erg in had. Ik bleef 
tijdens het gehele interview bovendien in de rol van interviewster in de zin dat ik dicht 
op mijn interviewschema bleef en niet erg uitwijdde naar aanleiding van wat Marieke 
vertelde, zoals in een gesprek kan gebeuren. Overigens bleef ook Marieke de lijn van het 
interview vasthouden. Daardoor is het oppervlakkig gezien nauwelijks zichtbaar dat zich 
tijdens het interview zelf mystagogie voltrok. Anderzijds was het onder de oppervlakte 
wel merkbaar. Naar mijn indruk was het verhaal dat Marieke vertelde na het ontvangen 
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inzicht (nog) meer een verwevenheid van de spirituele en de profane levenslijn dan het 
verhaal daarvoor. De spanning die voelbaar was tijdens het interview werd er een van 
ontzag, schroom en enthousiasme voor het aangezicht van God. Er was als het ware 
merkbaar een derde (P/)persoon betrokken geraakt in het gesprek. Terwijl naar mijn 
idee het eerste deel van het interview plaats gevonden had tussen twee personen. Wat 
is het verschil? Misschien kan ik het zo zeggen: in het eerste deel spraken Marieke en 
ik over gebeurtenissen, terwijl we in het tweede deel meer deel werden van een gebeu-
ren zelf. Dit moment werd ingezet op het moment dat ik zelf een draadje zag waaraan 
ik wilde gaan trekken. ‘Wanneer heeft iets je iets te zeggen en wanneer niet?’, werd de 
vraag. Ik voelde op dat moment iets van spanning, opwinding, lef en schroom tegelijk, die 
mij de moed gaven om door te vragen. Het leek een moment van een soort begeestering 
te zijn. Marieke lijkt zich door de vraag uitgedaagd te hebben gevoeld om naar binnen te 
kijken. Niet om te vertellen wat ze eerder al had opgemerkt toen ze naar binnen had ge-
keken, zoals in het eerste deel van het interview lijkt te zijn gebeurd, maar om ter plekke 
en opnieuw naar binnen te kijken. En toen werd het zoeken, stamelen, verder zoeken    
en … vinden! Reflectie lijkt toen actualisering te zijn geworden.
 Hieronder zal ik nagaan, welke rol ik als interviewer in dit proces gespeeld kan heb-
ben. 

Maieut
Ik denk dat ik tijdens het interview vooral de rol van maieut op mij genomen heb. Ik heb 
geprobeerd een context te creëren en een sfeer te scheppen, waarin dat wat in Marieke 
leefde ten aanzien van het onderwerp tot uitdrukking kon komen. Achteraf zie ik dat ik 
dit op een aantal manieren heb gedaan. Ten eerste heb ik de herinnering, het geheugen, 
wakker geroepen. Dat begon al door de brief waarin ik om een interview verzocht heb 
en vooral in het telefoongesprek waarin de afspraak gemaakt werd en waarin ik de grote 
lijn van het onderzoek verteld heb. Ik heb (voor en tijdens) het interview teruggevraagd 
naar de geschiedenis, naar ervaringen uit een verder en minder ver verleden. Dit deed 
ik op een thematische en gestructureerde manier. Daarmee werd een focus geplaatst, 
waardoor veel buiten beschouwing kon worden gelaten en op andere zaken kon worden 
ingezoomd. Ik zat echter niet volledig vast aan de structuur en kon daardoor in enige 
mate inspelen op wat gezegd werd, op de accenten die door Marieke gelegd werden. 
Oftewel: ik kon recht doen aan de particulariteit van haar verhaal. Daardoor lijkt er als 
het ware ruimte te zijn ontstaan voor de eigenheid van Marieke, voor wat als het unieke 
in haar geschiedenis (met God) tevoorschijn wilde komen.
 Ten tweede heb ik Marieke geholpen om het terugkijken op haar verhaal te vertragen 
en te verdiepen. Ik heb geholpen reflexief te worden. Dat heb ik gedaan door te vragen 
naar ervaringen en niet naar anekdotes en, zoals hierboven gezegd, door in sommige 
gevallen door te vragen naar wat het gezegde betekent voor Marieke. 
 Ten derde heb ik Marieke gestimuleerd om verder te vertellen en zich in het interview 
te tonen. Ik heb haar bevestigd in wat ze vertelde, in hoe ze vertelde, in wat en hoe ze 
(zich) liet zien. Deze stimulans en bevestiging schuilden in mijn veelvuldige en verschil-
lend geïntoneerde ‘gehum’. Door aandachtig te luisteren heb ik Marieke als het ware te-
voorschijn geluisterd, tevoorschijn geroepen. En door haar te bevestigen in haar verhaal 
heb ik haar als het ware bij haar naam genoemd.
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 Ten vierde: ook mij overkwam het dat Marieke inzicht geschonken werd tijdens het 
interview. In zekere zin was ik er niet op bedacht dat dit kon gebeuren. Tegelijkertijd 
was het wel mijn hoop en mijn streven haar te ‘brengen’ naar een punt waarop dat kon 
gebeuren. Bovendien had ik een vermoeden van hoe ik een gesprek kon proberen te 
voeren om Marieke naar dat punt te leiden. Dit formuleer ik voorzichtig. Ik wist immers 
dat in de interviews die ik daarvoor al gehouden had, het me niet gelukt was om mensen 
naar dat punt te leiden. Er speelde namelijk ook mee of de geïnterviewde zich liet leiden 
naar het punt waarop God zijn geheimvolle inwerking in het bestaan zou kunnen open-
baren. Evengoed kon ook mijn handelen tijdens het interview verschil uitmaken tussen 
wel op dat ‘punt’ komen en daar niet komen. Het was mijn intentie dat we in het interview 
mystagogie op het spoor konden komen. Dat heb ik op bovenstaande wijze geprobeerd. 

Mede-leerling
Een laatste argument om mijzelf min of meer als mystagoog te beschouwen tijdens het 
interview is dat ik Marieke heb gevraagd naar dingen waar ik zelf weet van heb. Ik heb 
haar gevraagd naar ervaringen die ik – natuurlijk op mijn eigen unieke manier – ook zelf 
heb opgedaan. Dat maakte dat wat zij vertelde bij mij kon landen, dat het veilig was en 
dat ik enigszins een inschatting kon maken van de betekenis die het voor haar had. Het 
maakte ook dat we samen voor het aangezicht van God konden staan toen het Geheim 
zich voltrok. Omdat ik uit ervaring wist wat het is ‘geloofsleerling’ te zijn, konden Marieke 
en ik op dat moment als het ware samen ‘myste’ worden ten overstaan van de ware Mys-
tagoog, God zelf. Ik was als zodanig een mede-leerling van Marieke.

5.3.1.2 Wegbereider
In het verhaal van Marieke wordt zichtbaar dat zij veel mensen heeft ontmoet in haar 
leven, die haar op de een of andere wijze gestimuleerd hebben op de weg die zij ging en 
die haar geholpen hebben ontvankelijk te worden voor de wijze waarop God zich toont in 
haar leven. Ik zou deze personen ‘wegbereiders’ willen noemen. Hieronder ga ik in op de 
betekenis die zij in het transformatieproces van Marieke hebben gehad.

Peter en Anita
Het contact dat Marieke met Peter en Anita heeft gehad, blijkt een grote verrassing te zijn 
geweest. Peter was volgens Marieke iemand met wie zij niet zomaar contact zou krijgen, 
zij “zouden nooit elkaars vrienden worden” (M 559). Als regelneef van haar wandelgroep 
droeg hij er zorg voor dat Marieke de tocht fysiek kon maken. Dat betekende bijvoorbeeld 
dat hij aandacht voor haar had, toen op de eerste wandeldag haar rugzak scheef bleek 
te zitten. Die aandacht bleek heel concreet te zijn: hij ‘emmerde’ om de rugzak recht 
te krijgen en toen dat niet hielp, ruilde hij zelfs zijn eigen rugzak met die van Marieke. 
Toen ook dat niet bleek te helpen, heeft Peter erop aangedrongen dat Marieke zonder 
rugzak verder zou lopen. Het contact tussen Peter en Marieke is “bijna non-verbaal” 
(M 549) geweest en daarnaast indirect, bijvoorbeeld doordat hij in een uitwisseling in  
de groep zijdelings iets tot haar zei en door wat hij aan het einde van de tocht in haar 
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boekje schreef94. Bovendien heeft Peter Marieke meerdere complimenten gegeven, die 
betrekking hadden op de fysieke kant van de tocht: “je hebt hem helemaal uitgelopen” 
(M 37-38) en “dat hij mij toch heel sterk vond” (M 516-517). In de wijze waarop Peter 
met Marieke omging en op haar reageerde, heeft hij haar de indruk gegeven haar te zien 
zoals ze was. “Hij ziet mij” (M 556; 558) zei ze tot tweemaal toe, tijdens het interview. En 
ze voegde eraan toe dat dit een unieke ervaring was. Deze ervaring heeft Marieke met 
Peter opgedaan tijdens de Doorloper, en later opnieuw tijdens de bruiloft van een van 
de andere Doorlopers: “Peter kwam naar míj toe. […] Dat is nou precies waar het even 
om ging.” (M 523-524; M 526-527 (twee keer)). Het is deze ervaring van ‘gezien worden’ 
door Peter, die een tegenwicht bood tegen de ervaringen van “nergens bij horen” (M 63), 
zich moeten “bewijzen” (M 130) en “alleen” (M 138) lopen, die ze in de wandelgroep en 
in de grote groep van de Doorloper ervaren heeft.
 De tweede grote verrassing is de ontmoeting met Anita geweest. Marieke kende haar 
al langer, maar leerde haar tijdens de Doorloper op een nieuwe, andere manier kennen. 
Net zoals ze over Peter zei, vertelde ze ook over Anita, dat zij niet zomaar elkaars vrien-
den zouden zijn geworden (M 182-183), omdat ze niet zo bij elkaar pasten (M 195-196). 
Ook met Anita heeft Marieke niet “de meest diepe religieuze gesprekken” (M 785-786) 
gehad. Blijkbaar was dat niet nodig om toch het gevoel te krijgen “steun bij elkaar” (M 
788) te hebben en “een eenheid” te zijn (788). Dat gevoel is ontstaan door een aantal 
concrete dingen: “we hadden het zo knus met elkaar” (M 186). Wie als eerste aankwam 
op de camping deed erg haar best om als verrassing voor de ander alvast de tent op 
te zetten. Ook konden ze “gezellig kletsen voor het slapen gaan” (M 188-189). Dit klet-
sen was vaak “roddelen”  (M 311) over wat er in de verschillende wandelgroepen was 
gebeurd. Kortom, Anita was Mariekes “maatje” (M 313) geworden. De reden waarom 
juist Anita haar ‘maatje’ had kunnen worden, zocht Marieke in het feit dat Anita net als 
zijzelf het moeilijk leek te vinden om in de groep te functioneren en dat zij daarom naar 
elkaar toe trokken (M 309-311). Toen ze er in het interview op terugkeek, concludeerde 
Marieke: “Anita was er. Die was er.” (M 785) De ervaring met Peter, en nog sterker de 
ervaring met Anita, kwam tijdens het interview in een nieuw licht te staan. In het licht 
van Gods aanwezigheid, in het licht van de godsnaam ‘Ik zal er zijn’. Ineens leek Marieke 
te beseffen, welke betekenis de ontmoeting met Peter en Anita voor haar leven hadden. 
“[D]an ben ik toch de andere kant op gedirigeerd dan ik eigenlijk voor ogen had” (M 799-
800), zei ze. Zoals we verderop nog zullen zien (5.3.3) lijkt Marieke tijdens het interview, 
tien jaar later, ontdekt te hebben, dat de ontmoeting met Peter en Anita beeld is geweest 
van de aanwezigheid van God. De ontmoeting met hen heeft voor Marieke achteraf de 
weg bereid voor de ontmoeting met en de verwerkelijking van Gods naam ‘Ik zal er zijn’. 

Zus
Aan het einde van het interview vertelde Marieke over een indrukwekkende ervaring, die 
zij heeft opgedaan rond het ziek- en sterfbed van haar zus. Met deze zus had zij vroeger 
geen goede relatie. Ze had zelfs “een vreselijke hekel” (M 968) aan haar. Maar veras-

94  In de Doorloper is het gebruikelijk dat de leden van de wandelgroep op de laatste dag voor de terug-
reis in elkaars tekstboekje een persoonlijke reactie of wens opschrijven. 
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send genoeg veranderde dat, toen zij volwassen waren: “toen […] zijn wij eigenlijk van 
dittem geworden. Het was de enige zus met wie ik een goed contact, een bijzonder con-
tact had” (M 970-971). Marieke vertelde sterk betrokken te zijn geweest bij het ziekbed 
van haar zus. Het contact met haar zus die ze aan het verliezen was, heeft “hoe raar het 
ook klinkt, mij natuurlijk ook heel veel gegeven” (M 958). Het contact met haar stervende 
zus heeft haar verder gebracht op haar weg. Zo is Marieke er volgens haar zus “op bijna 
natuurlijke wijze” (M 962) geweest. Deze ervaring en de reactie van haar zus hebben 
haar bevestigd. Allereerst voelt Marieke zich erdoor bevestigd “als pastor. Hoewel het 
natuurlijk mijn zus was” (M 959-960). Waarschijnlijk bedoelde Marieke dat zij bij haar 
ongeneeslijk zieke zus aanwezig kon zijn, zoals ze ook aanwezig kon zijn bij patiënten 
die zij ontmoette in het ziekenhuispastoraat. Deze ervaring was haar in het ziekenhuis 
niet veel eerder overkomen en was derhalve in haar nog niet verankerd. Daarnaast heeft 
Marieke ook bevestiging als zus ontvangen (en haar zus op haar beurt van Marieke). Op 
het ziekbed hebben zij ontdekt wat zij werkelijk voor elkaar voelden en betekenden. “Het 
gaat uiteindelijk alleen maar om de liefde. […] Dat je steeds maar zegt dat je van elkaar 
houdt.” (M 972-973) Dat verraste hen: “Dat wist ik niet, zo spraken wij niet met elkaar 
en het was wel helemaal recht uit het hart” (M 962). Deze werkelijke ontmoeting met 
haar zus was een gebeurtenis, waarin God op een nieuwe manier is opgelicht. Zij heeft 
de weg vrij gemaakt voor de ontmoeting met God als “een mysterie waar ik nog helem…, 
eh, en dat hoeft ook niet” (M 978). Onder 5.3.3 zal ik nader uitwerken, hoe Marieke de 
God-openbarende ontmoeting met haar zus heeft verstaan. Hier is het voldoende om te 
zeggen dat Marieke met haar zus op haar ziekte- en sterfbed op zodanige wijze contact 
heeft gehad, dat zij daardoor verder gebracht is op haar weg naar en met God. In die zin 
zou ik haar zus een wegbereider voor Marieke willen noemen in haar transformatiepro-
ces. 

Jongerenweekend Marriage Encounter
Aan haar ervaringen met jongerenweekenden van Marriage Encounter heeft Marieke 
in het interview niet veel woorden gewijd. Toch lijken ze wel een rol te hebben gespeeld 
in haar ontwikkeling. Ze vertelde dat ze er aan deelgenomen heeft toen zij begin twin-
tig was. De jongerenweekenden boden voor haar een plek, die haar “heel veel gedaan 
[heeft], ook heel veel, ja, me ook weer spiritueel ontwikkeld [heeft]” (M 911-912). Marie-
ke schijnt daar met name “erg geworsteld [te hebben en] […] “bezig [te zijn] geweest met 
dat schuldgevoel waar ik steeds weer mee kwam van ik doe tekort enzo” (M 904-905). 
De weekenden hebben haar geholpen een begin te maken met het loslaten van het 
beeld van de “oordelende God” (M 909; 988), de God voor wie zij “bang” (M 861) was, 
de “boze God” (M 862; 919), en het beeld van een Jezus die “altijd maar mensen [zat] 
af te katten” (M 862-863). Op deze manier hebben de jongerenweekenden haar de weg 
helpen vrijmaken voor de ontmoeting met “een God die liefde is” (M 920; 989-990).
 Marieke is zelf actief geweest in de organisatie van de jongerenweekenden. Toch was 
zij er niet lang bij betrokken, omdat de groep voor haar gevoel te gesloten was. De jon-
gerenweekenden lijken hun betekenis in het transformatieproces van Marieke derhalve 
vooral in het verleden te hebben gehad. 
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5.3.1.3 Tochtgenoot
Het interview van Marieke was voor mij aanleiding tot het maken van een onderscheid 
tussen een wegbereider en een tochtgenoot. Een wegbereider zou ik iemand willen noe-
men, die de verhaalverteller in zijn of haar transformatieproces een (nieuwe) richting 
gewezen heeft. Het is een persoon of een groep die de weg vrijgemaakt heeft voor een 
zuiverder waarnemen van en omgaan met de werkelijkheid. Een wegbereider rolt als het 
ware de weg uit naar het wezenlijke, naar God. Een wegbereider kan daarom van grote 
betekenis zijn in een mystagogisch proces. Het verhaal van Marieke maakt me ervan be-
wust dat mensen in hun transformatieproces ook sterk gebaat kunnen zijn bij een tocht-
genoot. Onder die term versta ik iemand die met de verhaalverteller (voor een langere 
periode) meetrekt op zijn of haar weg. De relatie tussen de verhaalverteller – eventueel 
de myste – en de tochtgenoot lijkt gelijkwaardiger en wederkeriger te zijn, dan die tussen 
de verhaalverteller en een wegbereider. In het interview van Marieke komt naar mijn idee 
haar collega als een tochtgenoot naar voren.    

Collega   
Marieke vertelde over een collega uit het ziekenhuis waar zij op dat moment werkte, 
met wie zij “een hele bijzondere band heeft” (M 597). In intervisie konden zij kritisch 
reflecteren op hun werk en konden zij delen wat er in hun diepte leefde. Er bestond in 
hun contact ook ruimte voor de spirituele kant van hun werk. Volgens Marieke bevroegen 
zij elkaar daarop en zochten zij daar samen naar. Het contact met deze collega hielp 
Marieke om haar spirituele leven en haar werk met elkaar te verbinden. Het lijkt erop 
dat Marieke het nodig had dat deze twee verbonden waren. Gedurende haar hele leven 
liepen spirituele ontwikkelingen en persoonlijke ontwikkelingen immers al samen. De 
band die Marieke met deze collega ervoer, heeft haar geholpen zich thuis te voelen in 
haar werk en zo ook in de kerk. 

5.3.1.4 Weerstandbieders
Wandelgroep
Marieke vertelde over de wandelgroep waarvan zij tijdens de Doorloper deel uitmaakte 
vooral dat het een groep was waarin zij ‘er tussen viel’. Het schijnt dat een aantal groeps-
genoten vóór haar liepen, een aantal achter haar en dat zij “echt alleen in het midden” 
(M 60-61) liep. Het lopen was niet vanzelfsprekend voor Marieke. Lopen op zich vond ze 
heerlijk, maar vooral het sjouwen met de rugzak vond ze spannend. Ze had het zichzelf 
niet zien doen, maar probeerde het wel. Het bleek al de eerste dag niet goed te gaan. 
Daardoor schijnt Marieke in een “gevecht van falen” (M 30) te zijn geraakt en het gevoel 
te hebben gekregen dat ze zich “moest bewijzen” (M 130; vgl. 167). Ze heeft het idee 
gehad dat de groep er geen vertrouwen in had dat zij kon lopen, en dat zij haar als een 
“vijfde wiel aan de wagen” (M 31) beschouwde. Ze had de indruk er als het ware bij te 
hangen en geen onderdeel van de groep uit te maken. Blijkbaar raakte deze ervaring 
een gevoelig punt bij Marieke. Het herinnerde haar vermoedelijk aan het gezin waaruit ze 
voortkwam en aan andere groepen waarmee ze opgetrokken was. Het niet bij de groep 
horen, noemde ze “typerend voor mijn leven” (M 63). Uitingsvormen daarvan zijn ‘alleen 
lopen’ geweest, geen plek hebben in de groep, anders zijn dan de anderen, geen grond 
vinden zodat bijvoorbeeld gesprekken niet aardden, en fundamentele eenzaamheid. Tij-
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dens het interview verwoordde ze een aantal mogelijke oorzaken: de fysieke reden dat 
zij niet kon lopen met een rugzak en de persoonlijke reden dat zij blijkbaar een “indivi-
dualist” (M 228; vgl. 220-221; 223; 309) is. Bovendien voerde zij nog als een mogelijke 
sociale reden aan dat ze zich misschien niet als een van de deelnemers had opgesteld, 
maar dat ze – vlak voor haar pastorale stage –  “al een beetje pastor probeerde te spelen 
in de groep” (M 336). In de ontwikkeling van Marieke is de ervaring niet deel uit te maken 
van de wandelgroep er een van ‘weerstand’ geweest. Deze ervaring staat in een groter 
verband, dat de tegenstroom van Mariekes leven vormt. Maar zoals we nog zullen zien, 
toont het verhaal van Marieke dat zij juist ook door de weerstand die zij ondervond, uit-
eindelijk haar echte levensstroom vond. Daarom is de wandelgroep als weerstandbieder 
evengoed van betekenis geweest in het transformatieproces van Marieke. 

Collegae uit het bezinningshuis
Kort nadat Marieke uit Taizé terugkwam, is zij bij een bezinningshuis gaan werken, waar 
religieuzen en leken werkten. Het werken in dit bezinningshuis viel haar zwaar. Ze ver-
telde onder haar collegae te hebben gemist “dat je gewoon betrokken bent met elkaars 
dagelijks leven” (M 607). Ze heeft het gevoel gehad niet gekend te zijn en niet begrepen 
te worden. Dat vond ze moeilijk en kostte haar strijd. Bovendien zag ze in het bezinnings-
huis “dingen die niet door de vingers konden” (382-383), met name met betrekking tot 
“de positie van de vrouw in de kerk” (383). Ze zei op dit punt “sterk beïnvloed” (384) te 
zijn door haar vrouwelijke collegae in het bezinningscentrum. Dat heeft bij Marieke de 
vraag opgeroepen naar wat “m’n plek binnen de kerk [is], hoor ik daar wel?” (M 376) Vol-
gens Marieke speelde deze vraag al tijdens de Doorloper op de achtergrond mee, maar 
ging het later een grotere vraag worden, die heftige emoties opriep. 
 De ervaring met de religieuzen uit het bezinningshuis lijkt niet erg positief te zijn ge-
weest. Toch meen ik opnieuw niet te kunnen zeggen dat het een ervaring is geweest, die 
de ontwikkeling van Marieke heeft belemmerd. Het lijkt er eerder op dat het een van de 
vele ervaringen is geweest, die zij met ‘niet gekend zijn’ en ‘er niet bij horen’ opdeed. 
Daarom wil ik de religieuzen uit het bezinningshuis ook scharen onder de weerstandbie-
ders in het transformatieproces van Marieke. 
 Overigens lijkt het contact met de religieuzen ertoe te hebben geleid dat zij de Gees-
telijke Oefeningen van Ignatius van Loyola heeft gedaan. Zij vertelde tijdens het interview 
kort dat zij “een heel bijzonder jaar achter de rug [had], want ik heb de Geestelijke Oefe-
ningen in het dagelijks leven gedaan” (757-758). De impact daarvan lijkt groot geweest 
te zijn, hoewel Marieke er niet nader op ingegaan is (zie 5.3.2.2 – ‘anagogisch’).  

Kerk
Uit hetgeen Marieke in het interview over de kerk gezegd heeft, valt op te maken dat zij 
over drie vormen van kerk gesproken heeft. Met het begrip ‘kerk’ doelde Marieke aller-
eerst op “het instituut kerk met haar regels” (M 668; 672; 951). Ze vertelde dat zij tegen 
de “onrechtvaardigheid die ik zag binnen de kerk [flink] tekeer gegaan [is]” (M 381). 
Wanneer het gaat om de kerk als instituut heeft het begrip kerk een negatief beeld opge-
roepen bij Marieke. De vraag of zij er wel bij hoorde, heeft jarenlang voor haar gespeeld. 
Of zij “dat nog wel wilde, voor dat instituut werken” (M 951) vroeg zij zich gaandeweg 
haar studie vertwijfeld af. En ten tijde van het interview vond zij het “heel moeilijk om 
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daar mijn plek in te vinden” (M 672-673). 
 Daarnaast betekende het begrip ‘kerk’ voor Marieke de lokale parochiegemeenschap. 
Zij doelde op de parochiegemeenschap waartoe zij territoriaal gezien zou behoren en de 
parochiegemeenschap in het algemeen. Ook in deze vorm van de kerk lijkt Marieke geen 
duidelijke plek te hebben gehad. Ze zei het moeilijk te vinden om “hier een plek [te] vin-
den […] want dan moet je je echt inwerken” (M 697-698). Daar kwam volgens haar niks 
van, omdat ze genoeg had aan haar eigen diensten in het ziekenhuis en vooral omdat 
zij zich niet zo aangesproken voelde. Desgevraagd moest ze zoeken naar de reden daar-
voor. Tenslotte probeerde ze: “ik denk dat ik in de kerk […] God niet ten diepste ontmoet. 
[…] Dan is het praten over God meer, dan echt met God. Er is geen ontmoeting. […] En 
nabijheid.” (M 761-764). Ze zei voornamelijk om deze reden geen aansluiting te vinden 
bij een lokale parochiekerk. Toch gaf ze aan dat ze vroeger vooral bij een parochie zocht 
naar “wat heeft het mij te zeggen” (M 717), terwijl ze zich ten tijde van het interview – en 
“dat is wel nieuw” (M 716) – meer bewust was van “solidariteit” (M 711) binnen de ge-
meenschap die in een parochie gevormd wordt. “Ik heb nu meer het idee van als ik naar 
een parochie ga dan is het uit solidariteit, dan is het vanwege de mensen, om een plek 
te verwerven binnen de gemeenschap […] als kring van mensen […] die mekaar nodig 
hebben.” (M 710-716) Marieke ging echter niet verder op dit onderwerp in. 
 De derde betekenis die het begrip ‘kerk’ kreeg in het verhaal van Marieke is die van 
het pastoraat in het ziekenhuis. Marieke zette het werk in het ziekenhuispastoraat ener-
zijds af tegen het werken binnen het instituut kerk, maar beschouwde het anderzijds als 
een vorm van werken binnen dat instituut. Ze vertelde dat zij na haar studie gedacht had 
iets anders te gaan doen dan “voor dat instituut” (M 951) werken, maar toen “kwam ik 
in aanraking met het ziekenhuispastoraat, eerst heel toevallig […], maar toen was ik zo 
verkocht” (M 953-955). Binnen de ruime grenzen van de kerk heeft Marieke zo een plek 
gevonden, waar zij als pastor kon werken en zich thuis kon voelen. Binnen haar ontwik-
keling heeft de kerk de betekenis gehad van een tegenover waartoe Marieke zich kritisch 
verhield, waartegen zij zich verzette, maar waar zij toch steeds ook haar plek in zocht. 
Net als in de Doorloper en binnen haar familie lijkt zij in de kerk geen plaats voor zichzelf 
te hebben gezien, lijkt ze geen ruimte te hebben ervaren om er te mogen zijn. Maar ook 
hier lijkt er uit onverwachte hoek toch ruimte, toch een plek te zijn geboden (zie 5.3.3.1 
– ‘doen …’ en ‘in contact staan met de werkelijkheid’). Naar eigen zeggen is haar dat 
overkomen en is dat “een van de meest indringende ervaring[-en]” (M 955-956) die zij 
heeft meegemaakt.

We hebben hierboven gezien dat Marieke een groot aantal personen heeft ontmoet op 
haar geestelijke weg. Ook heeft zij deel uitgemaakt van verschillende gemeenschap-
pen en pastorale arrangementen, die van invloed zijn geweest op haar ontwikkeling. 
Deze invloed heb ik gekarakteriseerd als die van een mystagoog, een wegbereider, een 
tochtgenoot of een weerstandbieder. Hieronder zal ik onderzoeken welk aanbod door 
de mystagogen is gedaan en hoe we de aard en inhoud daarvan kunnen omschrijven in 
termen van mystagogie.  
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5.3.2 Mystagogisch aanbod
Uit het verhaal van Marieke maak ik op dat zij verschillende personen en arrangementen 
en een gemeenschap heeft ontmoet in haar leven, die als mystagoog hebben gefunc-
tioneerd. Hieronder zal ik analyseren op welke domeinen van het mens-zijn door hen 
christelijk geloof bemiddeld is. 

5.3.2.1 Mystagoog
Pastor
Wekken van spirituele ervaring
In het voorgaande heb ik al aangegeven welke rol de pastor uit haar thuisparochie in de 
ontwikkeling van Marieke gespeeld heeft. Het lijkt erop dat de pastor met zijn houding 
bij Marieke de ervaring heeft gewekt dat het onderhouden van een relatie met God leuk 
is, leven wekt en zelfs uitbundige vreugde kan schenken. Het kan zijn dat de pastor met 
zijn houding een voor Marieke bevrijdend godsbeeld heeft bemiddeld: het beeld van een 
liefdevolle, levenschenkende, jouw aanwezigheid wensende God. Wellicht kan ik dat als 
mystagogisch aanbod beschouwen. Tot nu toe hebben we het mystagogisch handelen 
onderscheiden van andere betrokkenen in het mystagogisch proces, voor zover het in-
tentioneel, systematisch en strategisch gebeurde en met een verantwoordelijkheid voor 
het gehele proces. Ten aanzien van de houding van de pastor, zoals we dat bij deze man 
zien, moeten we misschien zeggen, dat deze eerder toevallig dan intentioneel is. Het ka-
rakter van de pastor lijkt namelijk een grote invloed te hebben. Toch kan het zijn dat de 
pastor bewust gebruik maakt van zijn eigen karakter bij de bemiddeling van het geloof. 
De pastor kan zijn karakter doelmatig hebben ingezet bij zijn handelen, waardoor zijn 
zeggingskracht versterkt kan zijn geweest. Hoe dan ook, het karakter en de houding van 
een pastor lijken, al dan niet intentioneel aangewend, van betekenis te kunnen zijn in het 
mystagogisch handelen.

Jongerengroep
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie en duiden van spirituele ervaring
In de jongerengroep waarvan Marieke lid is geweest, heeft zij deelgenomen aan discus-
sies en een bijbelgroep. Daarin is zowel een christelijke werkelijkheidsvisie aangereikt 
als spirituele ervaring geduid. Marieke vertelde dat zij zich fel kon verzetten in de groep 
tegen wat zij als de opvattingen van de kerk zag. Dit verzet komt waarschijnlijk mede 
voort uit het negatieve godsbeeld dat zij zich als kind had gevormd door wat haar vanuit 
het gezin en de kerk was aangereikt. (zie 5.3.3.1 – ‘conceptueel […] kennen’). De pastor 
blijkt geduldig naar haar te hebben geluisterd. Daaruit maak ik op dat er in de jongeren-
groep verschillende christelijke werkelijkheidsvisies met elkaar geconfronteerd werden, 
zoals die van Marieke en die van de pastor. Er is door de pastor een andere, meer heilza-
me christelijke werkelijkheidsvisie bemiddeld, dan die waarover zij beschikte. Deze meer 
heilzame werkelijkheidsvisie heeft aangesloten bij een religieuze ervaring die Marieke 
als kind heeft gehad, maar die ze pas later als zodanig heeft herkend. Het aanreiken 
van een heilzame werkelijkheidsvisie is daarom misschien tegelijkertijd een duiden van 
deze spirituele ervaring geweest. Hoe dan ook, de jongerengroep heeft met haar soos 
en bijbelgroep mystagogisch aanbod gedaan, omdat zij Marieke de ruimte bood om met 
anderen samen op zoek te gaan naar de waarde van (het) geloof in haar leven. 
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Wekken van spirituele ervaring
Het interview van Marieke laat zien dat de jongerengroep op twee manieren spirituele 
ervaring gewekt heeft. Ten eerste doordat zij als groep een thuis bood voor de Marieke, 
die als mens en als gelovige niet eerder een plek gevonden had. Ten tweede doordat de 
jongerengroep een reis naar Taizé organiseerde en Marieke zo geïntroduceerd heeft op 
een plek waar zij later vaker en voor langere tijd terug gekomen is. Marieke heeft hier 
belangrijke spirituele ervaringen opgedaan en is er in sterke mate (religieus) gevormd.

Taizé 
Wekken van spirituele ervaring
Mystagogisch gezien bestond volgens het verhaal van Marieke het aanbod van Taizé 
vooral uit het wekken van spirituele ervaring. Allereerst lijkt dit aanbod vorm te hebben 
gekregen in de ontmoetingsplaats die zij bood voor grote aantallen jongeren, die voor 
kortere of langere tijd in de gemeenschap wilden verblijven. Hiermee creëerde Taizé een 
gelegenheid om ervaring op te doen in  het samenleven met andere mensen. Deze men-
sen vonden elkaar op een bepaalde grond, namelijk de spiritualiteitsbeleving van Taizé. 
Zij hadden elkaar echter niet uitgezocht. Ze moesten het met elkaar doen en dat viel niet 
iedereen gemakkelijk, zo blijkt uit wat Marieke vertelde. Het leven in de gemeenschap 
confronteerde haar met zichzelf en zette haar op het spoor van de weg van inkeer.
 De tweede vorm van aanbod dat door Taizé is gedaan om spirituele ervaring te wek-
ken is dat van stilte. In het verhaal van Marieke zijn geen sporen terug te vinden van de 
wijze waarop de stilte is gearrangeerd. Wel blijkt er uit dat de stilte voor Marieke weldadig 
was. 

Doorloper
Wekken van spirituele ervaring
Het interview van Marieke geeft mij het beeld dat veel van het aanbod van de Doorloper 
gericht was op het wekken van spirituele ervaring. Uit de vele aspecten van dit aanbod 
noemde Marieke de volgende: wandelen met een rugzak en in een groep, de combinatie 
van wandelen en bezinnen, het volgen van een deel van de pelgrimsroute naar Santiago, 
met twee personen in een tent slapen, de contemplatieve dialoog, de dagopeningen en 
vieringen (waaronder – in de termen van Marieke – de vergevingsviering), het samen 
zingen en de interactie tussen mensen. 
 Uit het verhaal van Marieke wordt duidelijk dat het de bedoeling was dat de deelne-
mers tijdens de tocht hun eigen spullen meenamen in een rugzak. Het zelf ‘sjouwen’ van 
de rugzak was gericht op intensivering van de innerlijke tocht die gemaakt werd. Dit was 
ook aan de orde bij het wandelen in een groep. Het ingedeeld zijn bij een wandelgroep 
heeft het mogelijk gemaakt dat deelnemers ervaring opdeden met wie zij zijn te midden 
van andere mensen. Mogelijk is de wandelgroep bedoeld geweest als een spiegel voor 
de relatie die zij onderhielden met zichzelf, met andere mensen en met God. Ditzelfde 
lijkt een bedoeling te zijn geweest van de gewoonte om twee deelnemers een tent te la-
ten delen. In de praktische gegevenheden van de Doorloper, zoals het lopen met rugzak, 
het lopen in een groep en het delen van een tent, heeft steeds het omgaan met andere 
mensen een rol gespeeld. De tocht werd niet alleen gemaakt, maar tezamen met andere 
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mensen. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat de deelnemers konden ervaren dat het 
leven pas werkelijk leven wordt in interactie, in relatie met andere mensen. Ook als die 
relaties moeizaam waren en ook als die interacties verrassend waren. 

Duiden van spirituele ervaring
De teksten uit het tekstboekje reikten niet alleen een christelijke werkelijkheidsvisie aan, 
maar duidden, zeker voor Marieke, vooral spirituele ervaring. Marieke noemde in het in-
terview met name de tekst van Huub Oosterhuis, ‘Jij ook, jij bent ook een van de twaalf’. 
Zij vertelde dat deze tekst haar geraakt had. De tekst verwoordde een christelijk mens- 
en godsbeeld: het beeld van de mens die door God gevonden en bij naam genoemd is, 
die geroepen wordt om wonderen te verrichten in de wereld, om verschil te maken voor 
medemensen en die daarbij geïnspireerd en gesteund wordt door Gods Geest. Deze 
tekst heeft voor Marieke eigen spirituele ervaring geduid. Daarnaast is de ‘contempla-
tieve dialoog’, zoals Marieke het noemde, aanbod geweest op het gebied van het duiden 
van spirituele ervaring. Deze duiding werd hier niet zozeer door iemand voorgedaan, 
maar is geoefend door alle deelnemers, die daarbij van elkaar konden leren. 
   
Huub Oosterhuis
Wekken van spirituele ervaring
Het verhaal van Marieke toont dat de muziek van Oosterhuis spirituele ervaring kon wek-
ken. De liederen lijken met muziek, taal en zang arrangementen te hebben gecreëerd, 
die erop gericht waren om mensen te verbinden met elkaar en met God.

Duiden van spirituele ervaring
De liederen van Oosterhuis waren voor Marieke vooral sterk in het duiden van spirituele 
ervaring. Ze gaven taal en melodie aan ervaringen, hielpen deze te verstaan, in de diepte 
te peilen en er een wijze van omgang mee te vinden. Zoals Marieke zei: “Zijn muziek 
verwoordt mijn geloof denk ik, en mijn zoeken […] ja, daar ben ik nu toch wel achter ge-
komen, eigenlijk dit jaar [waarin de oorlog in Irak uitbrak], door dit soort situaties en ook, 
als ik heel erg verdriet heb over wat er mensen overkomt.” (M 658-661). 

Interviewer
Duiden van spirituele ervaring
In het interview met Marieke was ik er als interviewer intentioneel vooral op gericht een 
reflexief proces op gang te brengen ten aanzien van de geestelijke dimensie van haar le-
venservaringen, in het bijzonder, maar niet exclusief die met betrekking tot de Doorloper. 
Door mijn vragen en de wijze van vragen en reageren, heb ik geprobeerd Marieke ertoe 
te bewegen spirituele ervaring te duiden. 

De analyse van het mystagogisch aanbod dat Marieke in de loop van haar leven heeft 
ontvangen, laat ons iets opmerkelijks zien. In haar verhaal blijkt zij vooral te zijn inge-
gaan op die vormen van mystagogisch aanbod, waarin spirituele ervaring gewekt en 
geduid is. Naar vormen waarin haar christelijke werkelijkheidsvisie is aangereikt heeft 
zij slechts verwezen in wat zij vertelde over de jongerengroep in de naburige parochie. 
Marieke heeft tijdens het interview over haar ontwikkeling verteld, terwijl de beschik-
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baarheid van een christelijk referentiekader en een spiritueel waarnemingsvermogen 
vanzelfsprekend voor haar waren. Wij beiden zijn als het ware vergeten om in te gaan 
op de wijze waarop Marieke deze verworven had en op de vraag of mystagogen daarop 
invloed hadden gehad. Onder 5.3.4 zal ik onderzoeken wat de betekenis van dit gegeven 
is voor wat Mariekes verhaal laat zien over de relatie tussen mystagogisch aanbod en 
mystagogische receptie. 

5.3.3 Mystagogische receptie
Uit het verhaal van Marieke blijkt dat zij een hele ontwikkeling in haar leven heeft door-
gemaakt. Haar persoonlijke en haar spirituele ontwikkeling lopen daarbij door elkaar. 
Naar eigen zeggen was Marieke namelijk “vanaf mijn kind-zijn altijd al met geloof bezig 
geweest” (M 843). Tijdens het interview ontdekte Marieke hoe centraal in deze ontwik-
keling de ontmoeting stond. Zij leek opnieuw te ontdekken dat de aanwezigheid van 
God kan oplichten in de ontmoeting met andere mensen. Hieronder zal ik nagaan hoe 
Marieke zich in mystagogisch opzicht heeft ontwikkeld.

5.3.3.1 Inwoning en omvorming op de drie domeinen
Denken over de werkelijkheid en ervaren van de werkelijkheid
Conceptueel, perceptueel en schouwend en doorgrondend kennen
Marieke vertelde dat zij als kind een angstwekkend beeld van God en Jezus had. “Ik ging 
iedere zondag naar de kerk en ik haalde toch altijd wel weer de boze God, kwam ik mee 
thuis of Jezus, die vond ik ook helemaal niet leuk. Die zat ook altijd maar mensen af te 
katten (lacht).” (M 861-863) Bovendien was God in haar beleving “een man die alles 
zag dus ook ondeugden en ik was altijd wel bewust dat ik iets deed wat niet mocht als 
ik dat deed. (fluisterend) Ik was zo’n braaf kind.” (M 858-859) Mogelijk legde Marieke 
een verband tussen hoe God met mensen, met haar omging en de wijze waarop er thuis 
met haar werd omgegaan. Volgens Marieke ging het er “nogal eens hardhandig aan 
toe” (M 851) en was het “werken, werken, werken, werken en leren” (M 851-852). In 
ieder geval is er in haar kindertijd en jeugd sprake geweest van conceptuele en percep-
tuele verwarring. Twee ervaringen hebben een contrast gevormd bij het godsbeeld van 
Marieke. Allereerst een religieuze ervaring, die zij als zevenjarige heeft opgedaan. Dat 
was een ervaring “waar ik een bevestiging hoorde” (M 845-846). Het jaar voorafgaand 
aan het interview95 blijkt Marieke opnieuw te hebben ontdekt hoe bepalend en sterk 
deze ervaring voor haar is geweest, hoezeer het een realiteit is geweest die niemand 
van haar kon afpakken. De tweede ervaring was die met de pastor die voorging in de 
vieringen. “[I]k denk van: ‘Hoe bestaat het dat hij zo eh, zo blij gelovig is, hè’. […] Maar 
ja, toen dacht ik ook weer: ‘Hij zit wel goed natuurlijk.’(lacht)” (M 865-868) Deze ervaring 
heeft Marieke ervan bewust gemaakt dat geloven niet alleen angstwekkend, maar ook 
vreugdevol kan zijn. Het heeft in haar een besef gewekt, dat een relatie met God niet al-
leen getekend hoefde te zijn met strengheid, maar ook met liefde en humor. Het verhaal 

95  Ik vermoed dat Marieke deze ontdekking gedaan heeft in het kader van de Geestelijke Oefeningen 
in het dagelijks leven, die zij in het betreffende jaar gedaan blijkt te hebben.  
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van Marieke laat zien dat zij als kind een verward, ambivalent beeld van de goddelijke 
werkelijkheid had. De religieuze ervaring die zij als kind gehad heeft, heeft een basis van 
vertrouwen gelegd. Maar meer aan de oppervlakte begreep zij God als een boze, strenge 
man. Toen zij begin twintig was, vond er een zuivering plaats van haar conceptuele en 
perceptuele kennen. In de jongerengroep door discussies, in de bijbelgroep, in Taizé door 
opnieuw een “hele diepe religieuze ervaring van bevestiging” (M 898-890) en tijdens de 
jongerenweekenden van Marriage Encounter door gesprekken. “Langzaam aan [heeft] 
de boze, oordelende God plaatsgemaakt voor een liefdevolle God.” (M 919-920) Zowel 
heilzame ervaringen als werkelijkheidsgetrouwere concepten hebben daaraan bijgedra-
gen. De ervaringen die zij in haar ziekenhuispastoraat en tijdens het ziekbed van haar 
zus heeft opgedaan, hebben haar visie op de werkelijkheid verder verhelderd. “[T]oen 
[…] overkwam mij het er zijn, dat is een van de meest indringende ervaring[en].” (M 955-
956) In de tijd dat haar zus ziek was en stierf, heeft Marieke gemerkt “dat ik verdriet 
aankan en dat ik niet kwaad ben geweest op God. Dat eh, dat dat anders ligt. […] Iets 
heeft mij heel erg ten diepste geraakt waar ik misschien niet eens zo goed woorden 
aan kan geven, maar van, zo is het leven. Zo gaat het.” (M 964-966) Ze vervolgde haar 
verhaal: “En daar is het balanceren tussen het intense verdriet en de liefde die tegelijk 
zichtbaar wordt, dat is nog een mysterie waar ik nog helem… eh, en dat hoeft ook niet.” 
(M 977-978) Marieke vatte tot besluit van het interview haar eigen ontwikkeling samen: 
“[…] dan is het eh, strijd de oordelende God die heel langzaam aan door alles waar ik 
mee bezig ben geweest, plaatsmaakt voor een God die liefde is. En, die liefde leer ik op 
een heleboel verschillende manieren kennen. Die ik nog niet begrijp soms enne ook wel 
verzet en toch ook mja, maar, maar daar ergens ligt het.” (M 988-991) In het contact 
met patiënten en met haar zus heeft Marieke ervaren dat in het gewoon er zijn van men-
sen voor elkaar, de aanwezigheid en de liefde van God zichtbaar werd. Deze ervaringen 
hebben het godsbeeld van Marieke veranderd. En deze ervaringen hebben het mogelijk 
gemaakt dat Marieke tijdens het interview zelf haar ontmoeting met Peter en Anita en 
ruimer nog, haar ervaringen met de Doorloper in een ander perspectief is gaan zien. “En 
de Godsnaam betekent: Ik zal er zijn. Nou dat, nou, ik heb ervaren wat dat betekent. Dat 
ik zelfs niet kan vatten. […] en ik denk van: Anita, was er. Die was er. […] [N]u ik dat ook 
weer van toch, dat van Peter weer even naar boven haal, jeetje […]. Het is heel kostbaar. 
Maar ik ben geneigd om [vanuit een negatieve keuze, AdJ-vC] te zeggen van eh: ‘nou, ja, 
nou, dan ga ik maar met Anita om’ en zo gaat het niet. […] [D]an ben ik toch de andere 
kant op gedirigeerd dan ik eigenlijk voor ogen had.” (M 782-800) Niet langer zag ze haar 
ervaringen van de Doorloper in het licht van wat er niet was, maar nu zag ze dat juist in 
het ‘afwezige’ Anita en Peter er waren. Hierin zag Marieke Gods leidende betrokkenheid 
op haar leven.
 In de religieuze ontmoetingen die Marieke als kind en in Taizé had, en in de God-
openbarende ervaringen die zij in de ontmoetingen met patiënten en haar zus heeft 
gehad, heeft Marieke de goddelijke werkelijkheid geschouwd en doorgrond. Zij heeft 
ervaren en beseft dat de liefde en de aanwezigheid van God de grond is van haar leven, 
van het leven. Ten tijde van het interview probeerde Marieke vanuit dit inzicht haar leven 
te leven. 
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Doen in de werkelijkheid
Zoals we hierboven hebben gezien, heeft Marieke in Taizé een diepe religieuze ervaring 
opgedaan. Onder invloed van deze en andere ervaringen heeft bij haar het beeld van de 
boze, oordelende God plaatsgemaakt voor het beeld van de God die liefde is. Marieke 
vertelde: “toen ik dat ontdekte dacht ik, ja, daar wil ik toch iets meer mee, toen ik dat 
besefte. Dat, van daaruit wil ik leven […]” (M 920-921). Hieruit maak ik op dat Marieke 
een eerste besef van ‘roeping’ heeft gehad. De ervaringen hebben haar in ieder geval 
gemotiveerd om contact op te nemen met de pastor uit haar thuisparochie. Deze stimu-
leerde Marieke om theologie te gaan studeren, of dat minstens eens een jaartje te gaan 
proberen. Ondanks aanvankelijke bezwaren is ze aan de studie begonnen. “[I]k werd er 
door gegrepen en ik vond het geweldig” (M 940). Tegelijkertijd had Marieke in het bezin-
ningscentrum een werkomgeving gevonden, die paste bij de staat van haar ontwikkeling. 
Marieke heeft gaandeweg haar studie veel twijfels gehad of zij voor het instituut van de 
kerk wilde werken. Toch vertelde ze dat het altijd buiten kijf had gestaan dat zij de studie 
zou afronden. Datzelfde gold voor haar intentie ‘iets’ met haar studie te gaan doen, om in 
een of andere vorm pastor te worden. Bovendien merkte ze op dat de tekst ‘Jij bent ook 
een van de twaalf’ van Oosterhuis, die zij tijdens de Doorloper las, voor haar erg gespeeld 
had “in het kader van mijn roeping” (M 488). Hieruit maak ik op dat Marieke na Taizé en 
de ervaringen die zij in die periode van haar leven heeft opgedaan, haar leven zodanig 
heeft vormgegeven, dat zij als het ware God meer ruimte gaf daarin aanwezig te zijn. 
Haar roepingservaring is versterkt door de ervaringen die Marieke heeft opgedaan in het 
ziekenhuis en met haar zus. De ervaring er te kunnen zijn voor mensen en dat zich daarin 
het ‘er zijn’ van God kan ontvouwen, heeft Marieke ertoe opgeroepen om heel haar bezig 
zijn te laten voortkomen uit God. “[…] de God bij wie ik bevestiging, bemoediging zoek 
als ik denk van: ‘hé, het gaat niet lekker. Ik ben niet goed bezig.’ Maar ik denk: ‘ja, maar 
het komt allemaal omdat ik God weer uit het oog verloren ben.’ […] Ik denk dat ik het op 
eigen kracht allemaal wel kan, blijkbaar, zoiets.” (M 980-984) Daarmee drukte Marieke 
het besef uit dat, als zij ‘goed bezig is’, zij handelt uit Gods kracht, oftewel, dat God dan 
door haar heen werkzaam is. Tot een zodanig handelen voelde Marieke zich geroepen. 

In contact staan met de werkelijkheid
Het hele interview van Marieke toont dat zij met grote emotionele betrokkenheid in haar 
leven staat. Zo drukt zich in haar veelvuldige en soms uitbundige lachen plezier, zelfrela-
tivering, maar ook onzekerheid uit. Maar ook in hetgeen zij vertelde over hoe zij omging 
met bijvoorbeeld het uitbreken van de oorlog in Irak en met verdrietige dingen die zij in 
haar werk tegenkwam, uitte zich dat. Marieke vertelde dat de liederen van Oosterhuis 
haar in die omstandigheden hielpen om haar emoties te begrijpen, te uiten, en de spi-
rituele dimensies daarvan te vinden. Daarnaast wordt uit de loop van haar leven zicht-
baar dat Marieke emotioneel betrokken was op de werkelijkheid. Zij heeft geleerd welke 
werking emoties hebben, waardoor de aard van de emotionele betrokkenheid vooral de 
laatste jaren veranderd is.
 De kinder- en tienertijd van Marieke werd vooral gekenmerkt door eenzaamheid, 
angst en (zelf-) oordeel. Ze vertelde dat er in het gezin streng en hardhandig met el-
kaar werd omgegaan. Ze had naar haar idee weinig aansluiting. Alleen al qua leeftijd 
scheelden de twee oudere kinderen en de drie jongere onderling weinig, maar met haar 
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respectievelijk drie en vier jaar. Ze had daardoor het gevoel er tussen te vallen. Ook heeft 
Marieke het gevoel gehad niet gezien en niet begrepen te zijn door haar familie. Dat 
gevoel duurde zelfs tot op het moment van het interview voort. Het verhaal van Marieke 
laat zien dat zij als twintiger op zoek geweest is naar een thuis, naar geborgenheid en 
bevestiging. Zij denkt dat soms te hebben gevonden, zoals in de jongerengroep van de 
buurtparochie. Andere keren vond ze dat maar moeizaam of maar gedeeltelijk, zoals 
in Taizé en de Doorloper. In de tijd dat zij deel uitmaakte van de jongerengroep is de 
houding van Marieke bepaald door verzet en kritiek. Ze vertelde dat zij ook later nog, tij-
dens haar studie, met fel verzet kon reageren op wat op haar afkwam. Deze emotionele 
reactie van kritiek en protest had met name betrekking op situaties waarin Marieke het 
gevoel had geen plek te hebben of te krijgen en niet gezien te zijn. Zij was bijvoorbeeld 
kritisch jegens en ging tekeer tegen onrechtvaardigheden, die zij meende te zien in het 
bezinningscentrum waar zij werkte en bij de leiding van de kerk, onder wie zij mogelijk 
zou gaan werken. De ervaringen van bevestiging die zij gekregen heeft als zevenjarige 
en in Taizé hebben echter een soort basisvertrouwen geschonken, waardoor ze toch 
haar plaats is blijven innemen binnen haar familie, binnen de werkkring en in de kerk. 
De ervaringen met sommige patiënten en met haar zus rond haar ziek zijn en sterven 
hebben in Marieke het vertrouwen gewekt dat zij als de persoon die zij is veel te bieden 
heeft. “Bijna op natuurlijke weg was ik voor haar wat zij nodig had” (M 962) schijnt haar 
zus haar te hebben gezegd. Ze hoefde voor haar alleen maar te zijn wie zij was. Alleen 
al haar aanwezigheid, haar ‘er zijn’, bleek van betekenis te zijn. Marieke heeft daardoor 
opnieuw bevestiging gekregen. Bovendien heeft zij in het contact met de patiënten en 
vooral met haar zus ervaren dat zij minder bevreesd hoefde te zijn voor de werkelijkheid, 
dan zij voorheen dacht. Marieke heeft ervaren dat de werkelijkheid zich voordoet zoals 
zij zich voordoet en dat haar reacties de werkelijkheid niet veranderden. Of preciezer 
gezegd: zij heeft ontdekt dat haar emoties en houding haar ervaring van de werkelijkheid 
konden bepalen, maar niet de werkelijkheid zelf. Marieke heeft beseft dat als zij zichzelf 
met haar emoties, met haar angst en onzekerheid in het centrum plaatste, haar omgang 
met de werkelijkheid moeizamer en onwenselijker werd. Zij ervoer dat de werkelijkheid 
ten diepste liefde en aanwezigheid was. En ze heeft gemerkt dat, als zij ontvankelijk was 
voor deze werkelijkheid, het leven haar dan de kracht schonk om verdriet aan te kunnen. 
En dat zij dan geen schuldige hoefde aan te wijzen voor het lijden dat zij ontmoette. Ma-
rieke trad de werkelijkheid-zoals-zij-is tegemoet. De ontmoeting met haar diepste grond, 
leven en liefde door lijden en verdriet heen, was de reden “dat ik ook niet kwaad ben 
geweest op God” (964). Marieke is zo ontvankelijk geworden voor de werkelijkheid, dat 
zij daarin het mysterie heeft geschouwd en doorgrond. Het vertrouwen en de bevestiging 
die dat heeft geschonken, hebben haar weerbaar gemaakt voor emoties van angst en 
onzekerheid, zodat zij directer in contact kon staan met de werkelijkheid zelf. 

Als we het bovenstaande op een rijtje zetten, denk ik dat we mogen stellen dat Marieke 
in haar leven een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt. Deze ontwikkeling is te karak-
teriseren als een proces van inwoning en omvorming en heeft zich geuit op alle drie de 
domeinen van haar mens-zijn. De goddelijke liefde en het goddelijke ‘er zijn’ hebben zich 
op verschillende momenten in het leven van Marieke geopenbaard, zowel in Marieke zelf 
als in de relaties die zij met andere mensen onderhield. Deze liefde en aanwezigheid van 
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God hebben inwoning gevonden in Marieke en hebben haar omgevormd. Haar denken 
over de werkelijkheid en ervaren van de werkelijkheid zijn helderder en zuiverder gewor-
den. Zij heeft haar leven zo ingericht dat zij zelfs beroepsmatig gestalte is gaan geven 
aan haar geloof in God. Zij is fundamenteel steeds meer gaan leven vanuit het vertrou-
wen in de grond van het bestaan en vanuit het mysterie van het leven. 
 Hierboven hebben we gezien op welke domeinen zich de ontwikkeling heeft voorge-
daan. Hieronder zal ik nagaan hoe het proces zich voltrokken heeft, door in te gaan op 
de ontwikkeling in staten van geest. 

5.3.3.2 Ontwikkeling in staten van geest
Het verhaal van Marieke toont dat bij haar sprake is van een volledige geestelijke ontwik-
keling. 

Letterlijk
In haar kinderjaren blijkt Marieke beelden van God en Jezus gehad te hebben die “hele-
maal niet leuk” (M 862) waren. God was voor haar een boze, oordelende God en Jezus 
leek haar onvriendelijk. Zij stelde zich voor dat God een man was die alles zag. Ik maak 
hieruit op dat in Mariekes kindertijd een vrij letterlijke staat van geest dominant was. 
Hoe zij haar religieuze ervaring van bevestiging indertijd verstaan heeft, wordt uit het 
interview niet duidelijk. 

Kritisch-redenerend
Als begin twintiger lijkt Marieke een periode te hebben doorgemaakt van kritiek en pro-
test. Niet alleen rationeel maar ook emotioneel lijkt zij zich te hebben verzet tegen al te 
letterlijke interpretaties van het geloof en daarmee ook tegen haar eigen beelden van de 
goddelijke werkelijkheid. Dit maakt een kritische staat van geest zichtbaar.

Allegorisch
Marieke vertelde in haar verhaal hoe de liederen van Oosterhuis haar hielpen om haar 
emoties te uiten rond gebeurtenissen in de werkelijkheid die haar verdriet, woede en 
frustratie opwekten. Dit lijkt erop te wijzen dat Marieke de geestelijke dimensie van de 
werkelijkheid zag en dat zij probeerde deze beter te verstaan. En andersom wijst het er, 
volgens mij, op dat Marieke in de liederen van Oosterhuis herkende dat zij symbolische 
uitdrukkingen zijn van de werkelijkheid. Ik maak hieruit op dat Marieke een allegorische 
staat van geest had.  

Tropologisch
Het eerste deel van het interview maakt zichtbaar dat Marieke vanuit een tropologische 
staat van geest heeft gesproken. Zij benaderde de gebeurtenissen van de Doorloper, van 
Taizé en uit de tijd van haar studie en haar werk bij het bezinningscentrum spiritueel ego-
centrisch. Daarmee bedoel ik dat Marieke vertelde welke betekenis de gebeurtenissen 
voor haar persoonlijk, en in het bijzonder voor haar psychische ontwikkeling, hadden ge-
had. Daarbij had zij oog voor de religieuze kant van wat zij had meegemaakt. Zo vertelde 
Marieke dat zij tijdens de Doorloper ook religieus bezig was met wat zij daar meemaakte 
binnen de groep en met de stage waar zij zich op voorbereidde. “[Ik was] vooral aan het 
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worstelen […] om het vertrouwen, zelfvertrouwen een beetje te hebben, dat ik het aan 
zou kunnen en ik denk dat ik dan ook een beetje de bevestiging van God wilde ervaren 
van het is goed, hè, de steun ook een beetje zocht bij God” (M 325-328). Van de diep 
religieuze ervaring die zij in Taizé opdeed, vertelde zij dat dit een ervaring van bevestiging 
was. Deze ervaring ontving zij terwijl zij, net als bij de Doorloper en op vele andere mo-
menten in haar leven, weinig bevestiging lijkt te hebben gekregen van andere mensen en 
worstelde met een gevoel van fundamentele eenzaamheid. Deze ervaring heeft Marieke 
het vertrouwen gegeven waarmee zij zichzelf verder heeft kunnen ontwikkelen. Het heeft 
de basis gevormd voor de keuze om haar leven vanuit een zichtbaar gelovige houding en 
in een godsdienstige en kerkelijke context te gaan leven. In het eerste deel van Mariekes 
verhaal heeft het tropologisch verstaan van de werkelijkheid zich zowel in haar psycho-
dynamische ontwikkeling als in haar ethisch handelen geuit. 

Anagogisch
Halverwege het interview lijkt er een kentering in het verhaal van Marieke te zijn geko-
men. Ik herken deze kentering als een overgang van een spreken vanuit een tropolo-
gische staat van geest naar een spreken vanuit een anagogische staat van geest. De 
overgang lijkt in gang gezet te zijn door mijn vraag aan Marieke wat ervoor nodig is om 
geraakt te worden. Ik heb de indruk dat Marieke daarvóór als het ware een verhaal had 
verteld, dat in grote lijnen voor haarzelf bekend was. Naar een antwoord op deze vraag 
moest Marieke echter zoeken; het lag niet voor het oprapen, zoals dat tot dan toe wel het 
geval lijkt te zijn geweest. Marieke kwam in antwoord op de vraag letterlijk en figuurlijk uit 
bij de ziel. Om geraakt te kunnen worden, was het volgens haar nodig dat er “herkenning 
[is]. Herkenning van wat er gezegd wordt. Op een dieper niveau.” (M 728-729) Het ging 
er volgens haar om dat “de ziel, de ziel beroerd wordt” (M 734). Dat herinnerde Marieke 
blijkbaar aan haar werk en aan een lezing die zij met een collega had bijgewoond van An-
dries Baart over “het er zijn” (M 752)96. Vervolgens vertelde Marieke over de Geestelijke 
Oefeningen in het dagelijks leven, die zij dat jaar ervoor gedaan had. Daarin had zij erva-
ren: “daar gaat het ergens over. Daar gaat het over mij. Over die religieuze zoektocht.” (M 
760-761). Het ging daarin voor haar om echt praten met God en niet zozeer om praten 
over God. In dat laatste geval, zei Marieke, is er geen ontmoeting. En terwijl de drie lijnen, 
die van de ontmoeting, die van het er zijn, zoals ze dat in haar werk ervoer en die van 
de Doorloper bij elkaar kwamen, ontstond het nieuwe perspectief op de gebeurtenissen 
tijdens de Doorloper. In een wat langer citaat uit het interview wordt dit zichtbaar. “En 
ontmoeting is toch ook wel, denk ik, een rode draad. En nabijheid. […] zoals, dat valt mij 
tenminste op in ons gesprek over de Doorloper, […] dat de ontmoeting toch ook weer 
heel centraal staat […] meer dan ik dacht in mijn leven. Ik dacht ik ben toch de grote 
individualist, maar eh. Als jij niks aan dit interview hebt, (lacht) heb ik er nog wel wat aan. 
[interviewer] (lacht) Geweldig. [Marieke] want om dat toch eh, toch in te zien. Ik heb ook 
wel eens gedacht ik heb geen mensen meer nodig, maar ik denk, jaha, maar als je dat 

96  De lezing handelde over de presentiebenadering die ontwikkeld is door Andries Baart op basis van 
langdurig onderzoek naar de praktijk van pastores in achterstandsbuurten. Vgl. Baart, Een theorie 
van de presentie.
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van de Doorloper terughaalt, en daarin zie ik dan ook wel weer, hè, want daar gaat het 
ook om. Je kunt wel heel mooi praten over God, maar het gaat uiteindelijk om ontmoe-
ting van twee mensen, of meerdere, maar goed, van zielen, die elkaar raken enne, die 
elkaar zien. [interviewer] Want daar gebeurt God voor jou? [Marieke] Ja, dat denk ik nu. 
Dat denk ik, dat eh, ik doe niets anders dan mensen ontmoeten hè  […] enne, een van 
de eerste dingen wat me zo, wat me zo geraakt heeft in het werk, is toen ik besefte dat 
eh, dat er zijn voor mensen, alleen maar er zijn al zoveel betekent. En de Godsnaam be-
tekent: ik zal er zijn. Nou, dat, dat aaahh, nou, ik heb dat ervaren, wat dat betekent. Dat 
ik zelfs niet kan vatten. In het begin dacht ik: ‘ja maar, wat doe ik, ik doe helemaal niks, 
je bent er’, en eh, en ik denk van: ‘Anita was er. Die was er.’” (M 763-785) In dit fragment 
wordt zichtbaar dat Marieke, al pratende, ontdekte dat zich in het ‘er zijn’ van Anita, het 
‘er zijn’ van God openbaarde. Deze betekenis van de ontmoeting met Anita bevestigde 
ze, toen ze aangaf dat het niet zomaar toevallig was dat het bijzondere contact met Anita 
en ook met Peter was ontstaan. In plaats van toeval herkende ze dat “ik toch de andere 
kant op gedirigeerd [ben] dan ik eigenlijk voor ogen had.” (M 799-800) Het lijkt er der-
halve op dat Marieke tijdens het interview ging beseffen dat God haar niet alleen tijdens 
momenten van fundamentele eenzaamheid in haar kinderjaren en in Taizé in haar zijn 
had bevestigd en zijn aanwezigheid had getoond. Hij bleek dat ook gedaan te hebben 
tijdens de Doorloper in de ontmoetingen die zij had met Anita en Peter. Marieke zag in 
dat zij dacht zelf haar weg te zijn gegaan tijdens de Doorloper, maar dat het eigenlijk God 
was, die haar op zijn weg had gebracht. Uit haar verhaal maak ik op dat Marieke Gods 
aanwezigheid herkende in ontmoetingen, zoals die met Anita en Peter, maar ook die met 
patiënten en met haar zus. Dit gebeurde, als de ontmoeting meer was dan praten over 
God of bidden, maar getekend werd door het “de ander in het gelaat aanzien” (M 818). 
Op dat soort momenten toonde zich het mysterie. Dit inzicht duidt op een allegorische 
en/of tropologische staat van geest. Ik meen echter dat in haar verhaal bij Marieke ook 
een anagogische staat van geest zichtbaar wordt. Marieke vertelde steeds weer te heb-
ben ervaren dat zij tot haar recht kwam, als zij afgestemd was op God. Ze besefte dat de 
bevestiging en bemoediging, die zij steeds opnieuw bij God zocht, pas werkelijk geschon-
ken werden, als zij bevestigde wie God ten diepste is. Dat was voor Marieke Degene 
die het initiatief neemt in haar leven en de grond is van haar bestaan. Juist als zij God 
niet uit het oog verloor en niet handelde vanuit de gedachte dat zij het op eigen kracht 
allemaal kon, vond zij de echte bevestiging. Door deze ervaring is Marieke gemotiveerd 
om zich te oefenen in het leven in antwoord op God. Dit antwoord bestond voor Marieke 
in het ingaan op het initiatief van God, het ontvankelijk zijn voor de goddelijke liefde die 
zich in de werkelijkheid toont en het zelf instrument worden van Gods handelen in de 
werkelijkheid. Hierin drukt zich naar mijn idee uit dat Marieke besefte uiteindelijk voor 
het aangezicht van God te leven. 

Het verhaal van Marieke, kortom, laat zien dat zij zich in geestelijk opzicht vergaand 
heeft ontwikkeld. Door haar leven heen zijn alle staten van geest bij haar te herken-
nen. Op het moment van het interview waren de geestelijke staten van geest dominant. 
Marieke gaf betekenis aan de gebeurtenissen en ontwikkelingen uit haar leven vanuit 
een tropologische en anagogische wijze van verstaan van de werkelijkheid. Het is nu de 
vraag of en in hoeverre de spirituele ontwikkeling van Marieke heeft plaatsgevonden on-
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der invloed van het mystagogisch aanbod waarvan zij gebruik heeft gemaakt. Het is dus 
de vraag in hoeverre haar spirituele ontwikkeling te beschouwen is als mystagogische 
receptie van de geloofsbemiddeling van de kerk. Hieronder zal ik naar een antwoord op 
deze vraag zoeken.

5.3.4 Relatie tussen mystagogisch aanbod en mystagogische receptie
In het interview heeft Marieke verteld dat zij van kinds af aan religieus is opgevoed en 
zich ook zelf op godsdienstig gebied heeft ontwikkeld. Zij is regelmatig op mystagogisch 
aanbod ingegaan. Hetgeen Marieke erover heeft verteld, kan de indruk wekken, dat zij 
weinig personen heeft ontmoet, die voor haar mystagoog zijn geweest (zie besluit 5.3.2). 
Volgens mij echter laat het verhaal zien dat Marieke zich zodanig heeft ontwikkeld, dat 
zij als myste inmiddels haar eigen mystagoog was geworden (zie 2.3.2.1). Zij is vaardig 
geworden om zichzelf te begeleiden bij het voortgaan op de weg van inwoning en omvor-
ming. Ik herken dit vooral in wat Marieke vertelde over de ervaringen in het ziekenhuis en 
met het ziek zijn en overlijden van haar zus. Marieke heeft haar anagogische staat van 
geest versterkt in het gezelschap van een tochtgenoot en niet per se in het gezelschap 
van een voor-ganger (zie 5.3.1.3). In ieder geval blijkt Marieke in staat om te reflecteren 
op de gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt en de ervaringen die zij heeft opgedaan. 
Bovendien blijkt dat Marieke, toen zij door de interviewer werd uitgedaagd, nieuwe bete-
kenis kon ontdekken en meerdere interpretaties van de gebeurtenissen en ervaringen 
kon openhouden. Als het zo is dat Marieke haar eigen mystagoog geworden is, dan kan 
het zijn dat personen die voor haar mystagoog zijn geweest op de achtergrond van het 
grote verhaal zijn geraakt. De pastor over wie Marieke heeft verteld, vormt een uitzonde-
ring op de regel. Echter, ook het aanbod dat hij gedaan heeft, lijkt slechts ingehouden 
mystagogisch te zijn geweest en weinig herkenbare, concrete mystagogische doorwer-
king te hebben gehad. Uit het verhaal van Marieke blijkt dat de rol van mystagoog vooral 
te herkennen is bij arrangementen, zoals de jongerengroep, Taizé, de Doorloper en de 
liederen van Huub Oosterhuis. De invloed die de jongerengroep op de mystagogische 
ontwikkeling van Marieke heeft gehad, is naar mijn idee meerledig. Allereerst heeft de 
jongerengroep Marieke een geestelijk en sociaal thuis geboden, daarnaast heeft zij haar 
geïntroduceerd in Taizé en tenslotte heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de zuivering 
van het conceptuele en perceptuele kennen van Marieke. De belangrijkste mystagogi-
sche bijdrage van Taizé aan de ontwikkeling van Marieke is dat zij spirituele ervaringen 
heeft gewekt, die bijgedragen hebben aan de vorming van een tropologische en anago-
gische staat van geest. De Doorloper heeft hoofdzakelijk invloed gehad op het mysta-
gogisch proces van Marieke voor zover zij situaties creëerde, die als een spiegel waren 
van de werkelijkheid waarin Marieke leefde. Dit geldt voor bijvoorbeeld het wandelen in 
groepjes, voor het lopen met de rugzak op en voor het delen van de tent. Deze situaties 
waren vormen waarin interactie tussen de verschillende deelnemers plaatsvond. Een 
spiegel bood de Doorloper ook als het gaat om de tekst van Oosterhuis, ‘Jij ook, jij bent 
ook een van de twaalf’. Vooral de interacties met haar tochtgenoten hebben Marieke 
(achteraf) ten diepste gewezen op God, op hoe Hij zich toont, op wie Hij is en hoe Hij 
gebeurt. Het verhaal van Marieke tenslotte maakt niet heel duidelijk hoe de liederen 
van Oosterhuis hebben doorgewerkt in de mystagogische ontwikkeling van Marieke. Zij 
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hebben vooral taal aangereikt, waarmee Marieke haar ervaringen tropologisch en ana-
gogisch kon duiden. 

5.3.5 Mystagogie 
5.3.5.1 Mystagogie in het geheim van het bestaan
Wanneer we de analyse van het verhaal van Marieke overzien, denk ik dat we kunnen 
zeggen dat er in het leven van Marieke mystagogie gebeurt. Ten eerste is er sprake van 
inwijding in het geheim van het bestaan. Marieke heeft op verschillende momenten in 
haar bestaan ontdekt wat ‘leven’ is. Zij heeft leren zien hoe God aanwezig is in het con-
crete bestaan en zij is het bestaan als het ware vanuit het perspectief van God gaan 
zien. Marieke heeft eerst geleerd hoe zij God kon ontmoeten in de diepte, in de stilte van 
haar hart, en hoe God haar daar ontmoet. Later heeft zij geleerd hoe God aanwezig is in 
contacten tussen mensen. Marieke heeft ervaren dat wanneer mensen er voor elkaar 
konden zijn, wanneer mensen de ander in het gelaat aanzagen en wanneer twee zielen 
elkaar raakten, God gebeurde. Zij heeft God ontdekt als de liefde die de grond is van 
de relaties tussen mensen en van het leven zelf. Marieke heeft geleerd dat God zich 
ontvouwde in en tussen mensen en dat de werkelijkheid pas in haar volheid gekend 
werd, als gezien werd dat deze haar oorsprong en einde vindt in God. Uit het verhaal van 
Marieke blijkt dat zij Gods wezen ervoer als geheimvol, als “een mysterie waar ik nog 
helem… eh, en dat hoeft ook niet” (M 978).  

5.3.5.2 Mystagogie van de genade
In het verhaal van Marieke is ook sprake van inwijding in de genade. Meerdere keren 
in haar leven, en zelfs tijdens het interview heeft Marieke ervaren, dat het perspectief 
omgedraaid werd. Op die momenten is haar duidelijk geworden dat niet zij het initia-
tief nam in haar leven, maar dat het initiatief genomen werd door wie zij God noemde. 
Sterker nog, zij (h-)erkende dat werkelijk leven voor haar betekende te leven vanuit het 
perspectief van God. Ze vertelde dat wanneer zij dat niet deed, wanneer zij “God weer 
uit het oog verloren” (M 982) was, het “niet lekker” ging en zij “niet goed bezig” (M 981) 
was. Anders gezegd, Marieke heeft beseft dat leven vanuit de genade haar tot de mens 
maakte die zij in wezen is. En zij probeerde daadwerkelijk vanuit de goddelijke genade 
te leven in antwoord op de God die zich door haar heeft laten ontmoeten en aan haar 
heeft laten kennen. 

5.3.5.3 Mystagogie in de kerk
Tenslotte kunnen we ook zeggen dat er sprake is van inwijding in de kerk. Ik herken een 
aantal vormen van mystagogie in de kerk. Allereerst wordt uit het verhaal van Marieke 
duidelijk dat zij als kind al is gesocialiseerd in de Rooms-Katholieke Kerk. Vervolgens 
heeft Marieke de kerk in verschillende sociale gestalten leren kennen: de kerk als in-
stituut, als parochiegemeenschap, als religieuze leefgemeenschap, als gemeenschap 
van religieuzen met wie leken samenwerken, als virtuele gemeenschap van mensen die 
door muziek met elkaar verbonden zijn en als gemeenschap in en door ziekenhuispas-
toraat. Daarnaast heeft Marieke kerk ervaren als drager en bemiddelaar van de relatie 
tussen haar en God. Dit herken ik in wat Marieke vertelde over Taizé en de Doorloper. 



209

Daar heeft zij ervaren dat de eenzaamheid en de stilte temidden van mensen die een 
geloofsgemeenschap vormen, ontmoetingsplaats kon zijn voor God. Ook in concrete ont-
moetingen met mensen, wanneer twee of meerdere zielen elkaar raakten en de ander in 
het gelaat werd aangezien, heeft Marieke kerk ervaren. In het ‘er zijn’ van mensen voor 
elkaar heeft zij het ‘er zijn’ van God herkend. Concrete ontmoetingen zijn voor Marieke 
symbolen geweest van Christus’ woord: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen 
zijn, ben Ik in hun midden”(Mt. 18,20). Dit wijst er op dat Marieke besef heeft gekregen 
van de sacramentele betekenis van kerk. Zij is zo in hoge mate ingewijd in de kerk, net 
als in het geheim van het bestaan en in de genade. 
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5.4 René
René heeft mij zijn verhaal verteld in de vorm van een interview. Hij ging in op zijn er-
varingen tijdens bibliodrama, waaraan hij sinds kort meedeed. Met name verwees hij 
naar het bibliodrama van de avond waaraan ik deelnam, waarop gespeeld werd rond 
de tekst van 1 Kor. 12, 12-31 (zie 4. 3.2.3). Tijdens het interview bleek dat René weinig 
woorden kon vinden om zijn ervaringen mee aan te duiden. Om hem hierbij te helpen, 
heb ik halverwege het interview een handreiking gedaan. Binnen mijn zoektocht naar 
eerste persoonskennis (zie 1.5.2.4) rond mystagogie was dit gerechtvaardigd, omdat 
het erop gericht was René een handvat te geven om zijn persoonlijke ervaringen toch te 
kunnen uitdrukken. De aard van het interview lijkt na mijn handreiking enigszins te zijn 
veranderd; er leek iets te zijn gebeurd. In deze analyse zal ik nagaan, welke voor René 
de mystagogische betekenis is van het bibliodrama en van de rol die ik in het interview 
op mij genomen heb.

5.4.1 Betrokkenen in het mystagogisch proces
Het verhaal van René toont ons twee vormen van aanbod die mogelijk – dat zullen we 
onder de volgende vraag zien – mystagogisch te noemen zijn: het bibliodrama en het in-
terview zelf. In het bibliodrama (van de avond waarop ik meespeelde en waarnaar René 
veelvuldig verwees) was een aantal personen betrokken. Allereerst Ria, die spelleider 
en begeleider van het bibliodrama was. Vervolgens Judith, de tweede begeleider van 
het bibliodrama, die als een van de anderen deelnam aan het spel. Daarnaast Ans, de 
‘trekker’ van de groep, en nog een aantal andere deelnemers, onder wie Riet. Op indi-
recte wijze waren ook de echtgenote van René en een aantal andere parochianen bij het 
bibliodrama van René betrokken. 
 Bij het interview waren alleen René en de interviewster betrokken. Hieronder zal ik 
zoeken naar de aard van de betrokkenheid van de genoemde personen bij het proces 
van René. 

5.4.1.1  Mystagoog
Spelleider
Maieut
De spelleider, Ria, lijkt in de eerste plaats een maieut te zijn voor René. Volgens René gaf 
zij hem “feedback” (R 328) in de vorm van vragen als bijvoorbeeld: “Waarom sta je daar 
nu?” (R 335, vgl. 997). De vragen van Ria hebben René geholpen zich bewust te worden 
van wat zich in hem afspeelde, van wat er in hem gebeurde en werkzaam was. In die zin 
heeft Ria René geholpen om contact te krijgen met zijn innerlijk en om wat daar leefde 
als het ware ‘geboren te laten worden’ in het bewustzijn. 

Begeleider
Het ‘maieut’ zijn van Ria blijkt in het verhaal van René samen te hangen met het ‘begelei-
der’ zijn, of ‘spelleider’ zijn van het bibliodrama. René typeerde deze rol van de spelleider 
met het vermogen dat zij bleek te hebben tot “een stukje samenvatten” (R 824) en “mij 
en anderen laten zien wat er gebeurt” (R 1035; 1037). 
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Voorganger
Spelleider Ria is ook een voorganger voor René voor zover “zij altijd twee stappen verder 
is in haar denken en in het verhaal dan waar je zelf bent” (R 826-827). Dit heeft haar 
in staat gesteld om “ook af en toe een vraag te stellen” (R 826), waarmee zij René tot 
bewustwording kon voeren.

Mede-leerling
Verder vertelde René dat Ria rust uitstraalde en vermoedde hij dat in haar wijze van 
begeleiding “misschien een stukje gave” (R 1031) meespeelde. In het gebruik maken en 
doorgeven van deze ‘gave’ meen ik de myste te herkennen, die Ria als mystagoog ook 
zelf is. Daarin liet Ria zien dat zij een mede-leerling van René is in het geloof.

Bibliodrama
Het bibliodrama lijkt voor René een arrangement te zijn geweest, dat als het ware zelf 
handelde, dat zelf een actor was. Of om het anders te zeggen, in het bibliodrama lijken 
verschillende actoren zodanig te hebben samengewerkt, dat het een eigen dynamiek 
voortbracht, die groter is dan de som van de verschillende delen. Uit het verhaal van 
René maak ik op dat bibliodrama in een aantal opzichten de rol van mystagoog heeft 
gespeeld. 

Voorganger
Allereerst heeft het bibliodrama zicht geboden op wat voor René anders was en niet 
vertrouwd. Met name doordat deelnemers “bepaalde dingen verwoordden en uitbeeld-
den en het is ook vooral het non-verbale waar ik toch naar kijk […] dan is toch een stukje 
nieuwsgierigheid ontstaan. En dan de tweede keer, latere keren, dan merk je dat je daar 
zelf ook wat anders in gaat staan.” (65-71) In die zin heeft bibliodrama een voorbeeld-
functie of een voorgangersrol op zich genomen. Het liet René zien hoe een mens zich tot 
uitdrukking kan brengen door middel van en binnen het kader van een bijbelverhaal. Dat 
is voor René een nieuwe ervaring geweest.

Gemeenschapstichter
Voor René was het geloof onderdeel en uitdrukking van “samen doen van dingen, het 
met elkaar bezig zijn” (R 105). Naar eigen zeggen is “bibliodrama dus een van de vor-
men” (R 109) daarvan, “waardoor je met elkaar in gemeenschap kunt komen” (R 107). 
Dat bibliodrama (mede) gemeenschap sticht, kwam volgens René omdat “je […] toch 
wel redelijk veel van jezelf bloot [geeft], vind ik” (R 138-139). Dat gaf een gevoel van 
onderlinge verbondenheid.

Interviewer
Als interviewer heb ik tijdens het interview niet alleen mijn van tevoren bedachte vragen 
aan René gesteld. Zoals ik al eerder schreef (zie 4.4.2.4), was het een enigszins vreemd 
interview. Al gauw kreeg ik door dat René veel moeite had met het verwoorden van wat in 
zijn innerlijk leefde, van zaken die hem werkelijk ter harte gingen. Dat bracht mij er aan 
de ene kant toe om het interview op een bepaalde manier op te geven. Ik zag dit inter-
view niet meer als een bruikbaar interview voor mijn onderzoek. Ik liet het interview soms 
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‘lopen’, zat er niet bovenop, kapte René niet af om hem bij het onderwerp te houden op 
momenten dat hij daar van weg leek te gaan. Ik aarzelde bovendien of het René wel zou 
helpen als ik de touwtjes wel strakker in handen hield. Dat had ook bedreigend voor hem 
kunnen zijn, waardoor hij geen ruimte meer had gevoeld om te reageren zoals hij dat 
deed. Aan de andere kant wekte René mijn sympathie. Daardoor schreef ik het gesprek 
niet meteen zo radicaal af dat ik niet meer bereid was om er nog een leuk gesprek van 
te maken. Ik voelde in hem een grote openheid en een bereidheid om te zoeken naar 
antwoorden op mijn vragen die in zijn innerlijk verscholen lagen. Ondanks zijn af en toe 
resolute ‘nee, dat kan ik niet en dat wil ik ook niet’. René leek tegen de grenzen van zijn 
vermogen aan te lopen, maar ik voelde een bereidheid en verlangen om die grenzen op 
te rekken of te verleggen. 
 Daartoe geprikkeld door de houding van René, waagde ik het hem uit te dagen. Ik 
vond dat spannend. Ook mijn spreken was tastend, zoekend en voorzichtig, net als dat 
van René. Toch kreeg het gesprek langzamerhand een wending. Het was voelbaar dat er 
iets gebeurde. 
 Ik meen mijn rol tijdens het interview te kunnen typeren als die van een eenmalige 
mystagoog. Met name de aspecten van maieut en myste zie ik in mijzelf tijdens het inter-
view terug. 

Maieut
Net als bij het interview met Marieke lijk ik bij het interview met René de rol van maieut 
opgenomen te hebben. Ook in dit interview heb ik op een aantal manieren getracht om 
voorwaarden te scheppen waarbinnen René zich zou kunnen uiten. Ten eerste nodigde 
ik René uit om thematisch en gestructureerd zijn verhaal te vertellen. Dat ging niet van-
zelf. René weidde veel uit en ik gaf hem daarvoor de ruimte. In deze gethematiseerde en 
gestructureerde ruimte werd voor René de mogelijkheid gecreëerd om zijn eigen verhaal 
te vertellen. 
 Ten tweede hielp ik René om reflexief te worden door zijn verhaal te vertragen en te 
verdiepen. Het lijkt erop dat dit een uitzonderlijke gebeurtenis was voor René. Over de 
vraag of hij sporen van God zag in de samenleving en wat het met zijn innerlijk deed, zei 
hij: “die vraag  heb ik ook wat dat betreft niet, niet zo vaak op die manier, zeker niet aan 
mezelf en ook niet door anderen aan mij gesteld” (R 732-733). Ik vroeg naar zijn erva-
ring, naar wat een gebeuren innerlijk met hem deed en niet naar anekdotes. En ik bleef 
doorvragen op dat punt: ‘wat inspireert jou’, ‘waar geloof je in‘, ‘waar zie jij God in jouw 
leven?’.
 Ten derde stimuleerde ik René om verder te vertellen en vooral om niet zomaar op te 
geven om woorden te zoeken voor wat hem inspireerde, voor wat hij innerlijk beleefde. Ik 
stimuleerde hem om zich in het interview te tonen, om zich te openen en zijn innerlijke 
schat te openbaren. Ik bevestigde veelvuldig met ‘ja’, ‘nee’ en ‘mhm’ wat hij vertelde en 
hoe hij dat vertelde. Ik luisterde aandachtig naar hem en daagde hem uit om opnieuw 
te proberen toch woorden te vinden voor wat in hem leefde. Zo luisterde ik René als het 
ware tevoorschijn. 

Mede-leerling
Om René uit te dagen om aandachtiger te kijken naar wat er in zijn innerlijk verborgen lag 
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en vasthoudender te zoeken naar woorden waarmee deze schat ontdekt kon worden, liet 
ik de myste in mij naar voren komen. Dat deed ik op twee manieren. Allereerst greep ik 
terug op wat ik zelf geleerd had, diezelfde dag nog97 en al een aantal jaren eerder. Ik liet 
iets van mijzelf zien, door kort te vertellen hoe ik zelf geleerd had (en nog leerde) om te 
vertellen over mijn inspiratie en om God te herkennen in mijn leven. Daarnaast waagde 
ik het om als het ware heilige grond te betreden tijdens het interview zelf. Ik kwam op het 
puntje van de stoel te zitten en kreeg het warm van spanning, opwinding, lef en schroom 
tegelijkertijd. Ik raakte om zo te zeggen begeesterd. Iets in mij nam de regie over en liet 
mij het bekende pad verlaten, waardoor ook ik niet meer wist waar we uitkwamen. Het 
was alsof een derde Persoon de leiding van het gesprek overnam. 
 Ten tweede gaven mijn eigen ervaringen als myste mij het vertrouwen – ondanks de 
spanning en de schroom die ik voelde – om dit maar te laten gebeuren, om mij als het 
ware ook over te geven aan Degene die de leiding van het gesprek overgenomen had. En 
samen, als twee mede-leerlingen in het geloof, kwamen René en ik verder dan we had-
den kunnen vermoeden.  

5.4.1.2 Peetouder
Twee medespelers
De twee begeleiders van het bibliodrama hadden blijkbaar de taken verdeeld: Ria nam 
de rol op zich van spelleider en Judith van ‘gewone’ medespeler. De betekenis van Judith 
voor het transformatieproces van René ligt in haar vermogen “dingen [te] verwoorden” 
(R 845) en met behulp van haar grotere “basiskennis […] dat op die manier invulling te 
geven” (R 848-849). 
 Ook Ans blijkt door René gewaardeerd te zijn, met name op het gebied van “de dingen 
verwoorden”: “met name ook zo’n Ans, hoe zij zich daar ook helemaal in in leeft en hoe 
zij dingen verwoordt” (R 69-70). Zij heeft daarmee bij René “toch een stukje nieuwsgie-
righeid” (R 70) gewekt. 
 Ik zou de mystagogische betekenis die Judith en Ans hebben in het transformatiepro-
ces van René niet zozeer die van de mystagoog, maar eerder die van de peetouder willen 
noemen. De mystagoog zie ik als een groter tegenover dan de peetouder, die ik meer 
als een verbindende figuur beschouw. Een mystagoog heeft vaardigheden en gaven, die 
niet alleen door hemzelf worden onderkend, maar bovendien door anderen worden toe-
gekend. Daardoor heeft deze het gezag en de opdracht als een leraar op te treden. Bo-
vendien handelt de mystagoog geïntendeerd, systematisch en strategisch en neemt hij 
verantwoordelijkheid voor het gehele proces. De mystagoog heeft daarmee een aparte 
positie binnen de groep. Zoals René het verwoordde: “Ria staat er buiten” (R 831-832), 

97  Ik voelde mij aangemoedigd door wat ik die dag gelezen had in het boek van Lode Aerts, Nieuwko-
mers bij de bron. Hij roept gelovigen op meer te getuigen van het geloof dat ons inspireert, opdat 
wij “modellen” (blz. 163) worden in wie ‘jonge mensen kunnen herkennen dat het evangelie een 
boodschap geeft die het leven kan vernieuwen en verrijken’. Deze aanmoediging betrok ik zowel op 
mijzelf: ‘laat ik tegenover René getuigen van wat mij inspireert’, als ook op René: ‘hoe kan ik hem, 
als ouder en parochiebestuurder aanmoedigen te getuigen van zijn geloof tegenover zijn kinderen 
en medeparochianen?’. (Vgl. 5.4.2.1 – ‘interviewer’)
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waarmee hij bedoelde te zeggen dat in zekere zin Ria buiten het spel van het bibliodrama 
stond. De peetouders daarentegen “doen meer mee […] in de rollen die op dat moment 
gespeeld worden” (R 831). In die zin hebben zij dezelfde positie als René, als de ge-
loofsleerling. Maar zij onderscheidden zich van René en andere deelnemers, doordat zij 
dieper ingevoerd lijken te zijn geweest in de geheimen van hun persoonlijk geloof, zoals 
zij dat binnen de christelijke geloofsgemeenschap beleefden en gestalte gaven. Volgens 
René uitte zich dat in het ‘dingen kunnen verwoorden’. Dat is iets wat hij “enorm knap” 
(R 250; 747; 849) en “hartstikke mooi” (R 682) vond en “daar heb ik waardering voor” (R 
849), maar zelf zei hij dat “echt heel erg moeilijk” (R 253; 255; 694; 720; 722) te vinden. 
Het lijkt erop dat er voor René een verband bestond tussen enerzijds de ‘dingen kunnen 
verwoorden’ en “de vinger erop leggen wat nou maakt waardoor je geraakt wordt” (R 
252) en “van wat je voelt” (R 698) bij een bijbelverhaal, en dat “onder woorden brengen” 
(R 255; 689) en anderzijds het “vertalen” van bijbelverhalen (R 660; 669) naar het he-
den. Het vermogen om dit te kunnen was een kwaliteit die René bij anderen zei te zien en 
bij zichzelf niet aanwezig achtte. Mensen die over deze kwaliteit beschikten leken hem 
te inspireren. Sterker nog, hij erkende dat deze kwaliteiten aan de basis lagen van het 
doorgeven van het geloof en het in stand houden van de geloofsgemeenschap. Maar hij 
meende zichzelf niet te zien als “iemand om die boodschap door te geven” (R 447), niet 
als “een boodschapper of iemand die dat wil overdragen” (R 449-450), omdat “ik denk 
dat ik daar minder bagage voor heb” (R 450).
 Volgens René bleken Judith en Ans in staat om hun inspiratie te verwoorden en de 
realiteit van een bijbelverhaal te vertalen naar de concreetheid van het heden, hun eigen 
leven. Daarmee hebben zij René als het ware voorgedaan hoe hij dat ook zou kunnen 
doen. In de rol van ‘medespeler’, dus om zo te zeggen vanuit dezelfde positie als geloofs-
leerling en als lid van de geloofsgemeenschap, lieten zij zien hoe zij die ‘vertaling’ voor 
zichzelf maakten. Zij hebben daarmee in wezen hetzelfde gedaan als de peetouders 
in de oudheid, die geloofsleerlingen lieten ervaren hoe zij zelf als christen leefden. Zij 
toonden het voorbeeld van zichzelf dat de geloofsleerling op eigen wijze kon navolgen. 
De mystagoog kan ook het voorbeeld van zichzelf tonen, maar zal dat waarschijnlijk op 
intentioneler wijze doen. De rol die de peetouders hebben gespeeld in het transformatie-
proces is meer spontaan geweest.

5.4.1.3 Tochtgenoot
Een medespeler
Riet, een van de andere deelnemers aan het bibliodrama, is als een tochtgenoot van 
René geweest. Zij was degene “die zei we gaan gewoon de eerste keer mee, eens kijken 
wat we, wat er gebeurt” (R 52-53) en “we zien wel wat daarna gebeurt” (R 57). Kort voor 
het interview, zo vertelde René, tijdens “een vrijwilligersavond […] kwam Riet bij me en 
toen hebben we heerlijk met elkaar nog even over de vorige keer gehad” (R 890). De 
betekenis die dat had in Renés transformatieproces zou ik mystagogisch willen aandui-
den met de term ‘tochtgenoot’. Zij heeft met René de eerste stap gezet om mee te doen 
aan het bibliodrama en heeft op een gegeven moment ‘heerlijk’ met hem gepraat over 
hun ervaringen. René en Riet namen in de bibliodramagroep een gelijkwaardige positie 
in. Beide waren geloofsleerlingen die gelijktijdig en even ‘onwetend’, maar ‘onbevangen’ 
aan het bibliodrama waren begonnen. 
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5.4.1.4 Bevestiger
Echtgenote van René 
Volgens René was zijn vrouw sceptisch over bibliodrama. Ze schijnt erover te hebben 
gezegd: “dat lijkt me helemaal niks” (R 900). Omdat zij geen bibliodrama heeft gedaan 
is het “voor haar heel moeilijk om zich daar het beeld bij te vormen van wat gebeurt daar 
nou” (925-926). Maar zij en René “bespreken ’t wel met elkaar. Dat hoort er ook bij vind 
ik” (921). Kortom, zijn vrouw bleef weliswaar op afstand, maar toonde desalniettemin 
interesse in wat René deed en meemaakte. Uit het verhaal van René maak ik op dat zij 
voor René een soort aanmoediger-vanaf-de-zijlijn is geweest bij het gaan van zijn eigen 
weg. Door haar betrokkenheid op afstand heeft zij René bevestigd en bemoedigd bij het 
volgen van zijn eigen transformatieproces. 

Parochianen
René kwam in zijn verhaal te spreken over niet nader bepaalde (andere) parochianen. Zij 
hebben René – net als zijn vrouw – bevestigd in zijn deelname aan het bibliodrama en 
wat hij daarin meemaakte. Volgens René hebben zij geïnteresseerd, maar ook met een 
blik van “‘dat kennen we niet’” aan Riet en hem gevraagd wat zij doen met bibliodrama. 
Hij vertelde het moeilijk te vinden om goed over te kunnen brengen wat hij aan bibliodra-
ma ervoer. Toch heeft het René goed gedaan om anderen over zijn ervaringen te kunnen 
vertellen. Aangezien “inspiratie toch [betekent] met veel mensen in contact zijn […] en 
daar ook wel over praten.” (182-183), heeft René daarin (ook) inspiratie gevonden.

5.4.1.5 In beweging brenger
Kinderen
Uit het verhaal van René maak ik op dat zijn kinderen een heel eigen rol spelen in zijn 
transformatieproces. Zij vormden als het ware de motivatie van zijn transformatie. Zelf 
bleven zij weliswaar passief. De verantwoordelijkheid die René echter voelde voor een 
gelovige opvoeding van zijn kinderen, heeft hem ertoe aangezet in beweging te komen. 
In deze zin is hij door zijn kinderen veranderd van een passieve gelovige en een gelovige 
uit gewoonte, in een actieve, meer innerlijke en vrij-willige gelovige. In de gevoelde ver-
antwoordelijkheid lijkt de bron te liggen van zijn impliciete verlangen om te ‘vertalen’, 
om ‘te verwoorden’, om op zoek te gaan naar waar hij nu zelf in geloofde en hoe hij zijn 
geloof, zijn inspiratie kon doorgeven.

De inventarisatie van de betrokkenen in het transformatieproces van René maakt mij 
ervan bewust dat het interview laat zien hoezeer het bibliodrama van betekenis is ge-
weest bij het ontdekken van Gods betrokkenheid op het eigen leven. De spelleider heeft 
daarin een rol gespeeld als mystagoog en Judith en Ans hebben als peetouders dit besef 
in René aangewakkerd. Riet is René in dit ontdekkingsproces gevolgd, terwijl zijn vrouw 
en de parochie hem daarin met hun belangstelling bevestigden. René’s kinderen hebben 
de motivatie gevormd om zich op een geestelijke weg te begeven, waarschijnlijk nog voor 
René enig idee had van waar deze weg hem heen zou voeren. Als een soort mystagoog 
heb ik als interviewer René geholpen zich bewust te worden van de betekenis van het 
bibliodrama voor zijn spirituele ontwikkeling. 
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5.4.2 Mystagogisch aanbod
In zijn verhaal gaat René hoofdzakelijk in op het pastorale aanbod van het bibliodrama. 
Hieronder zal ik nagaan op welke wijze geloof bemiddeld is in het bibliodrama en door 
haar spelleider. Daarbij zal ik mij laten leiden door de sporen die ik in het verhaal van René 
vind. Ik vul deze in bepaalde gevallen aan met observaties, die ik heb gedaan tijdens de 
avond dat ik met René en zijn groepsgenoten met het bibliodrama heb meegespeeld. Ik 
heb de indruk dat daarnaast ook het interview zelf als ‘aanbod’ van geloofsbemiddeling 
te beschouwen is, ook als dit aanbod spontaner en slechts eenmalig is geweest. Daarom 
zal ik ook het interview zelf in de hieronder volgende analyse meenemen. 

5.4.2.1 Mystagoog
Spelleider
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
Uit het verhaal van René wordt duidelijk dat in het bibliodrama interactie plaatsvond tus-
sen de spelleider en René als speler, die bewust zijn heeft gewekt. Tijdens het spel had 
Ria opgemerkt dat René van plaats veranderd was. Nadat en doordat zij hem daarnaar 
vroeg, werd René zich bewust van deze verplaatsing en kon hij op zoek gaan naar de be-
tekenis ervan. Ria lijkt het bewust zijn van de verplaatsing, van het bewogen worden naar 
de plaats van de Geest te hebben gewekt (zie 4.4.2.4; 5.4.3.2 – ‘tropologisch’). Daarmee 
heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van Renés visie op de werkelijkheid. 

Duiden van spirituele ervaring
Voor zover duidelijk wordt uit het verhaal van René heeft de duiding van spirituele erva-
ring (vooral) plaats gevonden in de vorm van een vraag: “René, waar sta je nu?” (R 329). 
Door haar wijze van “feedback” (R 328) geven, “zet Ria mensen tot nadenken” (R 854). 
Door vragen te stellen aan René werd deze geholpen zelf te duiden wat er in het spel 
gebeurde. Hij werd zo geleid om zelf betekenis te ontdekken aan de spirituele ervaring 
die hij opdeed. Bovendien werd hij zo geholpen om “bijbelverhalen […] in het [persoon-
lijke] heden te plaatsen” (R 189; vgl. 225-226), om ze te “vertalen” (R 476; 669; 698; 
vgl. 676). 

Bibliodrama
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsopvatting
In het bibliodrama is een omvattende christelijke werkelijkheidsvisie aangereikt. Deze 
luidde als het ware: ‘De God waarover de bijbel spreekt heeft zich niet alleen laten ont-
moeten door mensen uit de bijbelse tijd en regionen, maar laat zich ook ontmoeten door 
jou en mij. De bijbelse teksten kunnen ons helpen om ons van deze ontmoetingen met 
God bewust te worden, om zijn aanwezigheid in ons leven te herkennen.’ Uit het verhaal 
van René, maar vooral uit de bibliodrama-avond die wij beiden hebben meegemaakt, 
blijkt dat een van de manieren om tot deze bewustwording en herkenning te komen 
het uitspelen van een bijbelse tekst is. Dat kon door rollen uit die tekst op je te nemen 
en te laten interfereren met de persoon die je op dat moment bent. Het indelen van de 
ruimte waarin het spel gespeeld werd, droeg hier ook toe bij. Allerlei plaatsbepalende 
elementen uit de bijbelse tekst werden als uitgangspunt genomen voor het indelen van 
de ruimte. Daarmee kregen deze een symbolische en actuele of actualiserende waarde, 
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die bijdroeg aan de bemiddeling van de uitgedragen christelijke werkelijkheidsvisie.

Het wekken van spirituele ervaring
Bibliodrama is een duidelijk voorbeeld van een mystagogisch arrangement. De plaats-
bepalende elementen en de rollen die ontleend worden aan het bijbelverhaal krijgen 
symbolische waarde in het spel. Dat betekent dat ze een meerduidige en actualiserende 
betekenis krijgen. De plaatsbepalingen en figuren uit de bijbeltekst worden ‘opgerekt’, 
‘verruimd’, waardoor de verschillende spelers zich daar kunnen invoegen met hun per-
soonlijke, contextgebonden levensverhalen. De meerduidigheid van de symbolen brengt 
in het bibliodrama met zich mee dat verschillende spelers een zelfde rol op zich kunnen 
nemen, of op een zelfde plaats kunnen gaan staan, terwijl ze de rol of de plaats een heel 
persoonlijke betekenis geven. En ook: terwijl ze in het spel een heel persoonlijke beteke-
nis aan de rol of de plaats ontdekken. 
 Er zijn verschillende lagen van interactie te herkennen in het bibliodrama, die alle 
hebben bijgedragen aan het wekken van spirituele ervaring. Allereerst was er de interac-
tie tussen de voor de gelegenheid gekozen tekst en de individuele spelers. De tekst werd 
twee maal hardop gelezen. Zo konden de deelnemers de tekst beluisteren en op zich 
laten inwerken. Ze waren daarbij gericht op de vraag wat hen opviel, aansprak, waar zij 
aan bleven haken, terwijl ze de tekst hoorden. Later, toen het spel gespeeld werd, bleef 
de centrale tekst het uitgangspunt waarop teruggevallen werd, zowel door de spelers als 
door de spelleider. Na afloop van het bibliodrama werd de tekst nog eenmaal gelezen. 
Tijdens die lezing werd duidelijk hoezeer het spel een eigen betekenis aan de tekst ge-
geven had. Het spel was enigszins van de tekst ‘afgedreven’ en was op die manier als 
het ware een eigen tekst geworden. Bovendien heeft elke speler afzonderlijk een eigen, 
nieuwe betekenis aan de tekst  gegeven door het (of zijn of haar) spel. Dit is overigens 
ook nog gebeurd tijdens het horen van de tekst, deze laatste keer, zelf. 
 Het lijkt erop dat de indeling van de speelruimte en de beschikbare rollen ook spiritu-
ele ervaring konden wekken. De begeleiders van het bibliodrama hadden de speelruimte 
ingedeeld. Tijdens de avond waarop ik als onderzoekster had meegedaan aan het spel 
en waarnaar René verschillende keren verwees, was de ruimte opgedeeld naar elemen-
ten van het menselijk lichaam: hoofd met ogen, oren en mond, hart, romp, armen, benen 
en voeten (vgl. 806-808). Daarnaast was ook een ruimte aangegeven waar ‘de Geest’ 
was gesitueerd: langs het gehele lichaam. René haalde in het interview een aantal keren 
aan, dat hij tijdens het spel een andere positie had ingenomen in de ruimte. Waar hij 
aanvankelijk stond is mij niet meer bekend en werd door René in het interview ook niet 
genoemd. Maar na verloop van tijd stond hij op de plek van ‘de Geest’. René lijkt zich niet 
bewust te hebben verplaatst. Dat was onbewust en ongemerkt gebeurd. De spelleider 
heeft hem erop attent gemaakt. 
 Bij de inventarisatie door de deelnemers zelf van de mogelijke rollen die aan de be-
treffende bijbeltekst ontleend konden worden, was de Geest niet genoemd. Dit was door 
de spelleiders ingebracht. Wanneer zij dit niet gedaan zouden hebben, had het spel (van 
René) niet de wending kunnen krijgen die plaatsgevonden heeft. Nu dit wel het geval was 
geweest, had René ervaring kunnen opdoen van het ‘bewogen worden door de Geest’.  
 De interactie tussen de verschillende spelers onderling lijkt ook evocatief geweest 
te zijn. Zoals René zelf opmerkte, was “toch het inspirerende erin […] dat [ik] merk dat 
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je eigen rol in een keer heel anders kan gaan, want ik heb voor mezelf nooit geen idee 
welke kant het op gaat […] want het is iets van wat gaat de ander doen?” (R 815-821) 
De ontwikkeling van de ‘eigen rol’, van het eigen spel, onder invloed van de medespe-
lers, kon nieuwe spirituele ervaring wekken. Hoe expliciet deze vorm van interactie van 
betekenis is geweest tijdens de avond waarnaar René refereert, kan ik uit zijn verhaal 
niet opmaken. Wel maakte hij deze opmerking vlak nadat hij had verteld hoe mijn keuze 
voor een bepaalde rol en de motivatie daarbij ook iets met hem hadden gedaan: “En als 
ik dan hoor […] waarom een linker- en een rechter- [arm] en waarom jij [interviewster] 
bewust voor links kiest98 en waarom dan denk ik jee, nou, dat vind ik dingen […] die kun 
je van te voren denk ik nooit voorspellen hoe dat gaat.” (R 810-813) 

Duiden van spirituele ervaring
Niet alleen de interactie tussen de spelleider en een speler als René blijkt een rol te 
hebben gespeeld in het duiden van spirituele ervaring. Dat is ook het geval geweest bij 
de interactie tussen de spelers onderling, min of meer in relatie tot het bijbelverhaal 
ook. Bovendien is er in het nagesprek sprake geweest van duiding van spirituele erva-
ring. Iedere speler kon toen kort zijn of haar reactie geven op hetgeen zich tevoren had 
afgespeeld. Op de avond waarover René heeft verteld, was de “conclusie van die avond: 
maar Geest, we kunnen het nog steeds niet zeggen wie of wat dat is.” (I 977-978) Deze 
opmerking sloot de ervaringen van de verschillende deelnemers in, die op het oog heel 
verschillend waren, maar onder de oppervlakte alle getuigden van een bewogen zijn door 
iets of iemand dat niet samenviel met de spelers zelf. 

Interviewer
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
In zekere zin heb ik de christelijke werkelijkheidsvisie die door middel van bibliodrama 
wordt aangereikt, mee bemiddeld. Dat heb ik gedaan door bibliodrama als (een) uit-
gangspunt van mijn onderzoek te nemen en daartoe deel te nemen aan een bibliodra-
ma-avond en naar aanleiding daarvan René te interviewen. Daarnaast heb ik tijdens het 
interview zelf explicieter elementen van een christelijke werkelijkheidsvisie aangereikt. 
Met de opmerking “[…] eigenlijk is lid van een geloofsgemeenschap zijn is [sic, AdJ-vC], 
betekent dat je getuigt” (I 603-694), probeerde ik René te laten zien dat ieder lid van de 
geloofsgemeenschap al door zijn of haar ‘lidmaatschap’ getuigde van zijn of haar geloof. 
Dat was mijn eerste poging om René uit de tent te lokken om over zijn eigen inspiratie 
te spreken waarvan hij getuigde door actief te zijn in de geloofsgemeenschap. René zelf 
was geneigd om dit ‘getuigen’ over te laten aan degenen die wel in staat zijn tot ‘vertalen’ 
en ‘goed verwoorden’. De tweede handreiking die ik heb gedaan, was het spreken over 
het ‘herkennen van sporen van God in het samenleven’. Daarmee probeerde ik aan te 
duiden dat iets van God, ‘sporen’, opgemerkt kon worden in ons bestaan. Ik heb dit later 
nader toegelicht, door te vertellen dat ik geleerd heb te ‘kijken als met de ogen van God 

98  Het bibliodrama vond plaats op de eerste avond na mijn zwangerschapsverlof. Vol als ik was van 
mijn nieuwe rol als moeder koos ik ervoor plaats te nemen bij de linkerarm, die ik associeerde als 
de arm die het dichtst bij het hart gelegen is en als de arm die (kleine kinderen) draagt. 
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naar mijn concrete leven’. Met die aanduiding heb ik René gewezen op een spirituele 
houding, op een uitgangspunt van spiritueel bewust zijn, namelijk de wijze van beschou-
wen, de wijze van kijken naar de concrete werkelijkheid.

Wekken van spirituele ervaring
Omdat het interview eenmalig was, is de evocatieve kant ervan niet erg duidelijk. Toch 
heeft mijn herhaalde aandringen en uiteindelijk de opmerking dat je kunt ‘kijken met de 
ogen van God’ René ontvankelijker helpen maken voor ervaringen van God in zijn leven. 
Het gegeven dat René het woord ‘kijken’ naderhand verschillende keren zelf heeft ge-
bruikt, wijst erop dat deze opmerking in ieder geval bij hem binnengekomen was. 

Duiden van spirituele ervaring
Het verhaal over de mogelijkheid tot en mijn eigen ervaring rond het leren kijken met de 
ogen van God en het ontdekken van sporen van God in mijn eigen leven heeft René een 
handreiking geboden om innerlijke ervaringen te kunnen verwoorden. “Jouw woorden 
hebben mij toch wel een beetje geraakt van dat kijken […] En ik merk ook, je hebt mij 
wel een beetje op weg geholpen om (gelach) wat antwoord op te geven.” (R 1042-1045) 
Hoe stotterend en stamelend, aarzelend en beginnend ook, toch was René door die 
opmerking geholpen om iets van zijn eigen ervaringen te duiden. In die bescheiden zin 
heeft ook het interview een bijdrage geleverd aan de mystagogische taak van duiding 
van spirituele ervaringen.  

Al met al lijkt René in het bibliodrama en tijdens het interview enig aanbod te hebben 
ontvangen, dat als mystagogisch te karakteriseren is. 

5.4.3 Mystagogische receptie
Het beeld dat uit het interview van René naar voren komt, is dat van een man die zich 
door zijn geloof geïnspireerd enorm inzette voor de parochie, de geloofsgemeenschap. 
Tegelijkertijd was hij nauwelijks bij machte om te verwoorden, waardoor hij zich geïnspi-
reerd wist en meer in het algemeen om te verwoorden wat er in zijn innerlijk leefde. Toch 
stelde René zich open voor ‘activiteiten’ waarbij hij gevraagd werd over zijn motivatie en 
inspiratie te spreken, zoals het bibliodrama en het interview. Hij was van mening dat hij 
daarvan kon leren, en lijkt dat ook te hebben gedaan. Schoorvoetend lijken de eerste 
stappen te zijn gezet op de weg van het ontdekken van zijn innerlijk. Hij deed ook een 
enkele ervaring op van het bewogen worden door Gods Geest. Maar in hoeverre dit heeft 
beklijfd of heeft wortel geschoten, is vooralsnog de vraag. In hoeverre hij omgevormd 
werd door wat of wie in hem woont en in hoeverre hij bewust een plaats bereidde voor 
wat of wie in hem wil wonen, is nog onduidelijk. Ik zal hieronder toch het verhaal van 
René onderzoeken ten aanzien van de inwoning en omvorming op de drie domeinen en 
ten aanzien van de ontwikkeling in staten van geest.
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5.4.3.1 Inwoning en omvorming op de drie domeinen
Denken over en ervaren van de werkelijkheid
Christelijk referentiekader
Het lijkt erop dat René slechts passief en niet actief beschikte over een christelijk re-
ferentiekader. Daarmee bedoel ik te zeggen dat René bekend en vertrouwd was met 
de christelijke geloofstaal en zijn uitingsvormen. Ik vergelijk dit met iemand die passief 
een buitenlandse taal beheerst. Deze persoon begrijpt wat buitenlanders zeggen en is 
misschien in staat een klein beetje terug te zeggen. René was echter maar nauwelijks in 
staat om de gelaagdheid van de christelijke geloofstaal te verstaan, te betrekken op zijn 
eigen ervaringen. Bovendien kon René zich nauwelijks zelf in de taal van het christelijk 
geloof uitdrukken. 
 René vertelde in zijn verhaal dat hij, toen hij jong was, altijd naar de kerk moest en 
ook bijna altijd ging. Wat er daar gebeurde en waar het over ging, is niet bewust bij 
hem binnen gekomen: “[ik was] daar wel aanwezig, maar iets meenemen, dat was heel 
erg weinig” (R 151-152). Hij zei dit achteraf als een groot gemis te hebben ervaren. De 
laatste jaren schijnt René meer te hebben nagedacht over zijn geloof en over God. Dit 
hangt samen met de dood van zijn zus en vooral met de dood van zijn broer. Daarnaast 
bestaat er samenhang met de keuze om zijn kinderen gelovig op te voeden en om actief 
te worden in de parochie. Sindsdien schijnt René meer met andere gelovigen te hebben 
gesproken en is hij daar wat gemakkelijker in geworden. “Maar toch dan om af en toe die 
draai te kunnen maken van wat is nou je inspiratie, wat is nou geloven, dat vind ik af en 
toe nog best moeilijk […] om daar een pasklaar antwoord op te geven.” (R 654-657) Tij-
dens het interview merkte René zijn onvermogen zelf op: “[…] ik merk wel, het lijkt wel of 
ik om de hete brij zit heen te draaien. En ik weet niet, ik weet gewoon niet hoe ik dat af en 
toe onder woorden moet brengen.” (R 688-689) Hij vergeleek in dit opzicht het interview 
met de eerste bibliodrama-avond: “ik kan dat heel moeilijk verwoorden van wat je voelt 
en toch voel je wat.” (R 693-694; vgl. 255-257) René erkende dat er “best momenten” 
(R 715) zijn dat hij merkte en dacht “van hé, ja, er is toch meer” (R 716), maar dat hij het 
“echt heel erg moeilijk” (R 722) vond om goed te verwoorden “wat dat dan is” (R 718). 
 Hieruit maak ik op dat René niet over een taal beschikte, of niet actief gebruik kon 
maken van een christelijk referentiekader om zijn eigen ervaringen in uit te drukken. 
Daarmee lijken deze ervaringen in zijn innerlijk verborgen te zijn gebleven. Ze waren 
voor hem in grote mate ontoegankelijk. Ten eerste bepaalt dit mede het beeld, dat hij 
bij anderen dacht op te roepen, namelijk dat “[het] hier bij mij wat breder en ook wat 
minder diep is” (R 682), althans, “naar de buitenwacht toe” (R 684). Ten tweede werpt 
dit helder licht op de mystagogische situatie waarin René zich bevond. In de zorg om (de 
gelovige opvoeding van) zijn kinderen ervoer René het appel om zich in te zetten voor een 
kerk waar ook jongeren zich thuis voelen en onderdak vinden. In het interview gaf René 
aan dat de kerk daarvoor in staat moest zijn om de vertaling te maken, om de relevantie 
duidelijk te maken van het geloven voor het eigen leven, voor het eigen heden. Volgens 
René moest de kerk daarbij kunnen terugvallen, of kunnen bouwen op de fundamenten 
die bestonden uit mensen die daar “tijd en energie in willen stoppen” (R 530) en “die 
geïnspireerd zijn om dat te willen doen” (537). René valt zelf onder deze beschrijving: 
hij stak veel tijd en energie in de parochie en met name in het jongerenwerk, en was erg 
gedreven om dat te doen. Maar in feite signaleerde René de behoefte aan mystagogen, 
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die het geloof op relevante en actuele wijze konden bemiddelen aan jonge mensen, en 
ten minste aan zijn kinderen. 
 René vertelde dat hij zich daartoe niet in staat achtte. “[…] [I]k zie mezelf ook niet 
als iemand om die boodschap door te geven, maar meer om te helpen zorgen dat de 
voorwaarden die daarvoor nodig zijn om bepaalde activiteiten in te vullen, om daar de 
bijdrage aan te verlenen. Eh, niet meer als een boodschapper of iemand die dat wil over-
dragen. Nou, ik denk dat ik daar minder bagage voor heb.” (R 447-450; vgl. 491-495; 
549; 551). De reden die René voor deze gedachte gaf, was een vermeend gebrek aan 
bijbelkennis en het onvermogen om betekenissen van de geloofsverhalen in het leven 
van nu te laten oplichten. “Wat ik daarin mis is toch gewoon dat ik onvoldoende bijbelver-
halen ken, vanuit de bijbel de dingen kan vertalen, kan koppelen, die kennis heb ik niet 
en ik ben daarin heel eerlijk, ik wil daarin ook niet de tijd stoppen, want je moet er best 
heel veel tijd in stoppen om je dat eigen te kunnen maken.” (R 464-468) Daarnaast lijkt 
het ook niet in René’s aard te hebben gelegen om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. 
Hij zou niet willen overkomen als iemand die “jullie moet inspireren” (1010). Deze karak-
tertrek heeft hem ervan weerhouden om bijvoorbeeld anderen te vertellen over wat er 
gebeurde tijdens het bibliodrama toen hij ineens op de plaats van de Geest stond. Aan 
de andere kant zei René zijn ervaringen met bibliodrama wel te willen delen, maar zich 
onmachtig te voelen om dat “zodanig op papier [te] zetten waarvan ik denk, dat de bood-
schap die ik wil uitdragen, overkomt. Dus dan doe ik het niet.” (R 882-884)
 In mystagogische termen denk ik te kunnen zeggen dat René de taak van mystagoog 
niet op zich nam, omdat hij zelf nog nauwelijks een myste was. Hij vroeg steeds om 
mensen die hem (en anderen) voordoen hoe hij op een actuele en relevante wijze kon 
geloven. Zo was hij “van mening dat je [voor het jongerenwerk] professioneel ondersteu-
ning […] nodig hebt van iemand die de taal van de jongerenkerk [spreekt]” (R 523-524). 
Maar ook voor zichzelf had hij “mensen nodig die je […] ondersteunen” (R 761) bij het 
ontdekken van zijn inspiratie. Blijkbaar had hij deze ondersteuning niet vaak concreet 
gekregen. Op mijn vraag of hij sporen van God herkende in het leven dat hij deelde met 
andere mensen antwoordde hij dat hij wel merkte dat “er toch meer [is]” (R 716) en “ja, 
het doet iets met je innerlijk, maar verwoord dat eens?” (R 727). Hij bekende echter: “die 
vraag heb ik ook wat dat betreft  niet, niet zo vaak op die manier, zeker niet aan mezelf 
gesteld en ook niet door anderen aan mij gesteld” (R 732-733). Daaruit maak ik op dat 
René niet veel mystagogen was tegengekomen in zijn leven. Hij heeft niet veel mensen 
ontmoet, die hem hebben geholpen om de betekenis van zijn geloof te ontdekken, om 
te groeien in zijn persoonlijke geloof en daarmee inzicht en verdieping te krijgen in de 
betekenis van zijn engagement met de geloofsgemeenschap.

Conceptueel, perceptueel en schouwend en doorgrondend kennen
Het interview laat zien dat er bij René vooral sprake was van een grote mate van onwe-
tendheid in het domein van de spirituele ervaring. Hij heeft niet of nauwelijks geleerd om 
het spirituele waar te nemen. Af en toe waren er volgens hem “momenten dat je gewoon 
merkt en voor jezelf voelt en […] denkt van hé, ja, er is toch meer” (R 715-716). Maar 
deze ervaringen lijken tamelijk onbepaald te zijn gebleven. Hij duidde ze als “dat wazige” 
(R 932). Ook al meende René dat God “altijd aanwezig” (R 961) was (bij het bibliodra-
ma), en vroeg hij zich af hoe het toch kwam dat hij tijdens het spel onbewust verplaatst 
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was, toch bekende hij dat hij “die bril nog niet goed op [had] staan om dat zo te bekijken” 
(R 964). Dit duidt mijns inziens op perceptuele onwetendheid; René was nauwelijks vaar-
dig om ervaringsmatig, laat staan om schouwend en doorgrondend de werkelijkheid te 
kennen. Zijn conceptuele onwetendheid was echter nog groter. René had nog wel enige 
ervaring met het spirituele opgedaan, ook al waren zijn bewustzijn en opmerkzaamheid 
niet zodanig ontwikkeld dat hij dit gemakkelijk kon herkennen. De grootste moeite lag 
echter in het duiden van deze ervaringen. Dat wijst er volgens mij op, dat er bij René con-
ceptuele structuren ontbraken waarmee hij de spirituele ervaringen zou kunnen uitdruk-
ken. Zoals we al gezien hebben, gaf René tijdens het interview herhaaldelijk aan niet de 
woorden te hebben om zijn innerlijke ervaringen mee te duiden.

Symbolisch bewustzijn 
Ook het symbolisch bewustzijn van René is niet sterk ontwikkeld. Hij vertelde over de 
tekst uit de Korinthe-brief die tijdens het bibliodrama centraal stond (1 Kor. 12, 12-31): 
“Dat bijbelverhaal van de vorige keer, over dat lichaam hè, en hoe je dat lichaam dan 
kunt zien, kunt vergelijken met eigenlijk de kerk. Dat had ik er nooit achter gezocht. Als 
je het mij gewoon had laten lezen, danne, de eerste keer toen ze het voorlas, toen had ik 
nog de vertaling niet gemaakt.” (R 662-669). In zijn pogen om uitdrukking te geven aan 
zijn geloof, zijn inspiratie, is René niet teruggevallen op beelden, zelfs niet op min of meer 
‘algemeen bekende’ godsbeelden. René had deze beelden niet (actief) tot zijn beschik-
king om te kunnen gebruiken en hij had onvoldoende bewustzijn om de meerduidigheid 
van de werkelijkheid waar te nemen. 

Doen in de werkelijkheid
We hebben hierboven al gezien dat René zich voor zijn actieve inzet in de parochie ge-
motiveerd voelde door zijn verlangen om geloof over te dragen aan zijn kinderen. Maar 
ook meer in het algemeen voelde René zich geroepen om te helpen aan de opbouw van 
de gemeenschap binnen en buiten de kerk. “[…] het pastoraal jongerenwerk daar zet je 
je voor in, dat doe je niet zomaar” (R 971), zei René. Hoewel hij het moeilijk vond om aan 
te geven hoe hij God daarin ontmoette, zei hij wel inspiratie te vinden in en geïnspireerd 
te worden tot het “samen dingen doen” (R 628) en het “met heel veel mensen in contact 
zijn”. Hij waardeerde in zijn moeder dat zij “aandacht heeft voor mensen die het nog veel 
moeilijker hebben dan wij allemaal en daar stopt ze ook heel veel tijd in” (R 1207-1210), 
zonder dat zij zichzelf op de voorgrond stelde. René vertelde hierin een spoortje van God 
te vinden. Deze “aandacht voor mensen” zonder op de voorgrond te treden lijkt René 
ook te kenmerken. Hij is er daarbij op gericht het goede in het oog te houden. Wanneer 
‘kortzichtigheid’ (1052), en ‘oordelen’ of ‘veroordelen’ (1062) dreigen, probeert hij “met 
elkaar daar een draai aan te geven” (R 1056). “Dat is voor mij ook geloof, geloofsge-
meenschap.” (R 1058) René ervoer voor zichzelf in het geloof vooral de morele aanspo-
ring om zich in te zetten voor het goede samenleven van mensen onderling, zodat het 
ervaren van gemeenschap mogelijk was. Zijn geloof bracht hij met name tot uitdrukking 
in zijn handelen. Uit het verhaal van René blijkt niet dat zich ten aanzien van dit domein 
wezenlijke veranderingen hebben voorgedaan. 
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In contact staan met de werkelijkheid
Op het communicatieve domein is er evenmin sprake van wezenlijke ontwikkelingen. 
René had er een vermoeden van dat de werkelijkheid een diepere betekenis bevat, 
waarover in de bijbel en de geloofsgemeenschap gesproken werd. Dit maakte hem ook 
nieuwsgierig, het wekte zijn verlangen. Maar uit zijn verhaal maak ik toch op dat René 
zelf weinig inzicht had in de betekenis, de aard en het doel van het spreken van de tra-
ditie. Daarnaast was de omgang van René met de werkelijkheid zodanig dat zij niet als 
een tegenover was waartoe hij zich verhield99. Hij was zich ook weinig bewust van de 
zeggingskracht van emoties. 

5.4.3.2 Ontwikkeling in staten van geest
Letterlijk 
Hoewel ik er nauwelijks concrete voorbeelden van vind, ben ik geneigd te denken dat 
René over het algemeen een vrij letterlijke staat van geest heeft. Uit zijn verhaal maak ik 
op dat hij wel in aanraking kwam met de meerduidigheid van de werkelijkheid en deze 
soms ook opmerkte. Zo kon hij soms even geraakt worden door preken of artikelen in 
de krant die iets verwoordden van een minder in het oog springend aspect van de wer-
kelijkheid. Hij kon dat waarderen: vond dat “knap” (R 248; 747; 829), ”wel boeiend”, 
“hartstikke mooi” (R 682) en “inspirerend” (R 799). Hij was echter minimaal in staat om 
zelf de gelaagdheid van de werkelijkheid te schouwen en te duiden.

Tropologisch
Toch geeft het interview ook blijk van enige voorzichtige ontwikkelingen in een geestelijk 
verstaan van de werkelijkheid en de verbale uitdrukking daarvan. Deze wijzen op een 
eerste aanzet richting de vorming van een spirituele, mogelijk tropologische staat van 
geest. René heeft in het bibliodrama, de spelleider en de interviewer mystagogen ont-
moet en hij heeft zich als een myste opgesteld. Hij wekte de indruk dat hij ontvankelijk 
was, dat hij wilde leren en dat hij wilde (onder-)zoeken, ook als hij niet altijd wist dat en 
hoe hij zelf kon vinden. Tijdens het interview bijvoorbeeld was hij soms afwerend in de 
zin van: ‘dat kan ik niet en dat wil ik niet’, maar telkens stond hij ook weer open voor een 
nieuwe vraag en was hij bereid om in zichzelf naar een antwoord te zoeken. Al zoekend 
en tastend vond hij voorzichtig een beginnend antwoord: “Volgens mij praatte ik net een 
kwartier geleden toch iets makkelijker af […] Ik denk toch dat dat wel de belangrijkste 
inspiratiebron dan is. Maar ik ben het me niet echt bewust geweest. […] Dat begint nu 
wellicht iets meer te komen. Maar, pas op, een zwaluw maakt nog geen zomer, hè?” (R 
1045-1050) René keek toen terug op de ervaring die hij tijdens de bibliodrama had op-
gedaan dat hij ongemerkt op een andere plaats was komen te staan. “Nâh, voor mezelf 

99  Dit kan zich uiten op twee manieren. Uit het verhaal van René kan ik niet helemaal duidelijk op-
maken van welk van de twee sprake is. Er kan sprake zijn van een te afstandelijk omgang met de 
werkelijkheid, dat wil zeggen dat er teveel tussen de myste en de werkelijkheid staat. Het kan ook 
zijn dat de myste teveel samenvalt met de concrete werkelijkheid. In beide gevallen is het lastig voor 
de myste om te ontdekken welke betekenis de werkelijkheid aan hem wil uitdrukken. Dat maakt het 
ook moeilijk om zich direct tot de werkelijkheid te verhouden (vgl. 3.4.2.3). 
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was het enorm verrassend, en dan als je nu zegt van, God, wie is dat en wat is het? Nou, 
dan zou dat, wellicht, een moment zijn geweest, van waar je zegt van, hé, waar sta je nu 
René? En daar sta je niet zomaar. Of ik jou daar nou naar toe heb geholpen om daar te 
gaan staan of dat je dat zelf, maar je staat er wel. Alleen, ik ben het mij niet bewust ge-
weest. En dat is toch het stukje, ja, nou, eh, ja, geestelijk, Geest of hoe dan ook, maar ja.” 
(R 1012-1024) Ik meen dat de ‘ik’ in de zin: “of ik jou daar nou naar toe heb geholpen…” 
betekent: de Heilige Geest, of God. Vermoedelijk gaf René aan dat zijn verplaatsing een 
beweging van de Geest was geweest. Aan de ene kant liet hij beide mogelijkheden open: 
of hij was bewogen door de Geest, of hij was zelf van plaats veranderd. Aan de andere 
kant lijkt het voor hem een opmerkelijke ervaring te zijn geweest, waar hij tijdens het 
interview meerdere keren op terugkwam. Het is alsof René zei dat het een ervaring was 
van ‘“er is toch meer” (R 716) dan je bevatten kunt, dan je bedenken kunt, dan je ver-
woorden kunt’. En dat het tegelijkertijd een ervaring was ‘die ik heb opgedaan, die ik heb 
gevoeld – nadat ik erop opmerkzaam was gemaakt – en dat heeft me geraakt, dat heeft 
me verrijkt’. Deze ervaring, in het licht van de vraag van Ria, de spelleider, en de vragen 
van het interview, heeft René op het spoor gezet van een geestelijk verstaan van de (ge-
loofs-) werkelijkheid. Het is hier immers gegaan om een ervaring van geleid worden door 
het initiatief van Gods Geest. Hiermee heeft René iets van de geheimvolle aanwezigheid 
van God in zijn leven ontdekt. Deze ontdekking lijkt een eerste aanzet te hebben gegeven 
tot de ontwikkeling van een spirituele staat van geest.
 De spelleider van het bibliodrama, het bibliodrama zelf en de interviewer waren gericht 
op het wekken van een tropologische staat van geest. Ik meen in het verhaal van René 
bij hem een ontvankelijkheid te herkennen voor een psychodynamisch verstaan van de 
werkelijkheid. Toch is er niet echt of slechts beginnend sprake van geweest. René merkte 
immers op dat hij zichzelf en anderen hem niet eerder (direct en vasthoudend) vragen 
hebben gesteld naar de persoonlijke betekenis van zijn geloof. Zijn eigen antwoord op de 
vragen van de spelleider en van de interviewer bestond wel uit een voorzichtige geeste-
lijke duiding van zijn ervaring tijdens het bibliodramaspel. Maar over het algemeen was 
René nauwelijks bij machte om te zien of te vertellen welke betekenis God, welke beteke-
nis het geloof voor hem als persoon, voor de opbouw van zijn persoonlijkheid heeft. 
 Ook voor een tropologisch-ethisch verstaan van de wekelijkheid zijn nauwelijks aan-
wijzingen in het verhaal van René. Hoewel René zijn geloof sterk ethisch invulde, was hij 
zich nauwelijks de geloofsbetekenis van zijn eigen handelen bewust. Bovendien kwam 
hij er niet toe om (expliciet) te antwoorden op het goddelijk initiatief dat hij ervaren had, 
of om zijn eigen doen en laten als reeds een antwoord op Gods genade te zien. 

Kortom, uit de analyse van het verhaal van René kunnen we opmaken dat er nog nauwe-
lijks sprake is geweest van inwoning en omvorming op de drie domeinen van het mens-
zijn en dat zich nauwelijks een spirituele staat van geest heeft ontwikkeld. Aan de andere 
kant hebben zich wel een verlangen en een ontvankelijkheid ontwikkeld. René heeft zijn 
ongeloof ten aanzien van zijn eigen spirituele kunnen gezien en er is in hem een verlan-
gen gewekt om dit te overstijgen. Derhalve meen ik dat in het geval van René aarzelend 
en beginnend te spreken valt over mystagogische receptie.   
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5.4.4 Relatie tussen mystagogisch aanbod en mystagogische receptie
We hebben in het voorgaande gezien dat René eerste, voorzichtige schreden op het 
mystagogische pad heeft gezet. In het bibliodrama deed hij ervaringen op van ‘sfeer’, 
‘Geest’, ‘inspiratie’, “dat wazige” (R 932), ‘God’. Hij werd door Ria, de spelleider, gehol-
pen opmerkzaam te worden op dergelijke spirituele ervaringen en er betekenis aan te 
geven. Door de interviewer werd René uitgedaagd om te zoeken naar sporen van God in 
zijn leven. Uiteindelijk kwam het aanbod van de interviewer in de lijn van die van de spel-
leider te staan. Tijdens het interview werd René zich opnieuw bewust van wat er tijdens 
de laatste bibliodrama-avond was gebeurd en kwam hij tot een voorzichtige verwoording 
daarvan. Volgens hem kon het gegeven, dat hij opeens op een andere plaats, de plaats 
van de Geest, was komen te staan, erop wijzen dat hij door de Geest geholpen was om 
daar te gaan staan, of dat hij daar uit eigen beweging was gaan staan. Hoe dan ook, het 
was in ieder geval onbewust gebeurd. Van het bibliodrama heeft René de vraag naar de 
betekenis van deze ervaring over gehouden. “René, […] waarom sta je daar nu?” (R 335, 
vgl. 997) Tijdens het interview kwam hij tot een voorzichtige beantwoording van deze 
vraag. Gezien de moeite die René tijdens het interview bleek te hebben om uit zichzelf te 
vertellen over innerlijke en spirituele ervaringen lijkt het onwaarschijnlijk dat hij zonder 
(individuele, directe) mystagogische begeleiding zelf tot duiding van zijn spirituele erva-
ring had kunnen gekomen. Daarnaast gaf hij duidelijk aan dat hij zonder de mystagogi-
sche begeleiding in het bibliodrama niet zo duidelijke spirituele ervaring zou hebben op-
gedaan. In het geval van René grijpen derhalve beide vormen van mystagogisch aanbod 
op elkaar in. Zij lijken een eerste aanzet te hebben gegeven tot geestelijke omvorming en 
inwoning bij René, maar niet meer dan dat.

5.4.5 Mystagogie
Het verhaal van René toont dat René eerste stappen heeft gezet op de mystagogische 
weg. Hij is gaan deelnemen aan het bibliodrama en heeft zich open gesteld voor de 
mystagogische begeleiding van de spelleider en voor het mystagogisch getinte interview 
naar aanleiding van het bibliodrama. De ervaringen die René met mystagogie heeft op-
gedaan, lijken echter nauwelijks doorgewerkt te hebben in een persoonlijke mystagogi-
sche ontwikkeling. Hieronder zal ik nagaan op welke lagen van mystagogie zich bij René 
aanzetten hebben voorgedaan tot inwoning en omvorming op de geestelijke weg.

5.4.5.1 Mystagogie in het geheim van het bestaan
Ten eerste lijkt er enigszins sprake te zijn van mystagogie in het geheim van het bestaan. 
Het bibliodrama en de vragen bij het interview waren erop gericht om René de beteke-
nis van de geloofsverhalen voor zijn eigen leven te laten ontdekken. Hij heeft hierdoor 
enigszins geleerd om te zien, ervaren en verwoorden, dat God zich ook in zijn leven liet 
kennen. Zo heeft hij opgemerkt dat hij tijdens het bibliodrama bewogen werd in zijn 
leven en dat hij niet altijd zelf de stappen zette. Voor René is dit een ervaring geweest 
met de geheimvolheid van het bestaan; hij heeft het nog niet zozeer als genade-ervaring 
herkend, laat staan dat hij daar in overgave op heeft geantwoord. René kon er niet goed 
de vinger op leggen, wat er gebeurd was. Het was een geheimvolle, ‘onbepaalde’ erva-
ring: ‘of dit nu een bewogen worden door de Geest is geweest, of dat ik mezelf bewogen 
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heb, dat kan ik niet goed zeggen’. Het was René alleen wel helder, dat hij niet bewust op 
een andere plaats was gaan staan. Ik denk dat we mogen concluderen dat René deze 
ervaring van de geheimvolle aanwezigheid van God in zijn leven heeft opgedaan, mede 
dankzij de begeleiding van de spelleider en de interviewer. Hij was nog niet zodanig in 
het geheim van het bestaan ingewijd, dat René in de werkelijkheid zelf symbolen van de 
goddelijke geheimen kon herkennen. 

5.4.5.2 Mystagogie in de genade
Ook wat betreft de mystagogie van de genade is er wel aanbod op deze laag geweest, 
maar nauwelijks receptie. Zowel in het bibliodrama als tijdens het interview is René ge-
vraagd naar een verband tussen zijn ervaring van bewogen worden door de Geest en zijn 
motivatie om zich in te zetten voor het jongerenpastoraat. Aanvankelijk wist René geen 
spirituele duiding te geven van zijn activiteiten voor het jongerenpastoraat. Later gaf hij 
toe dat hij “niet zomaar” (R 969; 971) bezig was voor het “pastoraal jongerenwerk”. Maar 
tevens bekende hij: “als je mij dan direct weer terugvraagt en, nou, wat is nou van God 
daarin, ja, dan denk ik vanne […] het hoeft ook niet altijd zo tastbaar te […]” (R 973-976). 
Uit het verhaal maak ik op dat René als het ware door de Geest bewogen werd om zich 
in te zetten voor het jongerenpastoraat in zijn parochie. Hij heeft dit zelf ook vermoed, 
aangevoeld, en zelfs aarzelend aangeduid. Maar hij trok deze duiding meteen weer in. 
René beschikte niet alleen over weinig woorden om zijn inspiratie te motiveren, maar 
leek bovendien beducht te zijn voor bijzonderheid. Ook dit kan hem hebben gehinderd 
om zijn bezig zijn voor (de jongeren in) de parochie te duiden als antwoord op de genade 
die hij in zijn leven ervoer, de bewogenheid door de Geest. Voor zover er al sprake zou 
zijn van mystagogie in de genade, is deze niet of nauwelijks te herkennen in het verhaal 
van René.

5.4.5.3 Mystagogie in de kerk
In dezelfde lijn wijzen de ervaring tijdens het bibliodrama en de reflectie erop tijdens het 
interview wel in de richting van een inwijding in de kerk, maar is ook nu weer niet duide-
lijk in hoeverre dat daadwerkelijk is gebeurd. Uit het verhaal van René is gebleken, dat hij 
zich geroepen voelde tot deelname aan en inzet voor de gemeenschap van maatschappij 
en kerk. In het bezig zijn voor de (geloofs-)gemeenschap drukte René zijn geloof uit en 
vond hij inspiratie. René was zich nauwelijks bewust van de betekenis van de (geloofs-)
gemeenschap in zijn leven. En meer nog: hij had er geen besef van dat de geloofsge-
meenschap ook een symbool of sacrament van geloof kon zijn. 

Kortom, uit de analyse van het interview met René volgt dat er wel mystagogisch aanbod 
is en dat er heel voorzichtig, aarzelend, een enkele stap op de mystagogische weg gezet 
wordt door René zelf. Maar of en hoe hij op deze weg zal doorgaan, dat is vooralsnog niet 
duidelijk. Want zoals René zelf zegt: “[Het] begint nu wellicht iets meer te komen. Maar, 
pas op, een zwaluw maakt nog geen zomer, hè?” (1050-1051).
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5.5 Ellen
Ellen heeft mij haar verhaal verteld naar aanleiding van haar toetreding tot de katholieke 
kerk door het vormsel. Zij heeft gesproken over de veranderingen die zich in haar leven 
voordeden, toen zij ging scheiden van haar man, is verhuisd en terecht kwam in een ka-
tholieke kerk. In deze geloofsgemeenschap vond zij haar geestelijk thuis. Ellen vertelde 
dat zij in de parochie drie personen heeft ontmoet, die grote betekenis voor haar hebben 
gehad op haar geloofsweg. Vol emotie sprak Ellen over het zoeken naar, vinden van en 
gestalte geven aan Gods aanwezigheid in haar leven. Tijdens het interview kreeg ik de 
indruk, dat Ellen in grote mate is ingewijd in christelijk geloof. Bovendien leek het inter-
view zich af te spelen in een ruimte waarin een derde Aanwezigheid merkbaar was. In de 
volgende analyse zal ik nagaan hoe mystagogie zich toont in het verhaal van Ellen. 

5.5.1 Betrokkenen in het mystagogisch proces
Uit het verhaal van Ellen maak ik op dat zij drie personen heeft ontmoet die voor haar 
als een mystagoog waren: Lise, een vrouw die bij ‘de zusters’ woont, Anne, een van de 
zusters, en de pastor. Daarnaast zijn ook de liturgie en de zusters in het algemeen mysta-
goog geweest voor Ellen. Verder zijn de ‘kleine kerkgemeenschap’ en de ‘inspiratiegroep’ 
belangrijk geweest voor Ellen als tochtgenoten. Haar ouders en met name haar vader, 
haar ex-man en een vriendin hebben Ellen weerstand geboden op haar geestelijke weg. 
Twee collegae daarentegen hebben haar bevestigd in haar ontwikkeling. Overige perso-
nen over wie Ellen sprak, hebben geen bijzondere betekenis gehad in Ellens mystagogi-
sche proces. Als interviewer heb ik zelf de rol van passant gehad bij Ellen.

5.5.1.1 Mystagoog
Lise
Het verhaal geeft aan dat Lise in tegenstelling tot Anne en de pastor weliswaar niet een 
formele rol als begeleider heeft gehad in het proces van Ellen. Het contact tussen Lise 
en Ellen was niet gestructureerd. Toch meen ik in haar een mystagoog te herkennen. Lise 
heeft Ellen op haar geestelijke weg namelijk wel degelijk systematisch en intentioneel 
begeleid. Bovendien is er sprake geweest van een asymmetrische betrokkenheid. Dat 
zou niet het geval zijn geweest als Lise voor Ellen een tochtgenoot was. 

Werkelijkheidschepper
Twee ervaringen met Lise hebben Ellen geholpen een andere werkelijkheid gewaar te 
worden. Allereerst een vraag die Lise stelde toen zij Ellen ontmoette in het parochiehuis. 
Die ontmoeting vond plaats op een moment dat Ellen zich ontheemd voelde, namelijk net 
na haar scheiding en verhuizing naar een andere woonplaats en toen zij nog op zoek was 
naar een geloofsgemeenschap waarbij zij zich thuis zou voelen. Lise vroeg haar meteen: 
“’Hoe gaat het met jou, Ellen?’” (E 73). Hiermee toonde Lise belangstelling voor Ellen als 
persoon. De vraag of Ellen zich al dan niet wilde aansluiten bij de parochiegemeenschap 
was daarbij niet aan de orde (vgl. E 73-83). Het lijkt erop dat Lise Ellen naar haar hele 
persoon aansprak en tot werkelijkheid liet komen, en dat zij Ellen niet reduceerde tot een 
potentiële nieuwe vrijwilliger voor de geloofsgemeenschap. 
 De tweede ervaring deed Ellen op, toen Lise bij haar thuis kwam en de wens uitsprak: 
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‘vrede in dit huis’. Met deze wens schiep zij een nieuwe realiteit voor Ellen: haar huis was 
niet zomaar meer een huis, maar werd met deze spreuk een “ruimte van God” (E 529; 
537; 539;541) waarin zij kon “leven” (E 529) en waarin er “vrede” was (E 538). Hiermee 
maakte Lise ervaarbaar dat God Ellen via mensen zag en kende, en dat God belangstel-
ling voor haar had. Daarmee tilde zij het dagelijks leven op tot een spiritueel leven, tot 
een leven ‘in de ruimte van God’. Zij heeft voor Ellen een nieuwe werkelijkheid gescha-
pen. 

Begeleider
Ellen vertelde met Lise ook te kunnen praten over wat haar spiritueel raakt. Zo “praat ik 
met Lise [wel eens] over dat ik soms wel eens in verwondering leef van wat ik ontmoet” 
(E 235). Aangezien Lise de meer ervarene en Ellen de minder ervarene is in het spreken 
over de spirituele dimensie van het leven, is in deze gesprekken sprake van een asym-
metrie. Daarom beschouw ik Lise ten aanzien hiervan niet zozeer als een tochtgenoot, 
maar eerder als een begeleider van Ellen. 

Inwijder in geloofsgemeenschap
Lise lijkt Ellen bovendien werken van mystici te hebben gegeven, zoals dat van Teresa 
van Avila en dat van Ignatius van Loyola. Voor Ellen bleken deze suggesties treffend. Zij 
heeft verdieping gevonden in haar spiritualiteit door middel van de boeken van deze my-
stici (evenals die van Franciscus en andere heiligen). Bovendien heeft zij besef gekregen 
dat zij opgenomen is in een historische gemeenschap van gelovigen. 

Anne 
Anne was een van de zusters met wie “het contact […] heel waardevol [was] en ik voel 
me daar heel erg thuis en ik heb natuurlijk heel veel met ze gesproken” (E 85-86). Ellen 
vertelde met deze zusters “helemaal vanzelf” (E 84) contact te hebben gekregen. Anne is 
een van de drie mystagogen geweest voor Ellen. Zij speelde vooral een rol na het vormsel 
van Ellen. De volgende kwaliteiten van een mystagoog meen ik in haar te herkennen:

Begeleider
Anne was degene “die begeleidt mij nu […] met ‘Hem achterna’ [d.i. de Geestelijke Oe-
feningen in het dagelijks leven van Ignatius van Loyola, AdJ-vC]. Daar begeleidt ze mij 
in.” (E 88- 90) Anne had Ellen al voor haar vormsel de gebedsmethode ‘Hem achterna’ 
aangereikt, maar pas na haar vormsel is het Ellen gelukt om daarmee te bidden, te 
mediteren. Haar eigen invloed op het proces van Ellen heeft Anne gerelativeerd met de 
opmerking: “Ik ben met ‘Hem achterna’ gekomen, maar God was jou toch wel tegen ge-
komen, of jij was God tegen gekomen.” (E 158-159). Daarmee heeft ze de houding van 
een bemiddelaar aangenomen. Zij was er eerst en vooral op gericht om Ellen te helpen 
zich de relatie tussen God en haarzelf bewust te worden, deze vorm te geven, te verste-
vigen en te verdiepen. 
 Als begeleider heeft Anne ook bevestigd wat Ellen deed. Ellen vertelde zelf dat zij 
“heel hard gewerkt [heeft] aan” (E 730) de voorbereiding op het vormsel. Dat Anne dit 
heeft gezien en beaamd, blijkt uit dat ook zij “zei […] dat ik me er helemaal in heb ge-
stort” (E 734). 
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Vertegenwoordiger geloofsgemeenschap
Toen Ellen het met Anne had over de ervaring dat zij “nooit een echte katholiek” (E 1281) 
zou worden, heeft zij Anne aangesproken als vertegenwoordiger van de katholieke kerk. 
Bovendien drukte zich het ‘vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap zijn’ uit in het 
feit dat Anne deel uitmaakte van een religieuze congregatie. Het ‘zuster zijn’ staat voor 
‘in de katholieke kerk staan’ en daarop aanspreekbaar zijn. Ellen heeft Anne als zodanig 
benaderd.

Arrangeur   
Ellen vertelde over een gebaar dat Anne eens gemaakt heeft en dat voor haar sprekend 
en veelzeggend is gebleken. Anne schijnt de woorden die zij sprak met een gebaar van 
haar handen te hebben ondersteund. Zij liet hierin zien hoe het goede (dat als het ware 
op de ene hand ligt) en het slechte (dat als het ware op de andere hand ligt) bij elkaar 
gelegd konden worden en samen tot voor God gebracht konden worden (beide handen 
tegen elkaar aan en iets opgeheven). Volgens Ellen drukte Anne hiermee uit dat, voor wie 
wil kijken, in elke situatie in het leven wel negatieve èn positieve dingen te zien waren. 
Beide samen konden in het gebed in de “samenspraak”100 (E 312) met God aan de orde 
komen. In feite heeft Anne Ellen met haar woorden en gebaren een symbool aangereikt. 
Het is een symbool dat Ellen zeer heeft aangesproken en waaraan zij in het gesprek nog 
een tweede keer refereerde.

Mede-leerling
Anne schijnt – in haar rol van begeleider – eens aan Ellen te hebben gevraagd, waarom 
zij ‘Hem achterna’ wilde gaan doen. “Ik zeg: ‘Als ik het niet doe dan beleef ik het gewoon 
niet. [Anders ontmoet ik God niet (1045)] Punt.’ Begreep ze helemaal.” (E 1029-1030) 
Dit begrip kon Anne alleen maar hebben omdat zij zelf ook myste was en als zodanig 
mede-leerling van Ellen. Vanuit haar eigen ervaring van de ontmoeting met God heeft zij 
begrepen wat het gebed en de meditatie met een andere geloofsleerling konden doen. 

Pastor
Begeleider
Tijdens de tijd die voorafgaat aan het vormsel schijnt Ellen vele gesprekken met de pas-
tor van de parochie te hebben gehad. Ellen vertelde op een gegeven moment tegen de 
pastor te hebben gezegd: “ik geloof dat ik al wel een jaar met u praat” (E 367-368).  De 
begeleiding die de pastor aan Ellen heeft gegeven, heeft een aantal kenmerken. De 
pastor heeft een aantal ‘rollen’ op zich genomen, die maken dat ik hem beschouw als 
een mystagoog. 

100  Het begrip ‘samenspraak’ gaat terug op het woord coloquio uit de Geestelijke Oefeningen van Igna-
tius van Loyola. De samenspraak is de laatste fase van het gebed, waarin de gelovige een gesprek 
voert met God, Christus of Maria. Ignatius schrijft: “Het gesprek houdt men door echt te spreken 
zoals een vriend spreekt met zijn vriend of een dienaar met zijn heer.” (Geestelijke Oefeningen, 54; 
vgl. 109;199) Uit het interview blijkt dat de samenspraak voor Ellen van grote betekenis was (vgl. 
5.5.3.1 – ‘conceptueel … kennen’; 5.5.3.2 – anagogisch). 
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Vertegenwoordiger geloofsgemeenschap
In eerste instantie heeft Ellen contact gezocht met de pastor als de vertegenwoordiger bij 
uitstek van de plaatselijke katholieke kerk. Na de kennismaking met Lise en de zusters 
“ben ik met de pastoor gaan praten” (E 92-93). Mogelijk is Ellen via de pastor in contact 
gekomen met de zogenoemde kleine kerkgemeenschap. De pastor zou dan ook (mede) 
degene zijn die Ellen naar de geloofsgemeenschap toe geleid heeft.

Therapeut
De gesprekken die Ellen met de pastor heeft gevoerd, hebben in sterke mate een thera-
peutisch karakter gehad. “Het belangrijkste en fijnste vond ik dat hij mij werkelijk liet zijn 
en dat ik met alles kon komen.” (E 684) Ze vindt in de pastor “een weerklank” (E 681). 
De onderwerpen die aan de orde kwamen, hadden niet alleen te maken met de ken-
nismaking met de katholieke kerk en de verdieping van het persoonlijk geloof. “Ik heb 
natuurlijk alles verteld wat aan narigheid was geweest […] aan de pastor en hij heeft mij 
zo geweldig geholpen daarmee. Gewoon om te laten praten, gewoon alles van mij af te 
praten en door alle moeilijkheden dat ik, in een scheiding zit en dus ook de dingen die ik 
moest regelen die moeilijk waren met de kinderen en kon ik allemaal gewoon vertellen 
[…]” (E 910-916) Het lijkt erop dat Ellen zich helemaal heeft kunnen uitspreken en dat zij 
is gezien en gekend in haar “allerdiepste verdriet” (E 941). De zuiverende en verlossende 
werking die dit heeft gehad, is bekrachtigd en be-tekend met een spontane handopleg-
ging. Ellen heeft ervaren dat ze hierdoor “zelfs genezen” (E 951) is. Op deze impliciete 
manier noemde Ellen de pastor dan ook daadwerkelijk therapeut (geneesheer). Ze vond 
dat “zo warm als je dat kan doen, dat is niet afstandelijk, dat is echt liefde gevend, gene-
zing willen geven aan de ander.” (E 956-959).

Leraar en maieut
Tegelijkertijd lijkt de pastor ook een leraar voor Ellen te zijn geweest. In hun gesprekken 
kwamen ook onderwerpen aan de orde die samenhingen met het leven van en binnen 
de katholieke kerk. Ellen vertelde dat de pastor haar twee boeken heeft gegeven: Ik 
geloof, over sacramenten, en Alle dagen van ons leven. De pastor ging in op datgene 
“waarover [ik het] wilde hebben uit dat boek” (E 686). Zo spraken ze “de hele liturgie 
door[…], de boekjes, de missaaltjes” (E 688), “of ik nog ergens tegenaan liep of ik iets 
niet begreep ofzo” (E 692). De pastor ‘leerde’ Ellen: “‘als je naar de kerk gaat, dan word 
je gevoed.’ En dat was ook zo.” (E 125-126) Ze zei dat bijvoorbeeld (maar niet alleen) te 
hebben ervaren bij de preken. Door de preken van de pastor kon ze “zo geëmotioneerd” 
(E 1132) worden, “als die een onderwerp aandroeg wat me heel erg raakte” (E 1134). 
Het ‘leraar zijn’ van de pastor lijkt op een dergelijk moment te zijn overgelopen in het 
‘maieut’-zijn. Datgene wat in haar leefde, werd door hetgeen de pastor zei (of deed) er-
kend, aangezien, te voorschijn geroepen. Het kreeg in zekere zin bestaansrecht. Ook als 
dat met tranen gepaard ging. De voedende waarde zat er vermoedelijk in dat daardoor 
ook de kanten van haar ziel, de kanten van haar persoon die nog niet ontwikkeld waren, 
kracht ontvingen om aan te sterken. Ellen ‘mocht’ er zo niet alleen ‘zijn’, maar ‘was’ er 
gaandeweg ook steeds meer. 
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Sacramentenbedienaar 
Behalve de verbale handelingen schijnen ook de ‘gebaren’, de fysieke handelingen, die 
de pastor aan Ellen verrichtte van grote betekenis voor haar te zijn geweest. De spontane 
handoplegging tijdens de voorbereiding op het vormsel, dat aan het gesprek het karak-
ter van de biecht lijkt te hebben gegeven, had op haar een zuiverende en genezende 
werking. En “dat de pastor mij gezalfd heeft [tijdens de vormselviering], dat vond ik heel 
indrukwekkend” (E 454). De pastor had op deze momenten de rol van sacramentenbe-
dienaar.

Mede-leerling
Misschien is het wat minder duidelijk dat de pastor ook een mede-leerling in het geloof 
is. Twee uitspraken wijzen voor mij wel in die richting. Allereerst de reactie van Ellen op 
de handoplegging door de pastor, waarmee hij de betekenis bevestigde van het verhaal 
dat Ellen hem verteld had: “dat is geweldig als de pastor dat zo aan kan voelen.” (E 
946) En ten tweede de duiding die de pastor gaf aan een schilderij dat Ellen aan het 
maken was: “de pastor zag Pinksteren erin” (E 848). In de uitspraken wordt gewezen 
op een ontvankelijke houding van de pastor. Hij heeft open gestaan enerzijds voor wat 
schuilde achter de woorden en de tranen en anderzijds voor wat schuilde in de beelden 
die geschilderd waren en die ook hèm (en niet alleen de schilderes) iets zeiden. Hij heeft 
opgepikt wat hem als van ‘de overkant’ verteld werd en reageerde daar op. Zo heeft hij 
de geheimvolheid en heiligheid van de situatie waarin Ellen hem haar verhaal vertelde 
herkend en heeft hij zich geroepen geweten als bedienaar van heil van Godswege. Hij is 
daarin net als Ellen leerling geweest van de werkelijkheid die op hen toekwam. 
 Het voorbeeld van het moment waarop Ellen hem haar schilderij liet zien, zie ik meer 
als een bevestiging van de ontwikkeling die de pastor als myste heeft doorgemaakt en 
die doorwerkte. Blijkbaar had de pastor een zodanige staat van geest, dat hij in staat was 
om in het beeld een uitdrukking te zien van de ziel van Ellen. “Dat vond ik echt heel leuk. 
Ik denk, ja, het klopt eigenlijk wel, want ik ben daar heel erg mee bezig, met de Heilige 
Geest. Dus ja, dus dat klopt wel.” (E 859-860) 

Zusters
In het interview heeft Ellen niet alleen over Lise en Anne gesproken, maar ook meer in 
het algemeen over “de zusters” (E 316). Ik vermoed dat zij met deze aanduiding doelde 
op de kleine communiteit waarvan Anne deel uitmaakte en waarin ook Lise meeleefde. 
Omdat datgene wat Ellen heeft verteld over ‘de zusters’ mede betrekking heeft en een 
aanvulling vormt op hetgeen zij over Lise en Anne vertelde, beschouw ik ‘de zusters’ ook 
als mystagogen. 

Stilte-schenker
In twee opzichten zijn de zusters voor Ellen van belang geweest. Ten eerste boden zij 
stilte aan in de vorm van een “stilteruimte” (E 316) en meditatie. Ellen vertelde: “daar 
zingen we een beetje en bidden, maar we zijn eigenlijk twintig minuten gewoon alleen 
maar stil.” (E 316-317)
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Gemeenschapstichter
Ten tweede hebben de zusters in tweeërlei opzicht gemeenschap gesticht. Zij hebben 
een ‘stiltegemeenschap’ gecreëerd, door mensen in de stilteruimte te laten samenko-
men. Daarnaast hebben zij ook een geloofsgemeenschap in historische, diachrone zin 
geschapen. Ellen vertelde namelijk dat de zusters boeken uitleenden aan mensen als 
Ellen van en over mystici en heiligen. Op deze wijze hielpen zij Ellen bekend te worden 
met voorgangers in het geloof en om deel te krijgen aan de eeuwenoude gemeenschap 
van christenen. 

Liturgie
Ellen heeft in het interview verschillende keren gesproken over de liturgie. Deze blijkt 
voor haar van grote betekenis te zijn geweest in haar transformatieproces. Het arrange-
ment van de liturgie op zichzelf heeft haar verder ingewijd in het christelijk geloof. In de 
liturgie heeft zij diepere betekenis van God voor haar leven ontdekt. Daarom beschouw 
ik de liturgie zelf als mystagoog, die een tweetal rollen op zich genomen lijkt te hebben.

Ruimte bieder
Ten eerste heeft de liturgie aan Ellen ruimte geboden om bij zichzelf te komen, om zich-
zelf te vinden, om aanwezig te komen voor zichzelf en voor God, temidden van andere 
gelovigen. Deze ruimte heeft de liturgie gecreëerd door woorden, zoals het noemen van 
de godsnaam: ”‘Ik, Ik ben er.’ Dus dat God voor jou er is.[…] ‘Ik ben er voor jou.’” (E 104-
108), en door een sfeer waarin Ellen bijvoorbeeld ruimte voelde om haar tranen te laten 
stromen. Hierin toont zich de werkelijkheidscheppende kracht van liturgie

Gemeenschapstichter
Ellen wijst er daarnaast op dat liturgie op een bijzondere wijze gemeenschap stichtte. 
Met name “als je dus samen spreekt van ‘Wij danken God’ en ja, die affirmaties” (E 110-
111). Ik maak hieruit op dat voor Ellen liturgie geholpen heeft om een besef te krijgen 
deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Het is deze gemeenschap die tegen-
over en in relatie met God leeft en die liturgie viert.    

5.5.1.2 Tochtgenoot
De kleine kerkgemeenschap en de inspiratiegroep
De “kleine kerkgemeenschap” (E 148) en de “inspiratiegroep bij de zusters” (E 149) zijn 
concrete vormen van de geloofsgemeenschap waarvan Ellen deel geworden is. In de 
inspiratiegroep werd als onder gelijken gedeeld “hoe jij op dat moment staat in je leven 
en wat je op dat moment voelt en iedereen accepteert gewoon dat jij dat zo voelt.” (E 
1114-1116) In deze groep kwam zij ook iemand tegen die haar schilderles is gaan geven. 
De kleine kerkgemeenschap “dat zijn een aantal mensen die komen dan een keer per 
maand bij elkaar en dan hebben we het over een onderwerp, nu hadden we het over 
de ongelovige Thomas […] een stuk uit de bijbel, en we hadden een rondje ‘paus’ […] 
en een rondje van ‘hoe staan we nu?’” (E 1419-1423) In de groep hielpen parochianen 
elkaar om hun geloof in het dagelijks leven gestalte te geven of misschien nog algeme-
ner gezegd: om hun geloof en het dagelijks leven met elkaar te verbinden. Ellen vond er 
mensen die als tochtgenoten voor haar waren. 
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5.5.1.3 Weerstandbieder
Ouders, vader, ex-man en vriendin van de vol-evangelische gemeente
Ieder van hen, op eigen gronden en vanuit hun eigen achtergrond, heeft weerstand ge-
boden tegen de keuze die Ellen maakte om openlijk te geloven en gelovig haar leven te 
leven. Ellen vertelde dat haar ouders “niet affiniteit tot het geloof” (E 466) hebben. Zij 
hebben haar (hervormd) laten dopen, maar zij hebben Ellen niet “kerkelijk opgevoed” (E 
1072-1073). Volgens Ellen “proberen [ze] wel hun best te doen om begrip voor mij op te 
bouwen” (E 467). Maar haar vader hield haar tegelijkertijd “een spiegel” voor (E 584), 
namelijk dat God verantwoordelijk was voor ruzie, ongelukken, nare dingen, lijden, ziekte 
en het kwaad. “Dat zal hij mij heel graag willen voorhouden.” (E 585) Ellen kon haar ou-
ders “gewoon niet uitleggen” (E 1002) hoe zij haar/het leven ervoer. Hun afwezigheid bij 
haar vormsel is een van de momenten geweest, waarop zij ervaren heeft: “soms sta ik er 
gewoon alleen in mijn geloof.” (E 470) Dat deed haar soms pijn.
 Ook haar zoon blijkt niet bij het vormsel aanwezig te zijn geweest. “[D]at was […] een 
beetje pijnlijk, omdat mijn ex-man m’n zoon heeft tegengehouden om te komen. Dat was 
heel vervelend” (E 433-434). Maar naast de pijn en teleurstelling heeft deze ‘tegenwer-
king’ ook een beslistheid bij Ellen opgeroepen. “[D]ie dag dacht ik bij mezelf, ja, ok, dit 
zal ik wel tegenkomen, ja.” (E 1260) Het heeft haar gesterkt in haar besluit echt voor 
haar geloof te gaan staan. Mogelijk heeft daarbij meegespeeld dat zij zich bewust was 
van de grote verschillen die er (ook) op gelovig gebied tussen haar ex-man en haarzelf 
bestaan. Er was tussen hen “een bepaalde sfeer” (E 1098) waarin niet over geloof en 
kerk gesproken werd, ook niet als zij uit de kerk kwamen. “Maar die sfeer is niet mijn 
sfeer. Want ik wilde contact met God hebben en met Jezus hebben.” (E 1100-1102) 
Ellens zoon is (met zijn zussen) misschien wel bang geweest dat zijn moeder zou gaan 
intreden, maar “maakt er hele leuke grapjes over” (E 447). Hij is dus niet iemand ge-
weest die (werkelijke) weerstand bood aan Ellen; dat is eerder zijn vader, Ellens ex-man, 
geweest.  
 Tenslotte was ook een vriendin een van de mensen die niet achter Ellens keuze schijnt 
te hebben gestaan. Ellen vertelde dat deze vriendin tijdens haar verjaardag haar zus in-
fluisterde: “Ja, maar, ze is katholiek geworden.” (E 1240-1241) Ellen had deze opmerking 
opgevangen; “[I]k vond het heel pijnlijk.” (E 1240) Ze besloot daarop naar huis te gaan. 
“[I]k denk, dit is niet open, dit is niet goed. Het voelde niet goed aan. Maar ik denk, ‘Ja, El-
len, maar dit kom je tegen’, Ok, ik merk dat ik moe ben, ik gaf mezelf gewoon de ruimte, 
maar ik wist van ja, dit kom ik dan tegen. Maar ik denk, het is niet erg, want dit weet je 
en je weet waarom je het allemaal doet, maar ja, dit weet ik dan.” (E 1245-1256)  Ellen 
realiseerde zich dat haar vriendin waarschijnlijk “altijd wel gedacht heeft dat ik lid zou 
worden van […] de vol evangelische gemeenschap. Maar dat is echt niets voor mij.” (E 
1235-1237) De vriendschap die zij met deze vrouw had, impliceert dat Ellen zich wel iets 
aan de reactie van deze vrouw gelegen liet liggen. Het onbegrip en de veroordeling die El-
len in haar opmerking hoorde, brachten haar echter niet van haar pad af, maar maakten 
daarentegen juist dat zij zich daar steviger op vestigde. 
 Haar ouders, en met name haar vader, haar ex-man en haar vriendin hebben zo te 
zien wel invloed op Ellen. Hun reacties hebben er toe gedaan, ze deden iets met haar. 
Maar de weerstand die zij boden, heeft niet het door hun ‘gewenste’ effect gehad. Inte-
gendeel, de weerstand maakte een beslistheid, een fermheid in Ellen wakker, waardoor 
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ze met meer overtuiging ging staan voor haar keuze. 

5.5.1.4 Bevestiger
Twee collegae
Met een van de collegae die Ellen wel eens sprak, zei ze “hele goeie gesprekken gehad” 
(E 1347) te hebben. Ze schijnt niet iedereen verteld te hebben dat ze katholiek is. Bij 
deze collega was het blijkbaar vertrouwd. “Ik wist tegen wie ik het zei, een ontzettend 
leuke man” (E 1341-1342). “En toen vloekte die, nou, ik vind vloeken heel erg, maar ik 
zeg: ‘ik vergeef het je meteen, omdat ik weet dat je het zo goed met me meent.’” (E1344-
1345) Daarop zijn gesprekken gevolgd, waarbij “ik […] alle verhalen [kreeg], van hem” 
(E1352), onder andere over de Anglicaanse kerk die hij met zijn Engelse vrouw bezocht. 
In dit contact heeft Ellen ervaren hoe leuk het is als je “bepaalde dingen met elkaar 
[durft te] delen” (E 1354). Dat heeft bij Ellen het gevoel van gemeenschap gewekt en 
haar in haar keuze bevestigd. “Ik denk, wat mooi, mij overkomen hele mooie dingen nu 
dat ik deze keuze heb gemaakt.” (E 1360-1361) 
 Haar leidinggevende heeft haar op een andere wijze bevestigd. Toen haar vader over-
leed, heeft Ellen haar hulp aangeboden. Na een diepe zucht ging ze op dat aanbod in 
en vroeg zij Ellen om te helpen een tekst te zoeken voor de uitvaart. “Nou ik heb wel 
wat gevonden […] uit Alle dagen van ons leven en dacht, en ik voelde, ik heb er bij stil 
gestaan, en ik heb dat opgeschreven en […] ik heb het haar ge-emaild […] en toen kwam 
ze nadien bij me en toen zei ze: ‘Nou, Ellen, je hebt me zo geholpen d’rmee.’” (E 1375-
1379) Ook dit vond Ellen een “heel bijzondere” (E 1380) ervaring waarin ze een vorm van 
“gemeenschap met elkaar” (E 1380) herkende. Ze is door haar leidinggevende bevestigd 
in haar keuze, in haar zijn, doordat de hulp die zij aanbood door haar werd aanvaard. Ik 
vermoed dat juist haar vraag aan Ellen om hulp bij het voorbereiden van de uitvaart een 
extra bevestiging vormde. Ellen werd daarin per slot van rekening gezien en aangespro-
ken op hetgeen ten grondslag lag aan haar hulpvaardigheid: haar geloof in ‘de liefde van 
God, die mensen samenbrengt’.  

5.5.1.5 Passant
Interviewer
Maieut
Als ik kijk naar wat ik als interviewer gedaan heb in het interview met Ellen en hoe zij 
daarop gereageerd heeft, dan zie ik dat ik de rol van passant gespeeld heb op de weg 
van haar ontwikkeling. Dit passant-zijn kleurde als het ware naar lotgenoot-zijn, daar El-
len en ik ons in elkaar bleken te herkennen.
 Net als bij de andere interviews heb ik ook bij Ellen geprobeerd om een aantal dingen 
te doen. Allereerst de herinnering, het geheugen wakker roepen. Dit lijkt op het eerste 
gezicht niet zo moeilijk te zijn geweest, omdat zij blijkbaar de afgelopen jaren veel stilge-
staan heeft bij haar leven zoals dat tot nu toe gelopen is en waarin zoveel veranderd is. 
Ellen heeft dus niet diep hoeven graven, maar het lag bij haar voor het oprapen. Maar op 
het tweede gezicht lijkt er iets anders aan de hand te zijn geweest. Het lijkt dat Ellen op 
het moment dat zij haar verhaal vertelde in zekere zin nog in dat verhaal leefde. Anders 
gezegd, de gebeurtenissen waarover zij vertelde, die geleid hadden tot en gevolgd waren 
op haar toetreding tot de katholieke kerk, waren op een bepaalde manier nog aan het 
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gebeuren. Het interview lijkt als het ware deel uitgemaakt te hebben van het geheel van 
deze gebeurtenissen. 
 Ik heb echter Ellen wel helpen vertragen en verdiepen. Nadat Ellen haar verhaal ver-
teld had, ging ik als het ware naar het begin van haar verhaal terug en liet haar dat 
verhaal opnieuw vertellen, maar dan meer in detail. Ik structureerde haar verhaal aan 
de hand van wat ik wilde weten, aan de hand van mijn vragen. Dit alles had ten doel om 
reflexief te worden en het mogelijk te maken dat de vertelde gebeurtenissen weer actu-
eel werden. Ook dit lijkt op het eerste gezicht te zijn gelukt. Ik hoorde bijvoorbeeld dat zij 
diep ademhaalde op het moment dat zij vertelde meer ruimte en nieuw leven te hebben 
ervaren. Ze zei bovendien opnieuw een brok in haar keel te krijgen, toen zij vertelde over 
hoe het haar had geraakt om tijdens haar vormsel hardop “een getuigenis voor God in 
een doodstille kerk” (E 479-480) uit te spreken. In de lijn van het bovenstaande, is het 
echter de vraag of hier sprake is geweest van een opnieuw actueel worden van de verle-
den gebeurtenis of van een voortduren van de gebeurtenis en de beleving daarvan zelf. 
Ellen gaf immers aan: “Zoveel heeft het me gedaan. […] Soms nu nog. Dan kan ik best 
nu nog die emotie voelen van […] die dag. Dat is na een jaar niet over hoor […].” (E 484-
487)
 Ook heb ik Ellen gestimuleerd om verder te vertellen en zich te tonen in het interview. 
Enerzijds lijkt het dat Ellen gemakkelijk en begeesterd sprak over zichzelf en over de 
(geloofs-) ervaringen die zij had opgedaan. Anderzijds lijkt zij beschroomd te zijn geweest 
om tegenover mij, een interviewer en wetenschapper, te spreken over zichzelf en over 
de ervaringen die zij met het goddelijke had opgedaan. Daarop wijst het woordje “hè”, 
dat voortdurend in haar zinnen sloop en waarop ik steeds weer reageerde met ‘gehum’, 
met ‘ja’ en ‘nee’ om Ellens verhaal te bevestigen. In het woordje “hè” drukt zich Ellens 
schroom en bescheidenheid uit. Maar ook de verwondering en de verbazing dat zij ge-
zien werd, dat zij er mocht zijn. Het thema van de grote ontdekking die Ellen in haar leven 
opdeed, is zo niet alleen het thema van wat zij vertelde, maar ook het thema van hoe 
zij vertelde. Het is alsof haar innerlijke dialoog zodanig verliep: “Ik mag er zijn, wordt mij 
aangezegd. – Echt waar? Mag ik er werkelijk zijn? – Ja! Ik mag er zijn!” Het interview lijkt 
zo een actualisering en herbevestiging te zijn geweest van het innerlijk weten dat zich 
door de God-openbarende ontmoetingen aan het vormen was. 

Mede-leerling
Tenslotte is het in het interview met Ellen, net als in de overige interviews, van belang 
geweest dat ik zelf een geloofsleerling, een myste ben en me als mede-leerling van Ellen 
beschouwde. Ik herkende me in wat Ellen vertelde over de spirituele ervaringen die zij 
opdeed en de inzichten die zij ontving. Vanuit die herkenning en het begrip dat daardoor 
werd opgewekt, heb ik gereageerd en mijn vragen gesteld. Maar ook in dit opzicht lijk ik 
een andere rol gespeeld te hebben in de ontmoeting met Ellen dan in die met bijvoor-
beeld Marieke en René. Het verschil heeft Ellen zelf uitgedrukt. Zij vertelde dat ze in 
verwondering leefde over wat zij de laatste jaren allemaal ontmoette. Zij was verwonderd 
over hoe de Heilige Geest steeds weer aanwezig bleek in haar leven. Deze aanwezigheid 
heeft ze ook ervaren tijdens het interview zelf. “Want dat jij op mijn pad nu gekomen 
bent, vind ik ook een verwondering” (E 237-239). Ook ik had van meet af aan het gevoel 
gehad dat in dit interview niet slechts twee personen elkaar ontmoetten. Het leek voor 
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ons beiden een ontmoeting te zijn in aanwezigheid van een derde persoon, de Heilige 
Geest, God, in een continuüm van een leven als leerling van Christus, van een leven voor 
Gods aangezicht.  

Hoewel mijn handelwijze in het interview met Ellen niet wezenlijk verschilde met die in 
het interview met Marieke en René, blijkt de uitwerking wel te verschillen. Daarom meen 
ik te moeten constateren, dat ik een andere rol gespeeld heb in het interview met Ellen, 
dan in het interview met Marieke en René. Mijn rol komt nu eerder overeen met die van 
een passant, dan die van een mystagoog. Ik ben Ellen als het ware onderweg tegen ge-
komen. Onze ontmoeting lijkt een onderdeel te hebben gevormd van het nieuwe leven 
waarover zij aan mij vertelde. Ik lijk voor haar een voorbijganger te zijn geweest in wie zij 
oprechte belangstelling heeft herkend en een soort zusterschap in geloof en spirituali-
teit. Aan de ene kant heb ik haar de ruimte, het vertrouwen en de bevestiging gegeven 
om over het schroomvolle te spreken. Aan de andere kant herken ik achteraf dat datgene 
waar ik haar over liet spreken nog zo nieuw en vervullend is, dat het nog niet aan de orde 
is om daar met enige afstand naar te kijken en op te reflecteren. Mijn rol als voorbijgan-
ger die Ellen onderweg vroeg hoe het haar verging op de recentelijk ingeslagen weg, is 
voor Ellen van voldoende betekenis geweest om haar verhaal aan mij te vertellen. 

Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat Ellen op alle vlakken van haar leven men-
sen vond die betrokken waren op haar spirituele weg. De aard van hun betrokkenheid 
verschilde: het was die van een mystagoog, een tochtgenoot, een bevestiger, een pas-
sant of een weerstandbieder. Ook het arrangement van de liturgie heeft als mystagoog 
een rol gespeeld. Welke de aard van de betrokkenheid ook was, alle betrokkenen heb-
ben Ellen geholpen om haar geloofsweg te vinden en zich daaraan toe te vertrouwen. 

5.5.2 Mystagogisch aanbod
We hebben hierboven gezien dat meerdere personen betrokken zijn geweest in het trans-
formatieproces van Ellen. In een aantal van hen, Lise, Anne, de pastor en de zusters, heb 
ik een mystagoog herkend. Dat geldt ook voor het arrangement van de liturgie. Hieronder 
zal ik uitwerken, wat de aard is van het aanbod dat door deze mystagogen is gedaan. 

5.5.2.1 Mystagoog
Lise
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
Ellen vertelde in haar verhaal dat Lise op een gegeven moment ‘aangekomen is met 
Ignatius van Loyola’. Door het levensverhaal van Ignatius heen wordt allereerst een be-
paalde christelijke visie op de werkelijkheid duidelijk. Doordat Lise Ellen heeft laten ken-
nismaken met de autobiografie van Ignatius, heeft zij Ellen een christelijke, in dit geval 
de Ignatiaanse, werkelijkheidsvisie aangereikt. Deze visie wordt met name gekenmerkt 
door het geloof dat God te zoeken en te vinden is in het alledaagse leven. Met deze 
werkelijkheidsvisie heeft Lise Ellen taal en een manier van naar de werkelijkheid kijken 
aangereikt. Voor Ellen blijkt dit van grote waarde te zijn geweest. Het heeft nieuwe spi-
rituele ervaring helpen wekken. Daarnaast heeft het levensverhaal van Ignatius als een 
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spiegelverhaal voor Ellen gefunctioneerd (zie onder). Dit aanbod van Lise is zo mystago-
gisch omvattend geweest. 

Wekken van spirituele ervaring
Uit het verhaal van Ellen maak ik op dat het vooral een paar opmerkingen zijn waarmee 
Lise Ellen getroffen heeft. Allereerst is het de belangstelling geweest die Lise toonde 
toen zij Ellen voor het eerst in het parochiehuis ontmoette. Met haar vraag “Hoe gaat het 
met jou, Ellen?” (E 73) heeft zij oprechte interesse in Ellen getoond. Er was sprake van 
daadwerkelijke ontmoeting. Deze ontmoeting heeft ertoe bijgedragen dat het besef in El-
len doordrong, dat “de Heer is in mensen” (E 188) en dat in de ontmoeting met mensen 
de ontmoeting met de Heer plaatsvond. Het heeft de ervaring gewekt dat Ellen er mocht 
zijn bij God en mensen en dat God er voor haar was.
 Lises wens “vrede in dit huis” (E 537-538)101 heeft voor Ellen ook grote betekenis 
gehad. Toen Lise bij haar op bezoek kwam en deze wens uitsprak, woonde Ellen nog 
niet lang in haar huis. Door de wens van Lise veranderde dit huis van een ‘gewoon huis’, 
waarin een sfeer van verdriet en pijn aanwezig was vanwege een mislukt huwelijk en het 
achterlaten van de kinderen, in “Gods ruimte” (E 537; 539; 541). Dit heeft de ervaring 
versterkt, dat ze thuis kwam bij God. Thuis zijn in haar huis werd daarmee ook thuis zijn 
bij God (en omgekeerd). Alle emoties en ervaringen waarvoor normaal gesproken ruimte 
was in de vertrouwdheid en geborgenheid van je eigen huis, mochten er zo ook automa-
tisch zijn in het huis van God. Alsof in zijn vrede alles, de mooie en de mindere dingen, 
in het licht mochten komen. De vrede heeft een extra bodem gelegd onder het huis, een 
extra fundament geslagen. Heel het leven dat binnenkwam en zich afspeelde in haar 
huis, wordt gedragen door God en vindt plaats in Zijn aanwezigheid. 
 Lise schiep door haar woorden een nieuwe dimensie aan de werkelijkheid waarin El-
len leefde: een dimensie waarin heel haar leven in het licht van Gods relatie met haar 
kwam te staan. Hiermee is spirituele ervaring gewekt, omdat het Ellen uitnodigde om 
op haar beurt God in haar leven te betrekken. Dit gaf haar een heel nieuw perspectief 
op haar leven. Lise heeft haar opmerkingen op onvermoede plaatsen en momenten ge-
maakt, buiten de context van een begeleidingsrelatie, zoals die tussen Ellen en Anne of 
de pastor. Dat heeft de evocatieve kracht versterkt voor wat betreft het herkennen en 
ervaren van de spirituele dimensie van het alledaagse leven. In die zin is wat Lise heeft 
gedaan van grote waarde als mystagogisch aanbod. 

Duiden van spirituele ervaring
Ellen heeft in het interview een aantal opmerkingen gemaakt waaruit blijkt dat in het 
contact met Lise ook spirituele ervaring werd geduid. Allereerst vertelde zij met Lise “ook 
wel eens [te praten] over dat ik soms wel eens in verwondering leef van wat ik ontmoet” 
(E 235). Daarnaast vertelde Ellen dat zij in haar dagboek een opmerking van Lise had 

101  Deze wens verwijst naar de traditie van de huiszegen, die uitgesproken wordt wanneer nieuwe 
bewoners een huis betrokken hebben. Dezelfde wens wordt als groet uitgesproken wanneer bij een 
gelovige thuis de communie of het sacrament van de zieken wordt gevierd. 
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genoteerd, die zij gemaakt had na afloop van de vormselviering: “Draag het bij je” (E 
616), “bewaar het in je hart je leven lang” (E 620). Deze woorden waren een duiding van 
de ervaring die Ellen opgedaan had met de zalving van het vormsel. In het vormsel zijn de 
ontmoeting met de Heer en de inspiratie door de Heilige Geest aan haar gebeurd in een 
mysterie dat steeds opnieuw werkelijkheid werd en dat de dragende en omvormende 
kracht was in haar leven. Lise heeft de ervaring die Ellen in de voorafgaande jaren en tij-
dens het vormsel had opgedaan, geduid, bevestigd en bekrachtigd. Dat heeft zij gedaan 
door Ellen terug te geven dat dit een fundament is waar ze niet alleen de voorafgaande 
tijd, maar ook in de toekomst op kan bouwen. 
 Dat “Lise aankwam met Ignatius van Loyola” (E 1011-1012) is – zoals hierboven 
reeds gezegd – een omvattend mystagogisch aanbod aan Ellen geweest. Niet alleen 
heeft Lise daarmee een christelijke werkelijkheidsopvatting aangereikt en (mogelijk) spi-
rituele ervaring gewekt, maar vooral ook is daarmee spirituele ervaring geduid. Ellen 
vertelde dat de kennismaking met Ignatius haar zeer heeft verrast. De beschrijving van 
zijn leven “sprak mij zo aan.” (E 1023) Zij herkende haar leven in bepaalde elementen uit 
het leven van Ignatius. Wat dit voor haar betekende, heeft zij niet helemaal uitgesproken. 
De spiegeling van haar leven aan dat van Ignatius heeft de bevestiging gevormd, dat 
een ontmoeting met God mogelijk was na en vanuit het leven dat ze al geleefd had en 
in de situatie waarin dat leven zich afspeelde. Net als Ignatius kon zij toch daadwerkelijk 
een spiritueel leven leiden, een leven in verbondenheid met God, geïnspireerd door de 
Heilige Geest, ondanks het leven dat achter haar lag. De “omslag” (E 1023) in het leven 
werd zo geduid en gewaardeerd door de vergelijking met het leven van Ignatius. Deze 
omslag werd zo bovendien opgenomen in de traditie van grotere en kleinere ‘pelgrims en 
zoekende mensen’, van bekendere en onbekende godszoekers. 

Anne
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
Uit het verhaal van Ellen maak ik op dat niet alleen Lise, maar ook Anne zo gehandeld 
hebben dat daarin een omvattend mystagogisch aanbod gedaan is. Met een gebaar en 
begeleidende woorden heeft Anne aan Ellen laten zien hoe het ‘fijne en mooie’ en het 
‘mindere’ naast elkaar mogen bestaan, één mogen zijn, door haar aangezien en voor 
God aangedragen. Hiermee heeft Anne Ellen ingewijd in de christelijke visie dat God 
betrokken is op heel haar leven en dat zij met alles wat in dit leven is bij God kan komen. 
Anne heeft Ellen door dit gebaar en haar woorden ook geleerd hoe zij zelf kon aankijken 
tegen de verschillende mooiere en minder mooie aspecten en gebeurtenissen in haar 
leven. Als een gelovige werd zij opgeroepen om alles uit haar leven met mildheid aan te 
zien en aanwezig te laten zijn.

Wekken van spirituele ervaring
Volgens Ellen heeft Anne haar aangeboden om ‘Hem achterna’ te doen. Dat wil zeggen 
dat Anne Ellen aangeboden heeft om haar te begeleiden als zij aan de hand van het 
boekje Hem Achterna in het dagelijks leven de ‘Geestelijke Oefeningen’ van Ignatius van 
Loyola zou willen doen. Ellen vertelde dat het haar voor het vormsel nog niet goed was 
gelukt om de oefeningen te doen. Na het vormsel probeerde ze het opnieuw; “Nu gaat 
het goed.” (E 360) De gebedsmethode bood Ellen de kans om ‘het gewoon te beleven’ 
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(E 1029). Met de Oefeningen heeft Anne Ellen een ruimte geboden om op een werkelijk-
heidscheppende manier tot ontmoeting en in gesprek met God te komen. Het heeft bij 
Ellen het besef versterkt van de aanwezigheid van God en het verlangen verdiept naar 
het verkeren met Hem.
 Daarnaast herken ik ook in het gebaar dat Anne met haar handen heeft gemaakt 
en in de woorden die zij daarbij heeft gezegd aanbod op het domein van het wekken 
van spirituele ervaring. Het gebaar, dat we een symbool kunnen noemen, heeft verdere 
richting gegeven aan het leven na de ommekeer die Ellen heeft ervaren. Het heeft de 
verandering versterkt en daarmee nieuwe ervaringen gewekt. De ommekeer kunnen we 
verwoorden als ‘gaan leven in verwondering’. Ellen heeft meer oog gekregen voor het 
mooie, fijne en goede dat in haar en het leven gebeurde, naast al het mindere. Daardoor 
zijn er ook meer mooie dingen gebeurd. Tijdens het interview vertelde Ellen voortdurend 
hoe mooi of bijzonder ze iets vond. Ze zei hierin het werk van de Heilige Geest te herken-
nen. Daarom kon alles wat op haar handen lag, opgeheven worden naar God. Heel haar 
leven was onderwerp van gesprek met God geworden.

Duiden van spirituele ervaring
In haar begeleiding van Ellen heeft Anne ook duidingen van spirituele ervaringen gege-
ven. De ervaringen die Ellen opdeed met de geestelijke oefeningen uit ‘Hem achterna’ 
zijn door Anne in de context gezet van de ontmoeting tussen God en Ellen. Volgens Anne 
zou deze ontmoeting hoe en wanneer dan ook hebben plaatsgevonden: “[…] [I]k ben 
met ‘Hem achterna’ gekomen, maar God was jou toch wel tegengekomen of jij was God 
tegengekomen.” (E 158-159) Haar eigen rol als begeleidster en bemiddelaar zag Anne 
als bescheiden. Ze trad zelf op de achtergrond en zette Ellen en God, en de relatie tussen 
hen op de voorgrond. Daarmee heeft zij de blik afgewend van de toevalligheden in de 
ommekeer in het leven van Ellen, zoals het gaan bidden met de Geestelijke Oefeningen. 
Zij focuste daarentegen juist op het belangrijkste, op de verbindende draad: enerzijds 
het verlangen en de werkzaamheid van God om tot relatie met Ellen te komen, of deze te 
versterken, en anderzijds de geneigdheid, het verlangen en de vrije wil van Ellen om tot 
relatie met God te komen of deze sterker te maken.  
 Anne’s gebaar met en de woorden over de handen hebben uitgewerkt op alle drie de 
mystagogische domeinen, dus ook op die van het duiden van spirituele ervaring. Ellen 
zei zelf: “als je daar over nadenkt, dat is zo zingevend.” (E 990-991) Met dit symbool kon 
zij ervaringen uit het verleden, maar ook nieuwe ervaringen duiden. Bovendien zei ze: 
“daar kan ik zelf ook weer wat mee, als ik een ander ontmoet” (E 998). 

Pastor
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
Ellen heeft in haar verhaal verteld dat zij van de pastor boeken had gekregen, te weten 
Ik geloof (E 355; 698)  en Alle dagen van ons leven (E 353; 694-696). Hiermee heeft 
hij christelijke werkelijkheidsvisie aangereikt, net als Lise, Anne en ‘de zusters’ hebben 
gedaan door boeken uit te lenen (zie hieronder). De pastor heeft dit bovendien gedaan 
door met Ellen “de hele liturgie [door te spreken], de boekjes, de missaaltjes” (E 688). 
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Wekken van spirituele ervaring
Uit het verhaal van Ellen maak ik op dat er ook door het handelen van de pastor spi-
rituele ervaring is gewekt bij Ellen. Zo heeft zij de zalving door de pastor tijdens haar 
vormsel als “heel indrukwekkend” (E 454) ervaren. Op deze ervaring is zij echter niet 
nader ingegaan. Daarnaast heeft de pastor met de vele gesprekken die hij met Ellen 
heeft gevoerd, niet alleen inzicht en kennis geschonken, maar ook spirituele ervaring 
bemiddeld. Het zijn gesprekken geweest die niet werden “opgedrongen” (E 97), “alles is 
in vrijheid gebeurd” (E 97). “Het belangrijkste en het fijnste vond ik dat hij mij werkelijk 
liet zijn en dat ik met alles kon komen.” (E 684) Uit het verhaal komt bij mij het beeld 
naar voren dat de pastor transparant was naar God. Hij liet Ellen ervaren dat zij er mocht 
zijn bij hem, als verwerkelijking van de naam van God, “Ik ben er. Ik ben er voor jou” (E 
104; 108). Ellen vertelde dat zij daadwerkelijk ervaren had dat in de ontmoeting met 
(mensen als) de pastor de ontmoeting met de Heer plaatsvond. Het meest indringend is 
deze ervaring geweest tijdens een handoplegging. Alle “narigheid” van de scheiding (E 
910), van de meest basale ‘regeldingen’ tot en met het “diepste verdriet” (E 901) mocht 
aanwezig komen in de gesprekken. En, zo vertelde ze, toen zij op een moment “zo diep 
in mijn verdriet [zat], zo enorm diep in mijn verdriet” (E 907), “heeft ‘ie zijn hand op mijn 
hoofd gelegd” (E 906). Het is een moment van ‘zuivering’ geweest, van opnieuw en meer 
kunnen ademen, van “een nieuwe kans” (E 935), van ‘vernieuwing’, ‘je helemaal kunnen 
uitspreken, en helemaal gezien en gekend worden’. De priester heeft liefde en genezing 
gegeven. Door hem heen werd Ellen de liefde en genezing geschonken van God. Deze 
ervaring heeft grote indruk op Ellen gemaakt. “[I]k denk er nog heel veel over na van, dat 
is toch geweldig, dat het mij zo is gegeven. Want het heeft me toch heel veel gedaan, 
heel veel goeds gedaan.” (E 947-950).

Duiden van spirituele ervaring
In de gesprekken met de pastor is er bovendien spirituele ervaring geduid. Zo schijnt de 
pastor te hebben gezegd: “‘Als je naar de kerk gaat, dan word je gevoed.’” (E 125-126) 
“En dat was ook zo,” (E 126) is de reactie van Ellen daarop. In de kerk, in de liturgie 
ontving Ellen voedsel waar zij de hele week op kon teren en niet slechts het moment 
dat zij in de kerk zat. Het was voedsel dat haar kracht en inspiratie gaf om er wat mee 
te doen. Het was voedsel dat Ellen ook daadwerkelijk voedde; de liturgie had voor haar 
werkelijkheischeppende kracht. 
 Met zijn duiding van het schilderij dat Ellen aan het maken was, gaf de pastor niet 
alleen dit ene schilderij een duiding. Hij duidde tevens een onderwerp dat haar op dat 
moment bezighield hield en dat – toen nog ongemerkt – uitdrukking kreeg in al haar 
schilderijen. De pastor “zag Pinksteren erin” (E 848). Dat was niet het eerste dat Ellen 
had bedoeld met het schilderij, maar het gaf haar wel nieuwe richting voor het vervolma-
ken van het schilderij. Een schilderij met als thema ‘Pinksteren’, het feest van de Heilige 
Geest, de Geest die haar in beweging bracht, paste bovendien bij de andere schilderijen 
die Ellen gemaakt heeft. Al haar schilderijen blijken te maken hebben gehad met bewe-
ging. “Ik denk, ja, […] het klopt eigenlijk wel, want ik ben daar heel erg mee bezig, met de 
Heilige Geest. Dus ja, dat klopt wel.” (E 859-860) 
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Zusters
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
De zusters en Lise hebben een christelijke werkelijkheidsopvatting aangereikt door het 
uitlenen van boeken die zij in een bibliotheek hadden. Ellen vertelde dat zij uit deze bi-
bliotheek boeken haalde, die achtergrond gaven bij onderwerpen die met de pastor ter 
sprake waren gekomen. Boeken over heiligen als Franciscus en Teresa van Avila “vind ik 
nog steeds heel interessant” (E 708). Door deze boeken uit te lenen hebben Lise, Anne 
en de zusters, spirituele ervaringen en werkelijkheidsvisies van de heiligen en andere 
auteurs toegankelijk gemaakt voor de lezer, in dit geval Ellen. Zij lieten Ellen op een heel 
ongedwongen manier ermee kennismaken. Volgens Ellen kon zij immers zelf de boeken 
uitzoeken, die zij wilde lezen. Ik ben geneigd deze bibliotheek, dit uitlenen van boeken, 
een mystagogisch aanbod te noemen, omdat de zusters er vermoedelijk een inwijdende 
intentie mee hadden. Dat de uitwerking voor Ellen inwijdend was, blijkt uit haar woorden: 
“door het vele lezen, word je ook een beetje gevormd.” (E 724-725) Enerzijds is Ellen 
door het lezen van de boeken meer vertrouwd geraakt met de christelijke/ katholieke 
taal en het gedachtegoed van de katholieke kerk, anderzijds heeft zij daardoor ook ge-
leerd hoe zij op een katholiek-spirituele manier het leven kon beschouwen. 

Wekken van spirituele ervaring
Zoals Ellen vertelde, werd er door de zusters plaats en gelegenheid aangeboden om te 
mediteren. Met dit aanbod hebben zij bij Ellen spirituele ervaring gewekt, namelijk de 
ervaring “ik kan hier stil zijn bij de Heer. D’r is een plek. Het kan gewoon.” (E 318) Deze 
ervaring lijkt het verlangen te hebben geopend en ondersteund om ook thuis te bidden, 
te verkeren met God, Hem te ontmoeten, met Hem in gesprek te gaan of stil te zijn bij 
de Heer

Liturgie
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
Het blijkt uit het interview van Ellen dat het voor haar betekenisvol is geweest dat “in de 
kerk ook werd gezegd van: ’Ik, Ik ben er’. Dus dat God voor jou er is.[…] ‘Ik ben er voor 
jou.’” (E 103-108). “Dat had ik in een andere kerk ook nog nooit zo gehoord.” (E110) 
In deze woorden is uitgezegd dat God werkelijkheidscheppend betrokken was op haar 
persoonlijk, dat hij een relatie met haar onderhield nog voor zij daar besef van had, en zij 
deze relatie of dit relatieaanbod bevestigde. Hiermee werd een deel van de christelijke 
werkelijkheidsvisie verwoord en werd tevens bewustzijn en een wijze van beschouwen 
bij Ellen gewekt (E 108; 118). Ook andere woorden die in de liturgie klinken, zoals affir-
maties als bijvoorbeeld “Wij danken God” (E 110-111) hebben Ellen een christelijk zicht 
op de werkelijkheid gegeven: “dat je dus werkelijk deelneemt in de liturgie.” (E 113; vgl. 
hieronder)

Wekken van spirituele ervaring
Verder vind ik in het interview met Ellen veel opmerkingen, die erop wijzen dat liturgie 
voor haar als een aanbod was waarin spirituele ervaring werd gewekt. Ellen ervoer al-
lereerst van het begin af aan “heel veel respect, vooral in de eucharistie […] ja, eerbied 
en er was een enorme warmte. En ik kon er gewoon zitten zoals ik ben, maakt niet uit, 
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ja, ik kon er gewoon zitten, zijn, vooral het zijn kon ik, in de kerkbanken.” (E 63-66). In 
de kerk werd blijkbaar ruimte gegeven aan mensen als Ellen om er ‘werkelijk’ te mogen 
‘zijn’, ook als ze huilde. Dit was een actualisatie van de godsnaam: “Ik ben er, voor jou”. 
Ellen heeft ervaren dat in de liturgie de relatie tussen God en mens werd gevierd, een 
relatie waarin de mens gezien werd als partner van God. Voor Ellen werd dat bijvoor-
beeld concreet als “je dus samen spreekt van “Wij danken God” en ja, die affirmaties. 
Dat je dus werkelijk deelneemt in de liturgie.” (E 110-113) In de liturgie en met name in 
de eucharistie “[mag] je God werkelijk ontmoeten” (E 1159). Volgens Ellen was er geen 
pastor of dominee, “niemand van buiten” (E 1169), die tussen haar en God in ging staan, 
althans niet op zodanige wijze dat dit haar omgang met God en Zijn omgang met haar 
hinderde: “het is je eigen relatie met God en je eigen verantwoordelijkheid met God” (E 
1168). Ter communie gaan bleef zo een “hele serieuze zaak” (E 1165), maar het mocht 
wel “blij” (E 1163). In de liturgie was er sprake van een vaste structuur met terugkerende 
elementen als de schuldbelijdenis, de lezingen, de preken en de communie. Dat weke-
lijks op dezelfde wijze liturgie gevierd werd, wekte volgens Ellen geen ervaring van sleur, 
maar daarentegen de ervaring ‘steeds opnieuw een kans te krijgen om het beter te doen 
en steeds zuiverder te leven’. De structuur gaf zo voor Ellen uitdrukking aan en ruimte 
voor de unieke relatie met God die elke deelnemer aan de liturgie heeft. De opbouw van 
de liturgie en de bemiddeling van de voorganger maakten aan Ellen duidelijk dat zij er 
mocht zijn, met haar verdriet, met haar schuld en dat zij als wie zij is God mocht ontmoe-
ten. De herhaling is daarmee een belangrijk element van het (liturgisch) mystagogische 
aanbod geweest.

Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat Ellen op veelvormige wijze christelijk ge-
loof bemiddeld heeft gekregen. Zij heeft een rijk mystagogisch aanbod ontvangen. 

5.5.3 Mystagogische receptie
In grote lijnen is de ontwikkeling van Ellen te karakteriseren als de zoektocht naar en 
het thuiskomen bij de God die, zoals Ellen vertelde, op haar twaalfde heeft laten weten: 
“’Ik ben er voor je, Ellen’” (E 1079). Deze spirituele ervaring die ze op jonge leeftijd heeft 
ontvangen, is de dragende grond onder haar bestaan geworden (E 1084). Deze ervaring 
heeft haar verlangen gewekt om “contact met God [te] hebben en met Jezus [te] heb-
ben” (E 1102). Dit verlangen schijnt echter niet te zijn beantwoord in de wereld waarin ze 
opgroeide, trouwde en kinderen kreeg. Uit het verhaal van Ellen maak ik op dat dat een 
wereld was waarin zij zich afgewezen voelde om wie zij was. “[…] Ellen was er gewoon 
nog niet.” (E 1477) Haar scheiding vormde in dit opzicht niet alleen een breuk in de re-
latie met haar man, maar veel wezenlijker nog een breuk met dit leven ‘zonder gestalte’. 
Ellen koos voortaan haar eigen weg. Bij het gaan van deze weg “voelde ik […] een duwtje 
in mijn rug van ‘dit is goed, Ellen’” (E 50-51; 186). Deze ervaring van bevestiging maakte 
dat zij zich als het ware gekozen voelde; en “dan moet je toegeven aan je keuze” (E 337-
338). Opnieuw ervoer Ellen dat God zegt: “Ik ben er voor jou” (E 108). Zij merkte er te 
mogen zijn: “Ellen is er nu.” (E 1521)
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5.5.3.1 Inwoning en omvorming op de drie domeinen
Denken over de werkelijkheid en ervaren van de werkelijkheid
Christelijk referentiekader
Uit het interview met Ellen maak ik op dat Ellen altijd tot een christelijke kerkgenootschap 
heeft behoord. “[…] Kort gezegd ik ben dus hervormd gedoopt. Ik ben gereformeerd ge-
worden toen ik trouwde. Toen heb ik ook belijdenis gedaan. Toen ben ik gescheiden […]. 
Toen ben ik hier […] komen wonen. […] Toen ben ik naar de katholieke kerk gegaan en 
[…] voelde ik een duwtje in mijn rug van ‘dit is goed Ellen’.” (E 29-51). Ellen vertelde dat, 
hoewel zij hervormd gedoopt is, zij door haar ouders in Afrika, waar zij is opgegroeid, niet 
kerkelijk is opgevoed. Ze is hoogstens “een paar keer naar de kerk geweest” (E 1072). 
Ellen heeft van thuis uit vermoedelijk geen duidelijk christelijk referentiekader meege-
kregen. 

Symbolisch bewustzijn
In het interview van Ellen vind ik een aantal voorbeelden, die wijzen op de aanwezigheid 
van een symbolisch bewustzijn. Zo beaamde Ellen de uitspraak van de pastor, “van ‘als 
je naar de kerk gaat, dan word je gevoed’” (E 125-126). Uit het verhaal blijkt dat Ellen 
de kerkgang, het horen van de preek en het daarover kunnen nadenken en napraten 
met anderen, het zingen, het bidden, de lezingen en de eucharistie met het ontvangen 
van de communie als voedsel ervoer waar zij als het ware een hele week op kon teren, 
waarvan zij kon leven. 
 Dat Ellen mensen herkende als symbolen van God wordt duidelijk uit wat zij vertelde 
over de ontmoeting met de Heer. “En de Heer is in mensen en de ontmoeting met de 
Heer, ik geloof dat God in mensen is.” (E188-189) Maar net zoals Ellen God in mensen 
ontmoette, en geloofde dat mensen beelden van God zijn, zo blijkt dat ze ook geloofde 
dat “dingen in de natuur” (E 193) beelden van God kunnen zijn. 
 Een nieuwe ervaring blijkt voor Ellen te zijn geweest dat ze met het “aansteken van 
een lampje” (E 244) tot uitdrukking kon brengen “dat je […] echt een licht kan zijn, kan 
proberen te zijn voor een ander” (E 250). Dat dit symbool verwijst naar het licht dat Chris-
tus in de wereld brengt, werd in dit interview door Ellen overigens niet opgemerkt. 
 Ook het symbool van de “heilige oliën” (E 636) blijkt nieuw te zijn geweest voor Ellen. 
De betekenis van de sacramentele toediening van het chrisma, “niet alleen [bij] het vor-
men, maar ook [bij] de mensen die ziek zijn” (E 635) was volgens haar ten diepste dat je 
“mag weten dat je dus niet alleen bent” (E 645). Zij heeft ingezien dat de uitwerking van 
het sacrament “bij iedereen anders” (E 638) was. Maar ze meende dat “in principe” (E 
640) de “oliën” (E 640) ervoor waren om ‘kracht te geven om op de een of andere manier 
verder te gaan of door de ziekte heen te gaan en naar de Eeuwige te gaan’. 
 Tenslotte lijkt het symbolisch bewustzijn van Ellen te spreken uit haar reactie op wat 
de pastor over haar schilderij zei. Hij gaf een duiding aan het schilderij in geloofstermen. 
Hoewel deze duiding niet gelijk was aan de betekenis die het schilderij voor Ellen had, 
kon Ellen wel direct meegaan in de betekenis die de pastor eraan had verleend.

Conceptueel, perceptueel en schouwend en doorgrondend kennen
Voor wat betreft het conceptueel kennen valt op dat Ellen in haar kennismaking met de 
katholieke kerk en in wat achteraf bezien de voorbereiding was op haar toetreding tot de 
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katholieke kerk veel boeken heeft gelezen. Voor een deel waren dit boeken over heiligen 
en mystici, voor een ander deel boeken over het leven als katholiek gelovige, boeken 
over de sacramenten en missaaltjes. Deze boeken hebben Ellen de nodige informatie 
verschaft over gebruiken en tradities binnen de katholieke kerk en hebben haar ver-
trouwd gemaakt met een katholieke en geestelijke visie op de werkelijkheid. 
 Een aanwijzing voor de perceptuele kennis die Ellen heeft, vind ik allereerst in wat zij 
vertelde over Maria. In de katholieke kerk heeft zij op een andere manier kennis gemaakt 
met Maria dan in de protestantse kerk. Voorheen “[mocht ze] alleen maar met Kerstmis 
[…] komen” (E 296). Tijdens het interview vertelde ze Maria toen te ervaren als een steun 
in de pijn die ze voelde, omdat zij haar kinderen bij haar ex-man had moeten achterlaten: 
“[…] [O]p de een of andere manier heb ik altijd het idee dat zij dat wel begrijpt […] wat 
een moederhart is.“ (E 287-288) Ellen heeft een parallel getrokken tussen het lijden dat 
Maria had moeten meemaken om Christus en het verdriet en de pijn die zijzelf ervoer 
om het afstand moeten doen van haar kinderen. Ervaringsmatig heeft zij zo een diepere 
betekenis leren kennen van de werkelijkheid die in Maria aan het licht komt.
 Daarnaast is het perceptuele kennen van Ellen gevormd door de nieuwe ervaringen 
die zij heeft opgedaan met bepaalde vormen van gebed, zoals meditatie en “de samen-
spraak” (E 312). In de meditatie bij de zusters werd de “behoefte om stil te zijn” (E 315) 
die zij al lang zei te hebben, bevredigd. Hier leerde zij ervaringsmatig wat het betekent 
om te verkeren met God, “stil [te] zijn bij de Heer” (E 318), om God te ontmoeten en met 
Hem te spreken.
 Daarnaast heeft Ellen ook schouwend en doorgrondend de betekenis van Gods naam 
leren kennen: “Ik ben er voor je, Ellen” (E 1079). Deze betekenis heeft zij verstaan als 
twaalfjarig meisje dat zich eenzaam en verlaten voelde. Deze ervaring heeft een soort 
grondvertrouwen in haar gewekt. Een vergelijkbare ervaring vertelde Ellen te hebben op-
gedaan in een nieuwe situatie van eenzaamheid en verlatenheid vanwege de scheiding. 
In de katholieke kerk ervoer zij opnieuw dat God er voor haar was. Deze ervaring heeft 
een “omslag” (E 1023) ingeluid. Ellen heeft haar leven vanaf dat moment ingericht als 
een zoektocht naar wie Jezus en God zijn en naar hoe zij er voor God en medemensen 
kon zijn. Uit het verhaal van Ellen maak ik op dat zij God is gaan herkennen in de ontmoe-
ting met mensen en in de natuur, waarin “Gods liefde” (E 569-570) als “ruimte” (E 529-
570) voor leven aan het licht komt. De werkelijkheid is voor Ellen transparant geworden 
tot op God. In veel concrete situaties in haar leven was zij Gods aanwezigheid gewaar, 
schouwde en doorzag de betekenis ervan. De liefde en aanwezigheid van God heeft zij 
zo overvloedig ervaren, dat zij als het ware niet anders kon dan hiervan te delen aan de 
mensen die zij ontmoette (zie hieronder).

Doen in de werkelijkheid
Het handelen van Ellen is gericht en gemotiveerd door de God die zij leerde kennen en de 
ervaringen met hoe andere mensen met haar omgingen. Ellen vertelde dat zij met haar 
“omslag” (E 1023) niet meteen als vrijwilliger actief wilde worden in een kerkgenoot-
schap, maar dat zij eerst wilde toekomen aan zichzelf. De ruimte die zij in de parochie er-
voer om er zichzelf te zijn en zichzelf en God te vinden, heeft tevens de ruimte geschapen 
om iets met en vanuit haar geloof en voor de parochiegemeenschap te gaan doen. “Nu 
zit ik in een kleine kerkgemeenschap, en ik ben in een inspiratiegroep bij de zusters […] 
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en ik zit in de parochievergadering, dus inderdaad, het klopt: nu doe ik.” (E 148-150). 
 Ik krijg de indruk dat Ellen zich in haar handelen haar spirituele levenswijze bewuster 
probeerde toe te eigenen. Tegelijkertijd lijkt dit handelen een antwoord te zijn geweest op 
de roeping van God die zij zelf had ervaren. Dit gaat op voor zowel het sociale handelen 
van Ellen, als voor het handelen dat zich toont rond en tijdens haar vormsel. Voor wat 
betreft het sociale handelen voelde Ellen zich door haar ontmoetingen met de Heer in 
mensen ertoe aangespoord om ook zelf transparant te zijn naar God in haar omgang 
met anderen. Zij probeerde ontvankelijk te zijn voor “hoe die mens op dat ogenblik staat 
[…] en wat je dan voor die gene op dat ogenblik kan zijn.” (E 201-205) Het ging haar er 
in de ontmoeting met anderen om te proberen liefde te geven. “[…] [I]k heb wel in gebed 
met de Heer […] gevraagd van wat kan ik nou doen? Wat kan ik nou werkelijk doen? En 
toen zei ’ie: ‘Nou, Ellen, het zijn je handen, het zijn je ogen en dat is het. Daarmee kan 
je gewoon die liefde geven.’” (E 213-215) Op haar werk schijnt deze houding en haar 
handelen te zijn gekwalificeerd als “dienen” (E 255). Door te doen wat ze kon, door te 
zijn, heeft zij geprobeerd iets van de liefde van God door te geven aan anderen. Dit deed 
ze bijvoorbeeld op haar werkplek. Ze vertelde daar gemeenschap met elkaar te hebben 
ervaren. Deze werkgemeenschap heeft zij geestelijk ervaren. Zo heeft ze daarin bijvoor-
beeld geprobeerd zichtbaar te maken wie God is en wat God wil, door bij gelegenheid 
ervoor te kiezen niet kwaad te worden op een ander, maar door die ander juist lief te 
hebben. Deze grondhouding van liefde versterkte haar afkeer van ‘hel en verdoemenis’ 
spreken (over stervenden en gestorvenen, zoals ze in de gereformeerde gemeente had 
meegemaakt) en riep haar daarentegen op tot van het betonen van barmhartigheid. 
Maar ze gaf toe dat zij in het contact met concrete anderen, zoals met een vriendin, haar 
ex-man, haar broer en haar ouders die haar hebben teleurgesteld, “’t er best wel even 
moeilijk mee [kon hebben]” (E 1268). Ze is zich bewust geweest van haar beperkingen 
om daadwerkelijk in liefde ruimte te laten aan zichzelf en deze anderen. 
 In haar wijze van omgaan met andere mensen, haar sociale handelen, is Ellen gesti-
muleerd door de geloofsgemeenschap waartoe zij is gaan behoren – in het bijzonder de 
kleine kerkgemeenschap en de inspiratiegroep (zie 5.5.1.2). Niet langer schijnt ze de 
neiging te hebben gevoeld mee te gaan in wat zij hoorde, maar haar tegenstond. De “klik” 
(E 785) die zij zei te hebben ervaren met de spiritualiteit van de katholieke kerk heeft 
gemaakt dat zij zich nu echt kon uiten (791). De spirituele grondhouding die Ellen ken-
merkte, meen ik te kunnen typeren als ‘God liefhebben en de naaste als jezelf’. Dit was 
de wijze waarop Ellen probeerde te dienen, op deze wijze probeerde Ellen te handelen. 
De liefde van God voerde tot verbondenheid. Zo kwam zij tot ontmoetingen met mensen 
en (daarin) tot ontmoetingen met God, die haar gebeurden, die haar overkwamen. 
 Naast dit meer ‘sociale handelen’, herken ik in het verhaal van Ellen ook handelen 
rond en tijdens haar vormselviering. Haar keuze om zich door het vormsel te laten opne-
men in de Rooms-Katholieke Kerk heeft Ellen zelf ervaren als haar antwoord op de roe-
ping door God. “Je voelt je daar dan zo toe aangetrokken om zo te leven […] en ik voelde 
de warmte daarvan en ik denk van ja, als je dat zo voelt dan moet je die keuze ook eh, 
toegeven aan je keuze, waar je echt, waar je je gelukkig in voelt. […] Ik voelde dat echt als 
een beweging als […] een warmte die over mij heen kwam […] die gewoon niet te stoppen 
was […]” (E 335-346). Ellens keuze om katholiek te worden was zo haar antwoord op de 
ervaring door God te zijn gekozen tot een spiritueel leven binnen en vanuit de katholieke 
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geloofsgemeenschap, tot een “leven in Gods ruimte” (E 529). Ellen vertelde dat zij deze 
keuze openbaar heeft gemaakt door haar getuigenis hardop in de kerk uit te spreken: 
“[…] als je getuigt, dan kom je er ook voor uit […] dat je ook zo wilt leven, en dat je, dat 
zeg ik geloof ik ook ergens, dat ik ook probeer oprecht in mijn geloof te staan, en dat ik 
probeer oprecht […] te leven.” (E 497-500) Haar vormsel heeft zo betekenis gehad als 
antwoord op haar roepingservaring en in haar streven om zich een oprechte, gelovige 
levenshouding toe te eigenen.

In contact staan met de werkelijkheid
Ellen heeft in haar verhaal zelf haar ontwikkeling in het zich verhouden tot de werkelijk-
heid getypeerd. Zij omschreef haar ontwikkeling van ‘onwetendheid’ en ‘naïviteit’  bij 
haar geboorte naar ‘zien’ ten tijde van het interview. Deze beweging in het leven van 
Ellen komt op mij over als een ‘thuiskomen’, oftewel een ‘vinden wat ze altijd heeft ge-
zocht’. In het interview heeft Ellen een aantal periodes in haar leven onderscheiden. 
Over haar kinderjaren in Afrika, Zuid Amerika en Indonesië heeft zij niet veel verteld. 
Wellicht zag zij zichzelf in die jaren als een ‘onwetend en naïef’ meisje. 
 Toen Ellen twaalf jaar was, “moest ik naar een internaat toe.” (E 1075) Haar ouders 
brachten haar weg en gingen weer terug naar Afrika, ver weg van haar en tamelijk onbe-
reikbaar. “[I]k voelde me werkelijk in de steek gelaten, absoluut in de steek gelaten.” (E 
1078). “Op het internaat […] heb ik me heel erg afgewezen gevoeld.” (E 1472) Ellen gaf 
aan zich zo op heel harde wijze “meer bewust” (E 1468) te zijn geworden van wat het 
leven inhield. Zij heeft ontkenning en afwijzing ervaren van wie zij was en van wat zij voor 
werkelijkheid had gehouden. In deze situatie heeft zij een ervaring van God opgedaan, 
die haar als het ware bevestigde in wie zij was. Zij besefte dat God haar zag zoals zij 
was. Dat heeft haar een soort grondvertrouwen gegeven, het vertrouwen dat zij voor God 
mocht worden wie zij was. Dat is haar zoektocht door het leven geworden: te antwoorden 
aan God die haar zei: “Ik ben er voor je, Ellen” (E 1079), met de houding: ‘ik ben er ook 
voor U, God’. 
 Maar lange tijd is deze spirituele ervaring er toch ook een geweest die los stond, op 
“afstand” (E 1498-1499), van haar verdere leven. “[…] [I]k ben ook een hele vervelende 
puber natuurlijk geweest […]” (E 1081-1082). En ze gaf aan tijdens haar huwelijk het 
gevoel te hebben gehad “dat ik constant een ander moest zijn […], een voorbeeldige 
moeder, een voorbeeldige vrouw.” (E 414-415). 
 Zij heeft op afstand geleefd van wie zij zelf was, immers: “[e]r kan niks vanuit jezelf 
komen omdat [of: als, AdJ-vC] de wereld vindt dat jij er zo uit moet zien” (E 420-421). 
Ook spiritueel, gelovig gezien heeft zij in vervreemdende omstandigheden verkeerd. In 
de kerk of “in van die bijbelclubjes” (E 1110) onder leiding van de dominee was naar 
haar idee niet of nauwelijks ruimte voor haar eigen geloofsbeleving. De prediking van 
het evangelie gebeurde op een voor haar vernederende manier en daarbij schijnt slechts 
sprake te zijn geweest van eenrichtingverkeer: “alleen van de dominee naar ons toe” (E 
1112) en “van de kansel naar beneden en klaar”. (E 115) Ellen vertelde dat ze boven-
dien niet kon napraten over wat zij in de kerk, tijdens de preek, gehoord had – in ieder 
geval niet met haar man: “[…] [Z]o was de sfeer […] maar die sfeer is niet mijn sfeer.” 
(E 1098-1100) Ik maak hieruit op dat Ellen afstand ervoer tot de mensen met wie ze 
weliswaar omging, maar met wie ze emotioneel en spiritueel op een andere golflengte 
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verkeerde. Maar ze vertelde ook afstand te hebben gehad tot God: “[I]k wilde contact 
met God hebben en met Jezus hebben” (E 1102), maar daar vond ze niet de wegen toe. 
Spiritueel gezegd maak ik uit haar verhaal op,dat Ellen in deze jaren ver verwijderd was 
geraakt van haar oorspronkelijke mens-zijn, van haar fundamentele menselijkheid. “Ik 
was wel een gelovig meisje” (E 1494), ze probeerde soms wel “uitdrukking” (E 1094) te 
geven aan haar verlangen naar “contact met God” (E 1102) en haar verlangen naar het 
terugvinden van haar grond(-ervaring), en ze deed “echt m’n best” (E 1547;1549) om 
naar haar oorsprong, naar God, te zoeken. Maar pas na haar “omslag” (E 1023) zei ze 
deze te hebben teruggevonden. In de katholieke kerk ervoer ze toen opnieuw dat God is 
“Ik ben er voor jou” (E 104-108). 
 Ellen heeft de aanwezigheid van God verstaan als uitdrukking van Gods barmhartig-
heid, die “is als de opgaande zon” (E 401). Het licht van deze zon verdreef de duisternis 
uit haar leven. Dit licht heeft Ellen onthuld wat en hoe leven werkelijk is: een samenspel 
van God, mensen en zichzelf. Net als wat ik concludeer onder het kopje ‘doen in de wer-
kelijkheid’, meen ik ook hier te kunnen zeggen dat de houding van Ellen was geworden: 
‘heb God lief en de naaste als jezelf’. 
 Het liefhebben van zichzelf heeft gestalte gekregen in de wijze waarop Ellen zichzelf 
serieus nam. Zo vertelde ze dat zij zich niet wilde aansluiten bij een kerkgemeenschap 
waar ze meteen “van alles en nog wat [kon] doen” (E 43) en waarvan ze lid kon worden 
door het invullen van een formuliertje of waar ze zich verloren voelde. Integendeel, ze 
wilde zich juist verbinden met een kerkgemeenschap waar ze het gevoel had er te mogen 
zijn, ook met al haar emoties. Het maakte haar dan ook boos als mensen uitspraken 
deden over het ervaren van liturgie die niet strookten met haar eigen ervaring, en deze 
leken te bagatelliseren. Ook schroomde ze niet om zelfwaardering te uiten. Daarnaast 
is Ellen op een bepaalde manier trouw gebleven aan zichzelf, aan haar eigen tempo en 
mogelijkheden. Bovendien getuigde zij in het onderhouden van haar persoonlijke relatie 
met God (inmiddels) van een beslistheid: zij liet zich in geen geval (meer) van “gesprek-
ken met God” (E 1047; 1049; vgl. 1028-1053) onthouden.
 In het dienen en liefhebben van God en de naaste (E 226-234; 255; 267) was Ellen 
gemotiveerd door de ervaring, dat in de ontmoeting met mensen (en met “dingen in de 
natuur” (E 193)) de Heer te ontmoeten was. Ellen ervoer dat in de ontmoeting met men-
sen “Gods liefde” (E 569-570) aan het licht kwam als de “ruimte” (E 529-570) waarin 
mensen leven. Binnen deze ruimte voelde Ellen zich vrij om “’t gewoon allemaal te zeg-
gen” (E 321-322), om zich te uiten tot God en medemens en om van haar geloof te getui-
gen. Ze hoefde zich niet langer anders voor te doen en kon zich openlijk verzetten tegen, 
of minstens verontwaardigd tonen jegens wat tegen haarzelf inging. Bovendien hebben 
liefde, barmhartigheid en vrijheid die ze had leren kennen, haar ook ruimte gegeven om 
helemaal door haar emoties heen te gaan, deze los te laten en tot een bepaalde mate 
van gelijkmoedigheid te komen. Met name in de relatie met een aantal nabije personen 
(ouders, broer, ex-man en vriendin) schijnt Ellen immers veel teleurstelling en verdriet 
te hebben opgedaan. Toch sprak zij tijdens het interview met een bepaalde mildheid en 
gelijkmoedigheid over hen. Het is alsof Ellen besefte dat ook deze mensen en de relaties 
die zij met hen heeft, opgenomen zijn in de ruimte, de liefde, van God. 
 De onthulling van wat leven werkelijk is, heeft bij Ellen verwondering en dankbaarheid 
gewekt. Deze onthulling liet Ellen het leven intens ervaren. Haar intonatie, herhaalde 
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uitspraken als “dat is heel bijzonder” (14 keer) en “heel erg mooi” (31 keer) en kwalifica-
ties als “heel”, “veel”, echt”, “werkelijk” en “diep” getuigen daarvan. Daarnaast duiden 
het veelvuldige (29 keer) en soms uitbundige (6 keer) lachen ook op de intensiteit, de 
verwondering en de dankbaarheid, waarin Ellen leefde. Ik meen dat dit ook op gaat voor 
het ter plekke spontaan diep ademhalen, toen ze vertelde dat ze ervaren had weer te 
kunnen ademen en leven door de handoplegging op het moment dat ze “in mijn diepste 
verdriet” (E 901) verkeerde. En tenslotte geldt het voor de “brok in mijn keel” (E 483; 
485) die ze zei te hebben gekregen, toen ze tijdens haar vormselviering hardop haar 
“getuigenis voor God in een doodstille kerk” (E 479-480) uitsprak en die ze “nu weer” (E 
489) kreeg bij de herinnering aan deze gebeurtenis. 
 Uit het verhaal van Ellen wordt duidelijk dat zij als het ware opnieuw tot leven gewekt 
is. Zelf zei ze dan ook “uit mijn karakter komt er nu zoveel naar boven” (E 831). Ze 
meende dat lange tijd heeft gegolden: “Ellen was er gewoon nog niet” (E 1477), “[zij had] 
geen gestalte” (E 1485). Maar ze besloot het interview met voorzichtig te beamen: “Ellen 
is er nu” (E 1521). Terugkijkend op haar leven zag ze “Gods hand soms wel in dingen” (E 
1490-1491). Ze vertelde te ervaren bewogen te worden door de Heilige Geest. Doordat 
‘Hij er is voor haar’ “voel [ik] me echt in ontwikkeling [nu]” (E 1522). 

Uit de bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat er bij Ellen inderdaad sprake 
is van een proces van inwoning en omvorming op alle drie de domeinen. Gods aanwezig-
heid in haar leven is de grond geweest waarop zij stond en ging. De ervaring die zij heeft 
opgedaan als twaalfjarige, kunnen we beschouwen als die van de inwoning van God diep 
in haarzelf. De ervaring is als een schat geweest. Enerzijds had Ellen het idee dat zij zich 
niet altijd bewust was geweest van deze schat, anderzijds erkende ze, dat “dat spirituele 
[…] er wel altijd aanwezig [was]” (E 1107-1108; vgl. 1080). De godservaring is daarmee 
een schat geweest, waarnaar zij haar verdere leven heeft gezocht. Na haar “omslag” (E 
1023) heeft zij de schat gevonden. Enkele van haar geheimen heeft deze schat inmid-
dels prijsgegeven en dat heeft Ellen veranderd. Ellen was zich er tijdens het interview 
van bewust dat haar weg natuurlijk verder ging en dat er altijd omstandigheden konden 
zijn waardoor zij minder aandacht aan God kon besteden dan haar lief was. Maar ze 
vertrouwde erop “dan komt het weer terug, want het is er gewoon” (E 1041). De aantrek-
kingskracht van de schat die nog vele godsgeheimen in zich borg, was onweerstaanbaar 
geworden. Ze geloofde dat God in haar zou blijven wonen en zou blijven omvormen. 

5.5.3.2 Ontwikkeling in staten van geest
Welke ontwikkeling in staten van geest tekent zich nu af in het proces van inwoning en 
omvorming dat Ellen heeft doorgemaakt? In het interview vind ik geen sporen van een 
letterlijke of kritisch-redenerende staat van geest. Eerder is er bij Ellen sprake van een 
spiritueel aanvoelen dat lange tijd ongeprononceerd was en dat zij nog niet wist te han-
teren. Na de “omslag” (E 1023) in haar leven is dit aanvoelen explicieter en inhoudelijker 
geworden en kon zij er gemakkelijker vorm aan geven. Ik herken vooral een tropologische 
en anagogische staat van geest in het verhaal van Ellen. 

Tropologisch
Allereerst herken ik een spoor van een tropologisch-ethische staat van geest in wat Ellen 
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vertelde over haar ervaringen binnen de protestantse kerk. Binnen de gemeente waar-
van zij deel uitmaakte, was sprake van een soort letterlijkheid in het geloofsverstaan, 
waarin mensen over elkaar oordeelden in naam van God. Ellen verzette zich hier tegen, 
misschien niet zozeer in kritisch-redenerende zin, maar meer gevoelsmatig, tropologisch-
ethisch: “[…] [D]at is zo erg! Dat is voor mij zo erg” (E 647), zei ze op verontwaardigde 
toon. Haar gevoel voor zorg en barmhartigheid voor mensen en haar aanvoelen van hoe 
God barmhartig is, lijken tot in haar ziel protest te hebben aangewakkerd. 
 Ten tweede meen ik ook enkele sporen te zien van een tropologisch-psychodynami-
sche staat van geest. Door de kennis die Ellen heeft verworven met de ervaringen en 
inzichten die zij heeft ontvangen, werd haar persoonlijkheid (verder) opgebouwd: haar 
eigenwaarde werd versterkt en haar zelfbeeld is realistischer en sterker geworden. De 
ontmoeting met God in de liturgie is hierin van grote betekenis geweest. De ruimte die 
zij ervoer om er in aanwezigheid van ‘Ik ben er voor jou’ helemaal te mogen zijn, maakte 
dat zij ‘helemaal door haar emoties is heengegaan’. Zij ervoer Gods “barmhartigheid […] 
als de opgaande zon” (E 401) waaronder zij vrij kon ademen en opnieuw tot leven kon ko-
men. Daarnaast is ook de ontmoeting met God in de ontmoeting met mensen belangrijk 
geweest voor Ellen. Een heel bijzondere ervaring wat dit betreft was de handoplegging 
door de pastor. Ellen vertelde door de pastor te zijn gezien en gekend in haar diepste 
verdriet. De handoplegging heeft Ellen gezuiverd van haar onvolkomenheden, verdriet 
en schuld. Door deze handeling van de pastor heen heeft zij liefde en genezing van God 
ervaren. Ze zei te hebben begrepen dat ze zich niet langer hoefde vast te klampen aan 
wat gebeurd was. Integendeel: zij had “ruimte [gekregen] om meer te gaan ademen […] 
te mogen gaan leven, een nieuwe kans te krijgen.” (E 925-931) Ellen heeft ervaren dat 
de persoon die zij is er mocht zijn, met alles wat haar hart beroerde, en dat zij werd ge-
dragen en een nieuw leven kreeg door de aandachtige, warme, nabije, liefdegevende en 
genezende barmhartigheid van God door de priester heen. De ik-opbouwende werking 
van deze ervaringen vond ten tijde van het interview nog plaats (zie 5.5.1.5).

Anagogisch
Maar haar geloof diende bij Ellen niet alleen tot opbouw van zichzelf en het beeld dat zij 
van God had, functioneerde niet alleen om haar tot steun te zijn en te bevestigen in wie 
zij (reeds) was. Uit haar verhaal blijkt dat God zich ook als de Andere kon tonen aan El-
len, als Iemand die meer dan het vanzelfsprekende en bekende in Ellen opriep. God kon 
Ellen bewegen om te doen wat onder de oppervlakte lag. En Ellen was geneigd om haar 
leven in antwoord op de uitnodigingen van God te leven. Ze probeerde mee te bewegen 
op de beweging van de Heilige Geest. Ik herken daarom een anagogische staat van geest 
in de wijze waarop Ellen vertelde over de inzichten en ervaringen die zij had opgedaan. 
 In zekere zin is Ellen verrast door de God die zij in en door haar “omslag” (E 1023) 
heeft leren kennen. Dit is een God die relatie wilde met mensen, met haar. Het is een 
God met wie een wederkerige relatie mogelijk is. Zo lijkt Ellen in de liturgie in de katho-
lieke kerk van meet af aan een plaats te hebben getroffen waar zij ontmoeting met God 
ervoer. Het was de ontmoeting waarin Gods zoeken naar Ellen en Ellens verlangen naar 
God samengekomen lijken te zijn. Dit wordt kernachtig verwoord in de Godsnaam “Ik 
ben er voor jou” (E 104-108), die Ellen in de liturgie hoorde en de affirmatie die zij mee 
uitsprak: “’Wij danken God’” (E 111). Uit haar verhaal blijkt dat Ellen in de liturgie ervoer 
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wat de Godsnaam betekende. Ze voelde de vrijheid, de openheid, de ruimte om er te 
zijn, niet anders dan hoe zij zich op dat moment voelde, niet anders dan wie zij op dat 
moment was. Maar ook blijkt ze de uitnodiging en de oproep te hebben ervaren om God 
te danken voor zijn aanwezigheid door er zelf ook voor God te zijn. Dat heeft ze gedaan 
door bijvoorbeeld “werkelijk je schuld” (E 1184) te belijden. De godsontmoeting in de 
eucharistieviering, die concreet werd in het ontvangen van de communie, is zo uitdruk-
king geweest van de persoonlijke, wederkerige relatie tussen God en haarzelf. “[H]et is 
je eigen relatie met God en je eigen verantwoordelijkheid samen met God.” (E 1168) 
En dat vond Ellen “heel bijzonder” (E 1161). Het zichzelf terugschenken aan God heeft 
zich echter niet beperkt tot momenten tijdens de liturgie, maar heeft zich daarenboven 
uitgestrekt tot heel haar leven. Ellen heeft de kans en de opdracht ervaren om voor het 
aangezicht van God “het steeds beter te doen en het steeds zuiverder te leven” (E 1188-
1189). 
 De wederzijdsheid van de relatie tussen God en haarzelf heeft Ellen ook ervaren in 
de meditatie, of specifieker in de “samenspraak” (E 312). “[…] soms heb ik ook echt het 
gevoel van dat ik ernaar verlang om stil te zijn bij de Heer en verlang om, ik weet niet 
wat dan het onderwerp is, maar om dan te praten erover [… of] om gewoon er te zijn. 
[…] En dan zeg ik achteraf: ‘O Lieve Heer, wat goed!’” (E 1053-1059) Het praten met de 
Heer voor Ellen bestond niet alleen uit het voor God neerleggen van haar eigen lijstjes 
met wensen of zorgen, maar uit het ontvankelijk zijn voor wat de Heer haar te zeggen 
had. Jezus was in haar beleving niet alleen “zacht” (E 597), of status-quo bevestigend. Hij 
kon ook “een assertieve Jezus zijn en gewoon ook je […] confronteren met de waarheid. 
[…] En Jezus zegt ook dingen tegen mij waar ik over na kan denken. Of hij zegt iets dat 
ik helemaal niet begrijp, maar dat ik na een paar weken pas begrijp.” (E 596-601) In de 
stilte van het gebed werd Ellen blijkbaar zodanig ontledigd, dat zij zich kon laten gezeg-
gen door Jezus. 
 Tenslotte heeft ook de toewending van God in de handoplegging door de pastor bij El-
len om een reactie gevraagd. Mede door de handoplegging ervoer Ellen immers dat God 
met haar bezig was, haar leven in zijn handen had genomen en richting gaf. Zij heeft dit 
verstaan als bewogen worden door de Heilige Geest en aangetrokken worden om zo te 
leven. Zij vertelde zich ertoe bewogen te hebben gevoeld om de keuze te maken binnen 
de katholieke kerk een gelovig, spiritueel leven te leiden. “[…] [A]ls je dat zo voelt dan 
moet je […] ook toegeven aan je keuze, […] waar je je gelukkig in voelt.” (E 337-338) 
Haar keuze voor toetreding tot de katholieke kerk lijkt zo een antwoorden te zijn ge-
weest op het bewogen worden en in beweging gezet zijn door de “Heilige Geest” (E 615), 
een antwoorden op het “Woord” (E 615). De ontmoeting met God lijkt Ellen zodanig te 
hebben getekend, dat ze daarin de kracht ervoer om gehoor te geven aan Zijn oproep: 
“draag het bij je” (E 616), “bewaar het in je hart je leven lang” (E 620). De ontmoeting 
gaf haar de grond onder haar voeten om te vertrouwen “dat God mij te dragen geeft wat 
ik kan dragen in het leven” (E 607-608) en dat zij het dus wel aan Hem kon overlaten. Uit 
haar verhaal maak ik op, dat Ellen tijdens haar vormsel tegen God die deze grond, deze 
aanwezigheid was, “hardop” (E 514) en in het “openbaar” (E 504) “ja” gezegd heeft. 
Daarmee heeft zij haar “verantwoordelijkheid” (E 507) voor haar aandeel in hun relatie 
genomen. Ellen heeft dit verstaan als een verantwoordelijkheid jegens God, maar ook je-
gens andere mensen. Ellen vertelde bovendien dat haar “met mijn stem” (E 482) hardop 
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uitgesproken “ja”, “concreet een realiteit” (E 516) schiep: “Gods ruimte” (E 529; e.a.). “In 
Gods ruimte ben je verbonden met elkaar” (E 532) ook al zijn de mensen niet bij je. Ellen 
zei zich te realiseren dat mensen in de ruimte van God niet gevrijwaard zijn van “ruzie 
[…] lijden en […] ongelukken” (E 549). Maar zij ervoer dat alles in het “concrete leven” 
(E 582) plaatsvond in het perspectief van de “vrede” (E 538), de “liefde” (E 570) en de 
“aanwezigheid” (E 1406) van God. Zo was bijvoorbeeld ook haar schilderclubje tot stand 
gekomen door de werking van de Heilige Geest. 

Uit de analyse van het verhaal van Ellen mogen we opmaken dat Ellen zich in de omvat-
tende zin van het woord mystagogisch heeft ontwikkeld. Het proces van inwoning en 
omvorming dat zich bij haar heeft voltrokken, heeft alle drie de levensdomeinen omvat. 
En in dat proces heeft zich in haar een tropologische en anagogische staat van geest 
ontwikkeld. 

5.5.4 Relatie tussen mystagogisch aanbod en mystagogische receptie
Het interview met Ellen laat zien dat er duidelijke verbanden bestaan tussen het mysta-
gogisch aanbod dat Ellen gedaan is en de mystagogische receptie daarvan. Helder zicht-
baar is een ineengrijpen van bewegingen; het zelf op weg gaan, het op weg gezet worden 
door de mystagogen en daardoorheen het op weg gezet worden door de Heilige Geest, 
door Jezus, door God. Op haar zoektocht naar een geestelijk thuis is zij als geleid door de 
Heilige Geest terecht gekomen in de katholieke kerk. Daar heeft Ellen in de liturgie en in 
bepaalde mensen mystagogen aangetroffen, die haar hebben geholpen om richting te 
vinden in haar eigen zoekproces. In de liturgie, door boeken en in gesprekken met Lise, 
Anne en de pastor heeft Ellen taal aangereikt gekregen. De onderscheiden mystagogen 
hebben haar geleerd hoe zij op katholieke en geestelijke wijze naar de werkelijkheid kan 
kijken. Zij hebben arrangementen gecreëerd waarin bij Ellen spirituele ervaring gewekt 
is, bijvoorbeeld in de handoplegging door de pastor. En zij hebben de existentiële en spi-
rituele ervaringen van Ellen helpen duiden in het perspectief van het christelijke geloof, 
of specifieker, van de katholieke liturgische en spiritualiteitstraditie. Door de geloofsbe-
middeling van de mystagogen is Ellen Gods aanwezigheid, liefde en barmhartigheid in 
het concrete leven beter gaan herkennen en verstaan. Bovendien heeft zij door de mys-
tagogen vormen aangereikt gekregen, zoals het gebed en de gespreksgroepen, waarin 
zij haar relatie met God kon ervaren en onderhouden en waarin zij grond heeft gevonden 
om zelf tevoorschijn te komen en om haar omgang met andere mensen te bepalen. 

5.5.5 Mystagogie
Uit de analyse van het verhaal van Ellen trek ik de conclusie dat er sprake is van mys-
tagogie. Ellen is (verder) ingewijd in het werkelijkheidsgebied van de godsdienst, in dit 
geval van het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk. De ervaringen die Ellen tijdens dit in-
wijdingsproces heeft opgedaan, hebben in haar het verlangen gewekt om officieel opge-
nomen te worden binnen deze kerk. Dit is gebeurd door het sacrament van het vormsel. 
Het was een rituele bevestiging van de inwijdingsweg die tot dan had plaatsgevonden en 
een ritueel markeringspunt op de inwijdingsweg die ook na dit vormsel nog doorliep. 
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5.5.5.1 Mystagogie in het geheim van het bestaan
Het verhaal laat zien dat er bij Ellen sprake is van mystagogie in het geheim van het 
bestaan vanuit de genade-ervaringen die zij heeft ontvangen. Dat wil zeggen dat zij het 
geheimvolle karakter van het bestaan meer heeft leren kennen, maar van meet af aan 
vanuit het besef dat de grond van dit mysterie God is, die haar naar zich toebeweegt. Zo 
is Ellen het bestaan zelf gaan beschouwen als ruimte van God waarin mensen leven. De 
ruimte van God zag zij als Zijn liefde, die het bestaan omvat. Ellen is God zelf voorname-
lijk gaan herkennen in ontmoetingen met mensen. Zijn beeld ontvouwde zich voor haar 
in en tussen mensen. Ellen is zich steeds meer bewust geworden van het transcendente 
karakter van het bestaan in zijn totaliteit en daarbinnen van bijvoorbeeld ontmoetingen 
met mensen. Dit bewustzijn is echter explicieter en inhoudelijker geworden, nadat Ellen 
(opnieuw) ervaren had dat zij bewogen werd door Gods Geest. Ik meen zo te kunnen 
concluderen dat er sprake is van mystagogie in het geheim van het bestaan vanuit de 
mystagogie van de genade.

5.5.5.2 Mystagogie in de genade
Toen Ellen na haar verhuizing op zoek ging naar een kerkelijk thuis, heeft zij als het ware 
een bevestigend duwtje in de rug gevoeld bij het binnengaan van de katholieke kerk. 
In de kerk heeft zij al gauw de betekenis van Gods naam ervaren: Ik ben er voor je. Ik 
beschouw deze ervaring als de herinnering aan en actualisering en bevestiging van de 
godservaring die zij op twaalfjarige leeftijd heeft gehad. Daarnaast heeft Ellen op heel 
intense wijze de zuiverende, genezende en liefdevolle kracht van Gods aanwezigheid en 
betrokkenheid ervaren, toen zij gezien en gekend werd in haar diepste verdriet en haar 
de handen werden opgelegd. Deze genade-ervaringen zijn zelf inwijdend geweest voor 
Ellen: “Ik denk dat dat allemaal zo, daardoor gekomen is.” (E 964) Deze ervaringen heb-
ben haar in beweging gezet. Deze hebben haar ogen geopend voor de ontmoeting met 
God in de “ontmoeting van de mens met de ander” (E 962). En deze zijn als het ware 
de opmaat geweest voor de toetreding tot de katholieke kerk. Haar vormsel is haar ge-
tuigenis voor God en mensen geweest, dat zij wilde antwoorden op het initiatief dat God 
getoond heeft. Zij voelde zich aangetrokken om te leven in relatie met God, om zich te 
laten bewegen door en mee te bewegen met de Heilige Geest. 

5.5.5.3 Mystagogie in de kerk
Tenslotte is er bij Ellen ook sprake van mystagogie in de kerk. Niet alleen heeft haar 
geloof haar geïnspireerd tot dienende aanwezigheid bij mensen die zij ontmoette. Zij 
is er ook door bewogen om officieel deel te worden van de katholieke geloofsgemeen-
schap. Daarbinnen is zij verder ingewijd in haar geloof. Dat gebeurde onder andere in de 
inspiratiegroep en de kleine kerkgemeenschap waarvan zij deel uitmaakte. Daar heeft 
Ellen ervaren wat ontmoeting en verbondenheid betekenen, en het er zijn voor elkaar. 
Daarnaast vertelde Ellen in de liturgie te zijn geraakt door de ontmoeting met God en het 
tot uitdrukking brengen van de visie dat de mens partner is van God. Zo heeft (ook) de 
geloofsgemeenschap bijgedragen aan een verdere inwijding van Ellen in de sacramen-
tele betekenis van kerk. Zij heeft inzicht opgedaan in de betekenis van de godsnaam 
‘Ik ben er voor jou’ en in de betekenis van de verbondenheid tussen God en mensen 
die in de kerk tot uitdrukking komt. Tijdens de vormselviering zelf heeft Ellen een bij-
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zondere betekenis van de geloofsgemeenschap ervaren. Haar verhaal wijst erop dat zij 
het hardop uitspreken van haar belijdenis in een doodstille kerk als het ware zelf heeft 
ondergaan. Het uitspreken van haar getuigenis “met mensen om je heen” (E 500-501) 
is als het ware aan haar gebeurd. De geloofsgemeenschap is de groep geweest die haar 
binding aan God aanhoord en mee gedragen heeft. De geloofsgemeenschap is zo mede 
drager geweest van het ontvangen worden door God. Hoewel Ellen deze woorden er niet 
aan gaf, is ook in dit gebeuren het sacramentele karakter van de geloofsgemeenschap 
zichtbaar. 

Kortom, de analyse van het verhaal van Ellen toont dat er bij haar volop sprake is ge-
weest van mystagogie. Zij heeft een omvattende mystagogische begeleiding ontvangen 
en is zelf diepgaand ingewijd in een persoonlijke omgang met God en in de christelijke 
geloofsgemeenschap. 
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5.6  Cathelijne
Cathelijne heeft mij, net als Ellen, haar verhaal verteld over haar ervaringen rondom haar 
opname in de katholieke kerk. Cathelijne sprak over meerdere intense ervaringen die 
haar in relatie met Jezus gebracht hebben. Deze ervaringen heeft zij opgedaan in de tijd 
dat zij met inmiddels haar ex-man in een huwelijkscrisis verkeerde. Niet alleen ten gevol-
ge van de scheiding, maar vooral onder invloed van de spirituele ervaringen is haar leven 
diepgaand veranderd. Deze diepgaande spirituele ontwikkeling zou erop kunnen wijzen 
dat Cathelijne een omvattend mystagogisch proces heeft doorgemaakt. Haar verhaal 
geeft binnen het kader van het onderzoek naar mystagogie toch ook de nodige vragen, 
vooral ten aanzien van de aard en inhoud van de begeleiding die zij ontvangen heeft.
 Cathelijne vertelde dat verschillende personen een rol hebben gespeeld bij de veran-
deringen in haar leven. Incidentele ontmoetingen en de relatie met een gelovige vriendin 
lijken daarbij van grotere betekenis te zijn geweest, dan de contacten met twee pastorale 
begeleiders. Dat stelt mij vragen bij het mystagogisch karakter van de betrokkenheid die 
zij van derden ervaren heeft op haar geestelijke weg. Daarnaast roept het verhaal vragen 
op over de betekenis die de spirituele ervaringen voor Cathelijne hebben, over de werking 
van deze ervaringen binnen haar proces van inwoning en omvorming. Het verhaal toont 
de nodige ambivalenties, waardoor er geen eenduidig antwoord gegeven kan worden op 
deze vragen. Ik zal daarom in de analyse de ambivalentie laten staan en laten zien wat 
in mystagogisch opzicht de gevolgen zijn van de mogelijke interpretaties van het verhaal. 
Door de ambivalenties in het verhaal te tonen en op hun mystagogische betekenis uit te 
werken, hoop ik verder inzicht te krijgen in wat er gebeurt, als er mystagogie gebeurt.

5.6.1 Betrokkenen in het mystagogisch proces
Cathelijne heeft in haar verhaal gesproken over een groot aantal personen die een rol 
speelt in haar leven. Een aantal van deze personen is mystagogisch van betekenis ge-
weest in haar transformatieproces. Allereerst zijn er de mensen geweest die haar heb-
ben laten kennismaken met Jezus en het christelijk, in het bijzonder het rooms-katholie-
ke geloof. Dat zijn een manueel therapeut, een Duitse vriend, en tenslotte de man van 
een oud-collega en vriendin, Ruud genaamd. Zij lijken de rol van wegbereiders te hebben 
gespeeld op de geestelijke weg van Cathelijne. Vervolgens herken ik in haar katholieke 
vriendin een peetouder. Op weer een andere manier spelen ook de pastor en Lise een rol 
en wel met name in de toetreding tot de katholieke kerk. Het lijkt er op dat zij de rol van 
mystagoog vervuld hebben. Daarnaast noemt Cathelijne ook de parochiegemeenschap, 
een aantal cursusgroepen, haar vriendinnen en de kerk als zijnde van betekenis in haar 
transformatieproces. In hen herken ik tochtgenoten. Zelf ben ik als interviewer een pas-
sant geweest voor Cathelijne.

5.6.1.1 Wegbereider
Manueel therapeut, Duitse vriend en echtgenoot van een vriendin
Uit het verhaal van Cathelijne maak ik op dat zij verschillende mensen heeft ontmoet, 
die haar op het spoor gezet hebben van het geloof in Jezus. Hoewel ik de indruk heb dat 
Cathelijne deze personen vaker heeft gezien, hebben zij vooral in eenmalige en min of 
meer toevallige gebeurtenissen invloed gehad op haar geestelijke ontwikkeling. 
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 Allereerst herken ik in de manueel therapeut een wegbereider voor Cathelijne. Zij is 
door hem behandeld in de tijd dat de crisis in haar huwelijk lichamelijke problemen gaf. 
“Die zegt ineens tegen mij: ‘Maar je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen.’ Ik zeg: 
‘Hoezo niet?’ Zegt ’ie: ‘Ja, je kunt hulp vragen.’ Ik zeg: ‘Aan wie dan?’ Hij zegt: ‘Aan Je-
zus.’ […] ‘Hulp vragen aan Jezus?’ ‘Ja’, zegt ’ie, ‘probeer het maar eens, Jezus wil altijd 
helpen.’” (C 209-215) De therapeut schijnt niet veel meer gezegd te hebben. Maar de 
opmerking is blijkbaar treffend geweest en op het juiste moment gemaakt. Cathelijne 
vertelde dat zij zijn suggestie heeft opgevolgd en dat ze daarbij zoveel heeft ervaren, dat 
zij alleen nog maar verder kon gaan op de weg van Jezus.
 Vervolgens hebben twee andere mensen de rol van wegbereider gespeeld in de ont-
wikkeling van Cathelijne: haar Duitse vriend en Ruud, de man van haar vriendin en oud-
collega, bij wie Cathelijne verbleef voorafgaand aan haar bezoek aan haar Duitse vriend. 
Cathelijne vertelde dat haar Duitse vriend haar had uitgenodigd om tijdens een vakantie 
in Duitsland mee te gaan naar de Matthäus Passion, waarin hij zou zingen. Aan Ruud 
schijnt zij gevraagd te hebben om een boekje met het verhaal van de Matthäus Passion. 
“[…] hij loopt naar de boekenkast en komt daar dus met een dikke bijbel terug. (lacht) 
[…] Ruud zei: ‘Ga rustig zitten, dan lees ik je wel voor.’ Dus heeft hij mij het Mattheüs-
evangelie voorgelezen. […] Ik, ik zat daar a-dem-loos naar hem te luisteren. A-dem-loos. 
Ik vond dat zo mooi. Nou goed, en drie dagen later dus die uitvoering van de Matthäus 
Passion. Zeer ingetogen uitvoering. En weer ademloos, tot tranens toe geroerd, zat ik 
daar te kijken. […] Nou, het heeft hele diepe indruk gemaakt.”102 (C 187-202)
 Na haar doop en vormsel schijnt Cathelijne haar Duitse vriend te hebben meegeno-
men naar een katholieke kerk en is hij zelf door haar op het spoor gezet van het katho-
licisme. Bij zijn vormsel is Cathelijne zijn meter geworden. Daaruit maak ik op dat zij in 
zekere zin voor elkaar een wegbereider zijn geweest. Beiden hebben ze de ander laten 
kennismaken met een tot dan toe onbekend aspect van het christendom. 

102  Deze drie zinnen, die Cathelijne in haar verhaal aan de Matthäus Passion heeft gewijd, wekken de 
indruk dat het arrangement dat de Matthäus Passion is, voor haar als een mystagoog is geweest. 
Het kan christelijke werkelijkheidsvisie hebben aangereikt, spirituele ervaring hebben gewekt of 
ervaring spiritueel hebben geduid, maar daarover geeft het verhaal geen uitsluitsel. In ieder geval 
heeft het haar innerlijk beroerd en zijn er tranen van droefheid en/of van vreugde (vgl. Mulder, 110-
120) gaan stromen. De Matthäus Passion getuigt van een eenvoudige, devotionele vroomheid, en 
zal Cathelijne juist daarom hebben aangesproken (vgl. 5.6.3.1 – ‘doen in de werkelijkheid’; 5.6.3.2. 
– ‘anagogisch’; 5.6.4)

   De tekst van de Matthäus Passion laat overigens een interessante parallel zien met de religieuze 
ervaring die zij in een meditatie ontving. Cathelijne vertelde daarover dat zij ervaren had als bij Je-
zus op schoot te zitten. In nr. 70 van de Matthäus Passion wordt evocatief gezongen: “Sehet, Jesus 
hat die Hand/ Uns zu fassen, ausgespannt/ Kommt // Wohin? // In Jesu Armen sucht Erlösung/ 
Nehmt Erbarmen, suchet! // Wo? // In Jesu Armen/ Lebet, sterbet, ruhet hier/ Ihr verlass’nen 
Küchlein/ Ihr, bleibet // Wo? // In Jesu Armen.” Het is mogelijk dat deze tekst een duiding gaf aan 
de religieuze ervaring (zie 5.6.4).
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5.6.1.2 Peetouder
Katholieke vriendin
De katholieke vriendin van Cathelijne is niet alleen letterlijk haar peettante geworden, 
maar zij is ook in mystagogisch opzicht als peetouder te beschouwen. Zij heeft Cathelijne 
meegenomen naar de mis in de Sint Jan van Den Bosch en heeft haar uitgelegd wat de 
betekenis van de eucharistie is, dat wil zeggen wat zij als de betekenis van de eucha-
ristie ervoer. Zij leerde haar de rozenkrans te bidden en gaf haar een mooi kaartje, een 
boekje en dergelijke. Ook was zij degene die Cathelijne vertelde dat wie de communie wil 
ontvangen, gedoopt moet worden, en dat wie gedoopt wordt doopnamen krijgt; samen 
kozen ze toepasselijke doopnamen voor Cathelijne. Regelmatig spraken ze samen af op 
een zaterdag om eerst samen koffie te drinken in de stad en vervolgens naar de mis te 
gaan. Op deze wijze deelden ze samen ook de laatste dag van het leven van paus Jo-
hannes Paulus II. Toen deze de volgende morgen overleden bleek te zijn, was Cathelijne 
geneigd haar vriendin op te bellen om er even met haar over te praten als betrof het de 
dood van een familielid. De vriendin heeft Cathelijne geholpen om een spiritueel en cul-
tureel kader te vinden voor de ervaringen die zij had opgedaan. Ook bracht zij haar in een 
kerkelijk en ritueel thuis waar zij Jezus opnieuw kon ontmoeten. Bovendien wijdde zij Ca-
thelijne in in “gewoon de meest simpele dingen die voor iedereen vanzelfsprekend zijn” 
(C 492). Dat heeft zij niet op een intentionele of systematische wijze gedaan, maar door 
Cathelijne op te nemen in haar dagelijks leven als katholiek. Aan haar zag Cathelijne hoe 
je je leven als katholiek kon inrichten. Uit wat Cathelijne vertelde, blijkt zij op concrete en 
spirituele wijze door haar vriendin te zijn ingewijd.

5.6.1.3 Mystagoog
Uit het verhaal van Cathelijne wordt duidelijk dat er beperkt sprake is geweest van een 
begeleidingsaanbod door de geloofsgemeenschap in het algemeen en mystagogen in 
het bijzonder dat voor haar transformatieproces van betekenis is geweest (vgl. 5.6.4). 
Dat stelt de vraag of er in haar proces een of meerdere mystagogen zijn aan te wijzen. 
Twee personen over wie Cathelijne in haar verhaal heeft verteld, Lise en de pastor, lijken 
het meest in aanmerking te komen voor de typering ‘mystagoog’. De enkele opmerkin-
gen die Cathelijne over hen maakt, laten op de eerste plaats vooral zien dat het belang 
van hun betrokkenheid vooral formeel en institutioneel is geweest: hun begeleiding was 
nodig in de aanloop naar de sacramentele inwijding van Cathelijne in de Rooms-Katholie-
ke Kerk. Bij een meer persoonlijke, existentiële inwijding daarentegen is vooral haar ka-
tholieke vriendin betrokken geweest. Dat Lise en de pastor op de tweede plaats gebruik 
hebben gemaakt van materialen in de vorm van bijbelse etsen en van een brochure (zie 
hieronder), wijst erop dat zij Cathelijne systematisch en intentioneel hebben ingewijd in 
het christelijk geloof. Op de derde plaats heeft er met Lise en de pastor een meer asym-
metrische relatie bestaan, dan met haar katholieke vriendin. Deze drie aanwijzingen 
brengen mij er toch toe hen als mystagogen te beschouwen. 

Pastor 
Vertegenwoordiger geloofsgemeenschap
Cathelijne vertelde dat zij de pastor heeft benaderd toen zij gedoopt wilde worden. “Dus 
toen maar aan die vriendin gevraagd van ja, (lacht) ik wil ook die communie wel ontvan-
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gen, wat moet ik dan doen? Nou, dan moet je je laten dopen (lacht). […] Ja, dan moet je 
naar de pastoor in je dorp gaan, nou ja goed, dus maar gewoon in het gemeentegidsje 
kijken, weet je, […] Nâh, telefoonnummer van het parochiecentrum gebeld, afspraak 
met de pastoor gemaakt, ja, en de pastoor gevraagd of die mij wilde dopen.” (C 369-376) 
De pastor fungeerde als officiële vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap, die 
haar als het ware de rituele bevestiging en instemming moest verlenen om de communie 
te kunnen ontvangen. 

Leraar
Er schijnen vijf gesprekken tussen Cathelijne en de pastor te hebben plaatsgevonden. 
Daarbij werd een brochure van het Diocesaan Pastoraal Centrum van Rotterdam, In het 
spoor van Jezus, als leidraad genomen. Aan de hand van dit boekje is Cathelijne ingewijd 
in de kerkelijke en liturgische praxis. Dat gebeurde volgens Cathelijne “soms gewoon 
heel praktisch en soms echt inhoudelijk” (C 845). Zakelijke informatie werd gekoppeld 
aan de betekenis. Later schijnt de pastor een cursus te hebben gegeven over de eucha-
ristie “waarin hij nog verder uit ging leggen van het eucharistisch gebed enzo, in verschil-
lende stappen” (C 1141-1142). De pastor heeft hier de rol van leraar vervuld. 

Sacramentenbedienaar
De pastor is vooral de bedienaar geweest van de initiatiesacramenten. Hij was degene 
die Cathelijne heeft gedoopt en van wie zij de eerste communie heeft ontvangen103. Uit 
haar verhaal maak ik op dat hij haar van tevoren had verteld hoe ze dat zouden gaan 
doen: Cathelijne zou achter het altaar komen en daar de communie ontvangen op de 
hand. Een week voordat zij haar eerste communie zou ontvangen, kreeg Cathelijne een 
ontzagwekkende droom. Op een feestje zou zij de hostie ontvangen van een priester, die 
echter Christus bleek te zijn. Dit overweldigde haar zo: “ik viel dus ter plekke plat neer 
op de grond” (C 1951). De volgende ochtend spoedde zij zich naar de pastor om hem 
te vragen uit eerbied de communie op de tong te mogen ontvangen. De pastor stemde 
daarin toe.

Lise
Vertegenwoordiger geloofsgemeenschap
De gesprekken met Lise vormden een aanvulling op de gesprekken met de pastor en zo 
hebben niet een, maar twee vertegenwoordigers bewust de taak van de voorbereiding op 
de opname in de geloofsgemeenschap op zich genomen. Lise is ook aanwezig geweest 
bij de doopviering en lijkt ook daarmee de rol van vertegenwoordiger van de geloofsge-
meenschap te hebben gespeeld. 

Leraar
Hoe Cathelijne met Lise in contact is gekomen en waarom zij met elkaar gesprekken 

103  Het vormsel heeft Cathelijne in de kathedraal ontvangen van de bisschop in een gezamenlijke 
viering met andere volwassenen. Op de betekenis van deze viering voor haar geestelijke weg is 
Cathelijne niet nader ingegaan. Derhalve blijft deze gebeurtenis verder buiten deze analyse. 
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hebben gevoerd, wordt uit het interview niet duidelijk. Ze hebben samen 5 of meer ge-
sprekken gevoerd. Lise heeft daarbij vooral prenten van Rembrandt gebruikt, bijvoor-
beeld een prent van de Emmaüsgangers. In deze gesprekken heeft Cathelijne een aantal 
bijbelverhalen leren kennen en bovendien “verbindingen” (C 1052) ontdekt met andere 
bijbelverhalen en mogelijk ook met haar eigen leven. Cathelijne wijdde daar echter niet 
verder over uit. 

5.6.1.4 Tochtgenoot
Vriendinnen
Uit het verhaal van Cathelijne maak ik op dat zij regelmatig met een groepje vriendinnen 
bij elkaar kwam. De gesprekken die zij met elkaar voerden, lijken voor haar belangrijk te 
zijn geweest. Cathelijne vertelde dat zij het met elkaar “gewoon echt over het geloof” (C 
824-825) hadden. Daarbij “komt van alles ter sprake dan natuurlijk, want we gaan dan 
gelijk heel diep” (C 827-829). Het waren gesprekken waarin zij “kunnen praten over het 
geloof en dingen die zo in je leven gebeuren om die te kunnen bespreken in het licht 
van het geloof” (C 1292-1294). Cathelijne vond het belangrijk dat de groep bestond uit 
“mensen van een ongeveer gelijk geloofsniveau” (C 1126-1127). Ze vertelde van de ge-
sprekken veel te leren. Haar vriendinnen waren voor Cathelijne een soort tochtgenoten 
op haar spirituele levensweg. 

5.6.1.5 Passant   
Interviewer
Net als bij Ellen zou ik mijn rol als interviewer in het proces van Cathelijne willen zien als 
passant. Toch is de aard van de ontmoeting en van mijn passant zijn anders geweest bij 
Cathelijne dan bij Ellen. Een verschil was dat er tussen Ellen en mij een grote mate van 
herkenning en vertrouwdheid bleek te bestaan, terwijl er tussen Cathelijne en mij eerder 
onbekendheid of vreemdheid bestond. Daarnaast bevatte het verhaal van Cathelijne een 
aantal ambivalenties die de afstand tussen haar en mij als interviewer vergrootten. De 
vreemdheid en een van de ambivalenties kwamen bijvoorbeeld aan het licht direct aan 
het begin van het interview, toen Cathelijne mij gevraagd had naar een heldere omschrij-
ving van mijn onderzoeksvraag. Zij was de eerste verhaalverteller die mij herhaaldelijk 
om zo’n duidelijke omschrijving had gevraagd. Zij vervolgde: “en dan ben ik dus geneigd 
om de Heilige Geest om inspiratie hierbij te vragen. Dat er antwoord komt op jouw vraag. 
En ik, en dat kan alleen maar als de vraag helder is […] dan kan er een helder antwoord 
komen. Dus, nâh. Zullen we dan even stil zijn […] en de Heilige Geest om inspiratie 
vragen?” (C 13-19). Cathelijne verrastte me met dit voorstel; ik had dit niet eerder mee-
gemaakt. De ambivalentie zit er in dat Cathelijne aan de ene kant graag bereid was om 
mij haar verhaal te vertellen met het oog op mijn onderzoek en om zich daartoe te laten 
leiden door mijn vragen. Aan de andere kant leek het dat zij de regie in handen wilde 
houden en weinig ruimte toeliet voor het onbekende, onverwachte, verrassende, op ons 
toekomende. Zij zou het in het verlengde daarvan waarschijnlijk niet toegelaten hebben 
dat de interviewer de rol van mystagoog zou krijgen. Vermoedelijk is dat een belangrijke 
reden geweest waarom dit interview geen mystagogisch arrangement is geweest, zoals 
dat bij bijvoorbeeld het interview met Marieke en René wel het geval is geweest. 
 De sfeer van vreemdheid of onbekendheid uitte zich daarnaast in enige terughou-
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dendheid van mijn kant om vragen te stellen en mogelijk van de kant van Cathelijne 
om antwoorden te geven. Cathelijne vertelde allerlei gebeurtenissen en ervaringen vrij 
anekdotisch en achter elkaar door. Daardoor zag ik weinig ruimte om nader op de ver-
schillende verhalen in te gaan. Bovendien brak ze een poging af om dieper in te gaan op 
wat er bij haar gebeurde in de gesprekken met Lise, in het bijzonder die over Rembrandts 
prent van de Emmaüsgangers: “[Interviewer] En, wat is er dan zo’n avond gebeurd bij 
je? [Cathelijne] Ja, dat kan ik nu niet meer terughalen. Nee. [Interviewer] […] maar het 
is een verhaal wat je zelf ook raakt, neem ik aan, eh, ontstaan er dan verbindingen, of… 
(Stilte) [Cathelijne] Die eh, (lacht) ja (lacht). Ja hoor, ja dat is dan weer zo eh die ver- die 
verbindingen die er dan, die er dan ontstaan, dat gaat dan weer verder naar het opstan-
dingsverhaal van Jezus, ja , nou ja, dat is ook weer teveel voor woorden. (Stilte) Ik bedoel, 
dan, ja. Ik merk dat ik ook eh, ook wat moe begin te worden. Ik bedoel, met dat ik dit 
vertel eh […] beleef ik het ook weer en als ik jou nou het opstandingsverhaal van Jezus 
uit moet gaan leggen danne (lacht)… [Interviewer] Dan word je dat teveel. [Cathelijne] Ja. 
Want wat gebeurt er dan in feite? Er is een hele boel wat er dan gebeurt. [Interviewer] Ja. 
Ja. [Cathelijne] Dus laten we dat maar even niet doen (lacht).”  (I en C 1044-1062) 
 Ook dit wijst op een ambivalentie. Aan de ene kant vertelde Cathelijne zeer persoon-
lijke, intieme spirituele ervaringen. Aan de andere kant leek haar verhaal vooral aan de 
buitenkant van de ervaringen te blijven en weinig zicht op de binnenkant te geven. Net 
als bij de overige interviews heb ik geprobeerd bij Cathelijne mystagogie op het spoor 
te komen door haar herinnering wakker te roepen en haar verhaal te vertragen en te 
verdiepen, opdat het als het ware geactualiseerd zou kunnen worden. Dat deed ik met 
name door te zoeken en te vragen naar hoe deze ervaringen doorwerkten in het gewone 
leven en meer nog in de zelfreflectie. Dit deed ik vanuit de vooronderstelling dat zich 
daarin het al dan niet gebeuren van een mystagogisch proces toont. Cathelijne gaf mij 
antwoord op haar vragen door voornamelijk zeer persoonlijke, intieme spirituele ervarin-
gen te vertellen. De wijze waarop zij dat deed wekt de indruk dat de verhalen die Cathe-
lijne vertelde niet zozeer anekdotes van ervaringen uit het verleden waren, maar eerder 
ervaringen waarvan de werking nog voortduurde. Gehinderd door mijn vooronderstelling 
heb ik aanvankelijk niet goed herkend dat Cathelijne met de intimiteit van de ervaringen 
enerzijds veel bloot gaf van haar spiritualiteit en transformatieproces. Anderzijds brengt 
mijn vooronderstelling de vraag voort in hoeverre Cathelijne in staat was om de innerlijke 
betekenis van deze ervaringen te kunnen vertellen. In hoeverre heeft zij zich deze erva-
ringen toegeëigend? Het lijkt erop dat zich bij Cathelijne een mystagogisch proces heeft 
voltrokken. Het is echter de vraag in hoeverre dat is gebeurd (zie 5.6.3 - 5.6.5). 
 De terughoudende wijze van vragen stellen en anekdotische wijze van antwoorden, 
en de vooronderstelling over hoe mystagogie zich toont die niet helemaal beantwoord 
werd in het verhaal van Cathelijne, hebben mede ertoe geleid dat in het interview een 
ontmoeting plaatsvond tussen passanten die weinig herkenning bij elkaar vonden. 
 Tenslotte heeft ook een verschil in geloofsbeleving een rol gespeeld. Hoewel wij daar-
over niet expliciet gesproken hebben, is deze beslist voelbaar geweest. Gehinderd door 
de onbekendheid en vreemdheid konden we niet altijd bij elkaar herkennen dat wij bei-
den leerlingen zijn van Christus, mysten op de weg van het geloof. Dat heeft ons parten 
gespeeld in onze ontmoeting tijdens het interview. Als interviewer ben ik voor Cathelijne 
een passant geweest op haar geestelijke weg. 
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We hebben hierboven gezien dat verschillende personen betrokken zijn geweest in het 
transformatieproces van Cathelijne. Van zowel de wegbereiders als de mystagogen is 
de betrokkenheid vrij incidenteel en beperkt, maar tegelijkertijd van grote invloed ge-
weest. Haar katholieke vriendin echter heeft Cathelijne regelmatig en concreet ingewijd 
in het geloofsleven van een katholiek. Mijn eigen betrokkenheid is die van een passant 
geweest. Hieronder zal ik verder ingaan op de aard en inhoud van de mystagogische 
bemiddeling die Cathelijne heeft ontvangen.

5.6.2 Mystagogisch aanbod
Cathelijne heeft ervaren dat de rooms-katholieke geloofsgemeenschap haar heeft aan-
geboden deel te krijgen aan het geheim van God, het leven en sterven en de opstanding 
van Christus en het leven in zijn Geest. Ze meende dat ze – om daadwerkelijk deel te 
krijgen aan dat geheim – in korte tijd moest worden opgenomen in de geloofsgemeen-
schap door de initiatie in de doop, de eerste communie en het vormsel. Het aanbod van 
de geloofsgemeenschap is concreet gedaan door de katholieke vriendin van Cathelijne, 
die haar wees op de gang van zaken en die haar liet kennismaken met rituelen en prak-
tijken uit de Rooms-Katholieke Kerk. Daarnaast is het aanbod gedaan door twee meer 
officiële vertegenwoordigers van de kerk, de pastor en Lise. Zij bereidden Cathelijne voor 
op de sacramentele toetreding tot de katholieke kerk en de pastor diende bovendien de 
initiatiesacramenten toe. Omdat in de geestelijke ontwikkeling van Cathelijne de peet-
ouder zo’n belangrijke mystagogische rol gespeeld heeft, bespreek ik hieronder niet al-
leen het mystagogisch aanbod van de mystagogen, maar ook die van de peetouder104. 
De wijze waarop de peetouder enerzijds en de twee mystagogen anderzijds het geloof 
aan Cathelijne hebben bemiddeld is zodanig verschillend, dat een onderscheid in de 
rollen die zij bij haar transformatieproces spelen, desalniettemin gerechtvaardigd is (vgl. 
5.6.1.2 en 5.6.1.3). 

5.6.2.1 Peetouder
Katholieke vriendin
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsopvatting
Volgens het verhaal van Cathelijne heeft haar vriendin aan haar op spontane en per-
soonlijke wijze uitgelegd wat voor haar de betekenis is van de eucharistie. Zij vertelde 
“dat je je eerst schoonwast van alle zonden en dat je bij de eucharistieviering al je zorgen 
met je gaven ook bij het altaar neer mag leggen en dat die dan door de priester ook aan-
geboden worden aan God en dat Die heel makkelijk aanneemt. En dat vervolgens bij het 
uitreiken van de hostie, dat je dan de Heilige Geest kan ontvangen. Alle liefde van God.” 
(C 255-260) “En dat je die liefde weer uit mag stralen als je de wereld weer instapt.” 
(C 2095-2096; vgl. 2087-2121) Ook door haar een rozenkrans te geven en een boekje 
daarbij met uitleg over hoe de rozenkrans te bidden, of door boekjes te geven over an-

104  Zoals opgemerkt in noot 101 lijkt ook de Matthäus Passion een mystagoog te zijn geweest. De 
aanwijzingen daarvoor zijn echter te summier om te kunnen uitwerken onder het mystagogisch 
aanbod. 
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dere onderwerpen, reikte de vriendin een christelijke, in het bijzonder Rooms-Katholieke 
werkelijkheidsvisie aan. Zij heeft Cathelijne laten zien waarin christenen geloven, hoe zij 
geloven dat God in hun leven nabij is en hoe zij God nabij kunnen zijn. Zo leerde zij Cathe-
lijne hoe je als christen tegen je leven kunt aankijken, hoe je met je leven kunt omgaan, 
met alles wat zich daarin voordoet aan vreugde en zorgen. De wijze waarop de vriendin 
Cathelijne de christelijke werkelijkheidsopvatting aanreikte, is de spontane en betrokken 
wijze geweest die een goede vriendschap kenmerkt. 

Wekken van spirituele ervaring
De katholieke vriendin heeft in het opdoen van spirituele ervaring bemiddeld door Cathe-
lijne te laten delen in haar eigen geloofspraktijk. Zij bemiddelde hiermee op de wijze van 
de peetouder. Zo heeft zij Cathelijne in omstandigheden gebracht, waarin zij spirituele 
ervaringen kon opdoen door haar mee te nemen naar de mis in de Sint Jan van Den 
Bosch, maar ook door haar de rozenkrans te geven. Cathelijne vertelde de louterende 
werking van de eucharistie en van het gebed te hebben ervaren. Dit wekte bij haar het 
verlangen om zelf deel te mogen hebben aan de gemeenschap van de Heer door opge-
nomen te worden in de geloofsgemeenschap. Haar vriendin vertelde haar dat ze zich 
daartoe moest laten dopen. 

Duiden van spirituele ervaring
In hoeverre de katholieke vriendin ook spirituele ervaringen van Cathelijne heeft geduid, 
wordt niet echt duidelijk. Mogelijk gebeurde dat in “een mooi kaartje” (C 497) dat zij 
Cathelijne soms gaf, of tijdens de gesprekken die zij hadden bij de koffie of aan de tele-
foon. Als deze vriendin ook deel uitmaakte van het groepje vriendinnen dat regelmatig 
bij elkaar kwam, dan kan er tussen hen wel sprake van duiding van spirituele ervaring 
zijn geweest. Zij konden volgens Cathelijne immers “praten over het geloof en dingen 
die zo in je leven gebeuren om die te kunnen bespreken in het licht van het geloof” (C 
1292-1294).

5.6.2.2 Mystagoog
Pastor
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsopvatting
Cathelijne vertelde dat de pastor haar een vijftal gesprekken aangeboden had, naar aan-
leiding van een brochure van het Diocesaan Pastoraal Centrum van Rotterdam, In het 
spoor van Jezus. Aan de hand van de brochure is Cathelijne zowel praktisch als inhoude-
lijk ingewijd in de kerkelijke en liturgische praxis. Zakelijke informatie was daarbij gekop-
peld aan de betekenis, die onder andere in bijbelcitaten tot uitdrukking kwam. Cathelijne 
vertelde allereerst dat ze in de gesprekken met de pastor geruime tijd kon stilstaan bij 
de fragmenten uit de bijbel in de DPC-brochure: “die kunnen je behoorlijk raken weer die 
dingen” (C 995). Op mijn vraag of de pastor en zij daar samen ook op konden ingaan, 
antwoordde Cathelijne: “Ja en dan heb je wel van ah, wat mooi, wat mooi, weet je.” (C 
1001) Het is de vraag of de gesprekken vooral het karakter hadden van aanreiken van 
christelijke werkelijkheidsvisie of dat er ook spirituele ervaring mee is geduid; uit deze 
reactie is dat moeilijk op te maken. 
 Later, na Cathelijnes doop en vormsel, gaf de pastor een cursus over de eucharistie. 
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Met de gesprekken en in de cursus heeft de pastor “heel gestructureerd” (C 379) chris-
telijke werkelijkheidsvisie aangereikt. 

Wekken van spirituele ervaring
De pastor is degene die Cathelijne heeft gedoopt en bij wie zij voor de eerste keer heeft 
deelgenomen aan de eucharistie. Het verhaal van Cathelijne laat niet zien dat deze vie-
ring andere spirituele ervaring heeft gewekt dan andere keren dat zij de mis meemaakte. 
Alleen de aanwijzing van de pastor over haar plaats tijdens het eucharistisch gebed en 
de communie, heeft spirituele ervaring gewekt die haar overkwam in de vorm van een 
droom (C 1939-1957; zie 5.6.1.3). Uit het verhaal van Cathelijne wordt niet duidelijk of 
het de intentie van de pastor is geweest om spirituele ervaring te wekken. Zeker met 
de meer organisatorische voorstellen zal hij niet (bewust) de bedoeling gehad hebben 
Cathelijne in een situatie te brengen waarin spirituele ervaring kon worden opgedaan. 
Het verhaal laat in ieder geval niet zien dat de pastor op dit punt mystagogisch aanbod 
heeft gedaan.

Duiden van spirituele ervaring
In het verhaal van Cathelijne vind ik een impliciet spoor dat erop kan wijzen dat de pastor 
spirituele ervaring heeft geduid. In zekere zin heeft de pastor de droom van Cathelijne 
geduid door haar verzoek te aanvaarden om uit eerbied voor Jezus de communie op de 
tong te ontvangen. Met deze aanvaarding heeft de pastor de realiteit van de droom en de 
relatie tussen Jezus en Cathelijne erkend en gerespecteerd. Bovendien heeft de pastor 
de droom impliciet geduid als een openbarende droom zoals gelovigen door de eeuwen 
heen die hebben ontvangen. Of de pastor op explicitere wijze spirituele ervaring heeft 
geduid is uit het verhaal van Cathelijne niet op te maken. 

Lise
Aanreiken van een christelijke werkelijkheidsopvatting, wekken van spirituele ervaring 
en duiden van spirituele ervaring
Ook met Lise heeft Cathelijne (ongeveer) vijf gesprekken gevoerd als voorbereiding op 
haar doopsel. Deze gesprekken zijn gevoerd aan de hand van prenten van Rembrandt. 
Hierdoor “[kreeg] ik al een aantal elementen van die bijbelse verhalen, wat ik dus totaal 
gemist heb” (C 387-388). In deze gesprekken derhalve is door Lise christelijke werkelijk-
heidsvisie bemiddeld.  
 In hoeverre de gesprekken met Lise vooral christelijke werkelijkheidsopvatting heb-
ben aangereikt, of ook spirituele ervaring hebben gewekt of reeds opgedane spirituele 
ervaring hebben geduid is uit het verhaal van Cathelijne niet goed op te maken. Cathe-
lijne vertelde dat zij bijvoorbeeld gesproken hebben naar aanleiding van een ets van de 
Emmaüsgangers. In het gesprek werden voor haar de verbanden duidelijk tussen dat 
verhaal en het opstandingsverhaal van Jezus. “[D]an gebeurt er heel veel, want je fietst 
er naar toe ’s avonds en, en, en, Emmaus is voor mij alleen de tweedehands goederen-
winkel en eh, dan ga je weg en dan eh, zit er het hele opstandingsverhaal van Jezus zit er 
aan vast (lacht).” (C 1040-1042). Het verhaal raakte Cathelijne: “[D]at is ook weer teveel 
voor woorden” (C 1055). Het is echter de vraag of het gesprek met Lise over bijbelverha-
len naar aanleiding van prenten vooral christelijke werkelijkheidsvisie heeft aangereikt, 
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of dat er een breder mystagogisch aanbod mee is gedaan. Bezinning op bijbelse prenten 
kan een mystagogisch arrangement zijn en een gesprek naar aanleiding van dergelijke 
prenten kan duidend van karakter zijn. Of Lise de intentie heeft gehad spirituele ervaring 
te wekken en/of te duiden, wordt uit het verhaal van Cathelijne echter niet duidelijk. En 
of het aanbod deze werking heeft gehad, is evenmin met zekerheid te zeggen. Cathelijne 
vertelde, dat de gesprekken gingen over “wat [het verhaal, AdJ-vC] voor mij dan beteken-
de en wat het voor haar betekende, dat waren hele mooie gesprekken, dat het echt ging 
leven ook […]” (C 385-387). Maar of deze ‘betekenis’ betrekking had op persoonlijke 
existentiële en spirituele ervaring die door de beelden en verhalen werden geduid, of dat 
zij meer conceptueel van karakter was, is de vraag. Cathelijne ging in ieder geval niet in 
op wat er ‘ging leven’, op wat er ‘met haar gebeurde’; “laten we dat maar even niet doen 
(lacht)” (C 1063; vgl. citaat onder 5.6.1.5 en 5.6.3.1). Dit stelt de vraag in hoeverre Lise 
er met de gesprekken in is geslaagd om Cathelijne te helpen zich haar existentiële en 
spirituele ervaringen toe te eigenen, erop te reflecteren en er verschillende betekenissen 
van te ontdekken.

5.6.3 Mystagogische receptie
Uit het interview met Cathelijne ontstaat het beeld dat haar leven als het ware uit twee 
delen bestaat. In het eerste deel van haar leven heeft zij wel een spirituele interesse 
en gevoeligheid gehad, maar was het christendom haar zo goed als vreemd. Toen haar 
echtgenoot ophield tegen haar te praten en haar ging negeren, is Cathelijne in een crisis 
gekomen, die zich uitte in fysieke problemen. Zij werd op zichzelf teruggeworpen en werd 
ontvankelijk voor de suggestie haar problemen en zorgen bij Jezus neer te leggen. Toen 
zij dat in een meditatie deed, kreeg zij een diep ingrijpende religieuze ervaring. Verschil-
lende andere gebeurtenissen en ontmoetingen hebben haar op de weg van het christe-
lijk geloof gezet. Door de initiatiesacramenten van doopsel en vormsel heeft Cathelijne 
vervolgens toegang gekregen tot het volledig ontvangen van de liefde van God door de 
deelname aan de eucharistie. Na haar bekering heeft Cathelijne haar leven in grote mate 
ingericht naar de gebruiken en voorschriften van de Rooms-Katholieke kerk vanuit een 
diep besef van de geestelijke betekenis daarvan. Zo lijkt het tweede deel van haar leven 
een uitdrukking te zijn van haar spiritualiteit.

5.6.3.1 Inwoning en omvorming op de drie domeinen
Denken over de werkelijkheid en ervaren van de werkelijkheid
Christelijk referentiekader
Cathelijne is niet gelovig opgevoed. Het blijkt uit haar verhaal duidelijk dat zij tot enkele 
jaren geleden niet bekend is geweest met de inhoud van het christelijk geloof. Een en-
kele keer heeft zij in het verleden eens wat gevraagd over het Onze Vader, Pinksteren en 
Hemelvaart of over de betekenis van de letters inri. Ook heeft zij op de lagere school wel 
godsdienstles gehad. De antwoorden op de gestelde vragen en datgene wat zij op school 
geleerd heeft, zijn haar echter niet bijgebleven. Ook van de keren dat zij met haar oma 
naar een kerkdienst is geweest, zei Cathelijne zich weinig meer te herinneren. Zij heeft 
niet de beschikking over een christelijk referentiekader gehad.
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Symbolisch bewustzijn
Er zijn drie belangrijke aanwijzingen dat Cathelijne een symbolisch bewustzijn bezat. 
Allereerst de wijze waarop zij betekenis gaf aan de offerande. Zij heeft de duiding van 
haar katholieke vriendin overgenomen en deze zelf ook doorleefd. Ze legde uit dat in de 
offerande de eigen zorgen uit haar leven bij de gaven van brood en wijn gevoegd werden 
en daarmee worden opgedragen aan God. In het ontvangen van de communie nam zij 
de gave van de Heilige Geest aan, “alle liefde van God” (C 260) die haar geschonken 
werd. Cathelijne heeft inzicht gehad in de symbolen van brood en wijn en het offer van 
de eucharistie en wel in de dubbele beweging van wat gelovigen aan God aanbieden 
en wat God aan gelovigen aanbiedt. Zij heeft oog gehad voor de meerduidigheid van de 
werkelijkheid vanuit gelovig perspectief: haar concrete leven, zorgen en dergelijke kon zij 
zien in het licht van Gods gave aan mensen, Zijn betrokkenheid op mensen en Zijn beeld 
voor mensen. 
 Een tweede voorbeeld van haar symbolisch bewustzijn is de wijze waarop zij vasten 
heeft begrepen. Dit verstond zij niet alleen in de letterlijke, maar ook in een symbolische 
zin als het opschorten van haar eigen verlangens met het oog op het welzijn van haar 
kinderen.
 Tenslotte laat het verhaal zien dat Cathelijne als het ware haar hele leven op meerdui-
dige, symbolische wijze verstond. Zij onderkende twee niveaus van naar de werkelijkheid 
kijken, een meer letterlijke of eenduidige en een meer symbolische of meerduidige. Zij 
zelf verstond haar leven op meerduidige wijze en wel als gestuurd door hemelse perso-
nen, door God. Dit blijkt uit wat zij vertelde over de wijze waarop zij het boek over haar 
leven zou schrijven “vanaf dat moment dat het geloof erin komt” (I 1449). “Zo, het ver-
haal en het verhaal erachter. […] Ja, het wordt zo’n half blad gewone tekst en dan zo’n 
halve pagina cursief eronder. […] Ogenschijnlijk, voor de buitenwereld zou ik gewoon het 
verhaal […] kunnen vertellen vanne, ik ben gescheiden en verhuisd enne de verstand-
houding is gelukkig weer goed. […] Maar goed, dan daaronder staat van, […] om deze 
periode door te komen heb ik iedere avond een rozenhoedje gebeden (lacht) […] heb ik 
heel veel gebeden en ‘k ben God heel dankbaar dat het contact met mijn ex nu is zoals 
het is. […] En dan staat er van op vrij korte termijn vond ik in de periode dat het moeilijk 
was om een huis te vinden, een huis naar mijn zin op steenworp afstand. Daaronder 
stond eh, (lacht) dat eh, de Heilige Jozef een eh, dat ik veel tot de Heilige Jozef105 gebe-
den heb en dat […] hij me bij mocht staan en dat ik de Heilige Jozef heel dankbaar ben 
dat hij me altijd bij heeft gestaan.” (C 1462-1485) 

Conceptueel, perceptueel en schouwend en doorgrondend kennen 
Het ontbreken van een christelijk referentiekader betekende dat Cathelijne alles heeft 
moeten leren, van gebruiken tot de betekenis van het geloof. Uit haar interview maak ik 
op dat vrienden Cathelijne daarbij hebben geholpen, evenals de pastor en Lise. Dit leren 
heeft bij Cathelijne plaatsgevonden op het conceptuele en perceptuele gebied. Maar 
mogelijk heeft zij ook schouwend en doorgrondend inzicht gekregen in de goddelijke 
werkelijkheid. 

105 De heilige Jozef is patroon van de timmerlieden. 
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 In het verhaal vind ik een aantal personen die Cathelijne begripsmatige en redene-
rende kennis heeft bijgebracht. Ten eerste was dat Ruud, die haar de ‘tekst’ van de Mat-
thäus Passion voorlas, het evangelie volgens Mattheüs. Daarmee heeft hij voor Cathe-
lijne het muziekstuk uit een louter culturele context gehaald en in een religieuze context 
geplaatst. Bovendien heeft hij haar conceptuele kennis overgedragen over het bijbel-
verhaal dat ten grondslag ligt aan het religieuze muziekstuk. De katholieke vriendin van 
Cathelijne leerde haar de betekenis van de mis, van de eucharistie. Dit heeft zij zodanig 
gedaan dat zij Cathelijne ook perceptueel de betekenis van de eucharistie heeft leren 
kennen (zie hieronder). Cathelijne vertelde dat zij kennis van de bijbel heeft opgedaan 
door zelf het Nieuwe Testament te gaan lezen. Ook in de gesprekken met de pastor en 
met Lise kwamen bijbelfragmenten ter sprake. De gesprekken met de pastor hebben be-
staan uit catechese over de inhoud en vormen van de praktijken en fundamenten van de 
katholieke kerk. Volgens Cathelijne maakte dit het plaatje dat gewekt was door haar ver-
langen, completer en mooier. Zelf blijkt Cathelijne een catechismus te hebben gekocht 
om zich te verdiepen in de leer van de kerk aangaande allerlei zaken, ook betreffende 
haar toenmalige werk. Tenslotte is haar conceptuele kennis vergroot door het volgen van 
cursussen.
 Niet alleen redenerend-begripsmatig heeft Cathelijne veel over het katholieke geloof, 
over haar geloof, geleerd, maar ook aanschouwelijk-ervaringsmatig. Haar “onderzoe-
kende geest” (C 113; 125) heeft haar ertoe aangezet om in verschillende stromingen te 
zoeken naar “wat is er nou meer in het leven” (C 115). Cathelijne vertelde dat nog voor 
haar bekering, in Nepal, op indringende, indrukwekkende wijze het besef is gewekt “van 
ja, er is meer” (C 119). Later, in Duitsland, kwam het verhaal over Jezus indringend bij 
Cathelijne binnen, toen haar het evangelie van Mattheüs werd voorgelezen en toen zij de 
Matthäus Passion bijwoonde. Door het bijwonen van de mis, samen met haar vriendin, 
heeft Cathelijne de betekenis van de mis ervaren. “[D]at was als een geestelijke sauna, 
zal ik maar zeggen, echt helemaal schoongewassen, dat je echt na afloop van de mis 
had van: ‘zorgen? Ja, d’r was geloof ik iets’, maar dat was dan heel ver weg. Dat had zo’n 
louterend effect alleen al door het mee te maken.” (C 264-268) Een vergelijkbaar lou-
terend effect had het bidden van een rozenhoedje. Ook bij de doop had Cathelijne “het 
gevoel van schoongewassen worden van al die jaren dat ik met van alles en nog wat ben 
bezig geweest.” (C 614-616) In de gesprekken met Lise heeft het gebruik van prenten 
van Rembrandt aanschouwelijk-ervaringsmatige kennis opgewekt. De bijbelverhalen gin-
gen door het gesprek en door de prenten “echt […] leven ook” (C 387; vgl. 1023-1060). 
Het lezen van het Nieuwe Testament beroerde haar. Regelmatig werd Cathelijne “tot 
tranens toe bewogen”, zonder nu “onder woorden [te kunnen] brengen van wat het nou 
is” (C 402-403). 
 Maar Cathelijne heeft meer indrukwekkende spirituele ervaringen opgedaan die aan-
schouwelijk-ervaringsmatig kennis hebben gewekt. Mogelijk hebben zij ook schouwend 
en doorgrondend kennen opgeroepen. Haar verhaal is daarover niet eenduidig (zie hier-
onder). In deze ervaringen heeft zij in ieder geval indringend besef gekregen van wie 
Jezus, de Heilige Geest en Maria zijn. De meest invloedrijke ervaring heeft Cathelijne 
opgedaan, toen zij een zeer moeilijke periode in haar huwelijk doormaakte. Terwijl zij 
mediteerde op haar bed, heeft zij Jezus gevraagd om haar te helpen. “Ik voelde een 
stroom door mij heen gaan. Het voelde alsof ik bij Jezus op schoot zat op een gegeven 
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moment. Heel geborgen, heel troostend. En tegelijkertijd ook zoveel energie door mij 
heen […]” (C 225-228; vgl. 1707; 1730-1733). Cathelijne vertelde vervolgens dat zij zich 
in een kerk in Parijs gedwongen had gevoeld op haar knieën te gaan voor een beeld van 
Maria. “[…] [I]k kon niet blijven, ik moest daar knielen, dus hè, met dat ik daar knielde 
voelde ik die genade van Maria over me heen komen.” (C 352-353) Tijdens het vormsel 
van haar Duitse vriend mocht zij hem als meter de hand opleggen. Naast haar stond een 
man die hetzelfde deed bij een vrouw. Toen zij zag dat er een siddering door haar buur-
man heenging, heeft Cathelijne de werking van de Heilige Geest ervaren. Zij noemde het 
een ervaring van “verhulling“ (C 576), “[…] [H]et heeft ermee te maken met tegelijker-
tijd boven jezelf uitgetild worden, maar tegelijkertijd ook met beide voeten op de grond 
neergezet te worden. En dat in één gebeuren. […] [Het is] een groot gevoel van volheid 
en leegte tegelijkertijd. Nou ja, waar tegenstellingen samenvallen dus.” (C 589-595) Dit 
gevoel zei Cathelijne ook “heel vaak” (C 597) te hebben gehad als ze ter communie ging. 
Dan bad zij “Jezus laat mij bij U zijn en laat U bij mij zijn. […] Laat mij bij U zijn, zo’n heel 
ruim gevoel […] zo. Een eindeloos gevoel. En laat U in mij zijn, nou, dan word ik helemaal 
vervuld met een groot gevoel van liefde.” (C 600-604) Cathelijne legde uit dat dit bij 
haar twee aparte gevoelens waren, twee aparte bewegingen, die samen hoorden en ooit 
zouden samenvallen. Tenslotte heeft Cathelijne in de droom, die zij vlak voor haar Eerste 
Communie had, op perceptuele wijze besef gekregen van de grootheid van Jezus en de 
werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het geconsacreerde brood. 
 Opvallend is dat Cathelijne vrij anekdotisch over deze ervaringen vertelde. Het lijkt 
alsof zij een ervaring opdeed en haar enige reactie daarop was “daar heb ik iets uit te 
zoeken” (C 230), “hier moet ik iets mee” (C 356) of “zo’n intense ervaring” (C 1972). 
Op de betekenis die deze ervaringen voor haar hadden, ging zij in het interview niet of 
nauwelijks in. Zij vertelde niet wie Jezus, Maria of de Heilige Geest voor haar waren, of 
hoe zij zichzelf in relatie met hen ging verstaan, behalve misschien op indirecte wijze. Al-
leen over de ervaring van “verhulling” (C 576) bij de doop van haar Duitse vriend vertelde 
Cathelijne meer, zoals hierboven getoond. Zij liet zich als het ware overhalen nader in te 
gaan op haar kwalificatie “dat maakte ook zo’n indruk. Echt van hier gebeurt iets.” (C 
569-570; vgl. 573-595) Daarop aansluitend vertelde zij over haar ervaring van “ontmoe-
ting” (C 774-776; zie hierboven: C 597-604) in de eucharistie. 
 Cathelijne ging, zoals gezegd, meestal niet expliciet in op welke betekenis de verschil-
lende ervaringen hadden in haar alledaagse leven, of hoe haar leven opgenomen werd 
in deze ervaring. Het verhaal geeft geen helder antwoord op de vraag in hoeverre Cathe-
lijne deze ervaringen werkelijk heeft doorleefd en zich heeft toegeëigend. Het is moeilijk 
op te maken in hoeverre zij de existentiële en spirituele betekenis van de werkelijkheid 
schouwde en doorgrondde. Het verhaal geeft indirect een aantal aanwijzingen dat de 
spirituele ervaringen zodanige invloed op Cathelijne hadden, dat haar perspectief op en 
houding in het leven erdoor veranderde, maar de precieze aard ervan blijft onduidelijk. 
Haar eerste ontmoeting met Jezus bijvoorbeeld laat zien dat Cathelijne zichzelf is gaan 
zien als geliefde (kind of bruid?) van Jezus. Lichamelijk en emotioneel is zij geraakt als 
bij een liefde op het eerste gezicht. Maar ook het horen en lezen van Gods woord heeft 
haar zo diep geraakt, dat het haar de adem benam en dat de tranen gingen stromen. 
Niet alleen in het begin, maar ook ten tijde van het interview zei Cathelijne dat als zij het 
Nieuwe Testament leest “dan gebeurt gewoon weer, weer hetzelfde, dat ik zeg van ‘oh, 
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wat mooi’ […] Of dat ik weer tot tranens toe geroerd ben en weer niet weet waarom.” (C 
1010-1013) Voelde zij op dat soort momenten berouw om haar kleinheid, haar mislukte 
pogen, haar vergeefse zoeken? Voelde zij vreugde om het gezien zijn, om het getroost 
worden en het geborgen zijn in de schoot van Jezus? Voelde ze zich opgenomen in de 
grootsheid, de eindeloosheid en volkomenheid van Gods aanwezigheid en nabijheid? 
Ervoer zij nederigheid bij de verhevenheid van Jezus? Waarschijnlijk zal van al deze emo-
ties iets aanwezig zijn geweest. De band van liefde tussen haar en Jezus heeft haar ver-
langen gewekt om hem zo vaak als mogelijk is te ontmoeten, met name in het sacrament 
van de eucharistie, maar ook in de biecht. Daarnaast lijkt het gezien en geliefd worden 
door Jezus ook ontspanning te hebben gegeven in de relatie met haar ex-man, hetgeen 
de ruimte bood om samen ouders voor hun kinderen te zijn. De liefde die Jezus haar 
schonk, heeft tenslotte een appel gedaan om enerzijds deze zelfopofferende liefde ook 
aan haar kinderen te schenken en om zich anderzijds niet langer met individueel werk 
bezig te houden, maar te werken met en voor andere mensen. Deze sporen wijzen in de 
richting van schouwend en doorgrondend kennen. Zij heeft in de spirituele ervaringen 
Jezus, Maria, de Heilige Geest ontmoet. En deze ontmoetingen hebben haar waarschijn-
lijk inzicht geschonken in wie zij zijn, wie zij zelf is en wie zij voor deze heilige personen 
en voor mensen om haar heen wil zijn. Maar – zoals gezegd – daarover heeft Cathelijne 
niet expliciet gesproken en het is de vraag of zij daartoe in staat zou zijn geweest (zie 
hieronder: ‘in contact staan …’).  

Doen in de werkelijkheid
In het verhaal van Cathelijne valt op dat zij sinds haar bekering in grote mate religieuze, 
devotionele en sacramentele praktijken in haar dagelijks leven heeft opgenomen. Een 
voorbeeld hiervan is het vragen van inspiratie aan de Heilige Geest aan het begin van 
vergaderingen of het schrijven van een artikel en bij aanvang van het interview. Andere 
voorbeelden zijn het bidden voor het eten, het bidden van drie weesgegroetjes met haar 
dochter als avondgebed, het bidden van de rozenkrans, het biechten, en het vragen van 
hulp aan de Heilige Jozef bij de bouw van haar huis, en het iedere zondag naar de kerk 
en dan soms nuchter ter communie gaan, en het vasten. Hoewel Cathelijne niet expliciet 
sprak over haar motivatie om deze dingen te doen, vermoed ik dat zij zich hiertoe aan-
gespoord wist door haar verlangen om “dicht bij Jezus” (C 936) te zijn. Haar liefde voor 
Jezus en haar verlangen naar het mogen ontvangen van zijn genade van liefde hebben 
haar ertoe aangezet ernaar te streven haar leven in zijn geest te leven. Haar verlangen 
om regelmatig te biechten duidt op het kritisch beschouwen van haar doen en laten, de 
wens dit aan God voor te leggen en er vergeving over te vragen. Cathelijne wist zich ge-
roepen om in navolging van de zelfgave van Jezus haar eigen behoeften op te schorten 
omwille van het belang van haar kinderen. 
 Uit de liefdesband tussen Jezus en Cathelijne is ook de behoefte voortgekomen om 
naar de mis te gaan. Ze vertelde dat de gemeenschap met Jezus die gevierd werd in de 
eucharistie een appel deed om er te zijn voor andere mensen. Zij wilde de voeding die 
zij kreeg in de mis uitdelen aan anderen – gelovigen en niet-gelovigen. Op haar werk 
bijvoorbeeld “begint [dit] al” (C 1377) met het groeten van de portier en mensen die ze 
tegenkwam op de gang en met “gewoon goed je werk […] doen” (C 1386).
 De eenheid tussen haar spirituele en dagelijkse leven is ook zichtbaar in de combi-
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natie van sociale contacten met het religieuze. Cathelijne sprak erover dat zij mensen 
leerde kennen en vrienden opdeed tijdens het koffiedrinken na de mis en bij het kerk-
koor, en dat zij het koffiedrinken met haar vriendin in Den Bosch combineerde met het 
bijwonen van de mis in de kathedraal. Ook tijdens haar buitenlandse reizen ging zij naar 
de kerk. Aan haar Duitse vriend heeft Cathelijne op deze wijze niet alleen over de be-
tekenis van haar geloof verteld, maar deze betekenis ook in haar handelen zichtbaar 
gemaakt. Zo bracht zij deze vriend in contact met de katholieke kerk, hetgeen voerde tot 
zijn toetreding tot de katholieke kerk, waarbij Cathelijne als zijn meter optrad. 
 Kortom, in haar handelen drukte zich de geloofsrelatie uit, die zij met Jezus, met de 
Heilige Geest, Maria en de heilige Jozef onderhield. De indruk ontstaat dat deze relatie 
zo sterk was dat het voor Cathelijne als het ware een kwestie was van alles of niets. 
Cathelijne ervoer dat niet als teveel gevraagd, integendeel: “’t wordt heel makkelijk ge-
maakt om je eigen verlangens op te dragen aan God […] [en] je krijgt haast alleen maar 
cadeautjes terug.” (C 1577-1581). 

In contact staan met de werkelijkheid
Op welke manier stond Cathelijne in contact met de werkelijkheid? Wat is op te maken 
uit de woorden die zij gebruikte, uit de wijze waarop zij communiceerde en uit de emoties 
die spreken uit haar verhaal? 
 Het eerste dat mij opvalt is dat Cathelijne vertelde over een aantal spirituele ervarin-
gen die een sterk lichamelijk-emotioneel karakter hebben. Zo heeft ze de geborgen en 
troostende nabijheid van Jezus ervaren, toen ze hem om hulp vroeg. Ze had het gevoel 
alsof ze bij hem op schoot zat. Er ging toen een stroom van energie door haar heen. De 
eerste eucharistieviering die ze meemaakte, noemde ze als het ware een “geestelijke 
sauna” (C 264); ze voelde zich “echt helemaal schoongewassen” (idem). Het vieren van 
de eucharistie had een louterend effect op haar, net zoals het bidden van de rozenkrans 
dat had. Cathelijne vertelde verder dat toen ze een Mariabeeld zag, ze daar naartoe ge-
trokken werd en op haar knieën gedwongen werd, en ze de genade over zich heen voelde 
komen. Het horen en lezen van het Nieuwe Testament heeft haar de adem benomen en 
tot tranens toe beroerd. De droom die zij vlak voor haar eerste communie had, bevatte 
ook een lichamelijke reactie op de aanwezigheid van Jezus. Hij bracht haar ertoe om de 
communie op de tong te (willen) ontvangen. Ik zie in deze voorbeelden gebeurtenissen 
van zogenaamde bemiddelde onmiddellijkheid. De droom, de meditatie, het gebed, de 
eucharistie, de biecht enzovoort waren middelen die een ‘onmiddellijk’ contact tussen 
Cathelijne en de werkelijkheid geleidden. In de lichamelijke ervaringen en de emoties 
drukte zich de onmiddellijkheid van dit contact uit. Een directere relatie met de werke-
lijkheid lijkt niet mogelijk te zijn geweest. Uit het verhaal van Cathelijne begrijp ik dat de 
ervaringen dan ook zeer indrukwekkend waren. Via haar lichaam kwam God “helemaal 
naar binnen” (C 1731) en werd zij “helemaal doorstroomd” (C 1733). Ze zei de ervaring 
te hebben gehad dat haar “kritische, onderzoekende geest” (C 113; 125) meer afstand 
kon creëren tussen ‘zichzelf’ en de werkelijkheid, de werkelijkheid van God. “[I]k denk 
[daarom] dat dat bij mij ook zo moest gebeuren, omdat ik natuurlijk heel intellectueel 
bezig ben altijd […] via mijn hoofd komt het [d.i. God, AdJ-vC] er niet doorheen” (C 1711-
1716).
 Al eerder is gezegd dat Cathelijne haar verhaal anekdotisch heeft verteld (o.a. 
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5.6.1.5). De vele ervaringen die zij had opgedaan en dingen die ze had meegemaakt, 
reeg ze als het ware al vertellend aaneen. Anders gezegd, Cathelijne communiceerde 
vrij descriptief, beschrijvend. Cathelijne vertelde vooral over de gegevenheden van wat 
ze meemaakte en deed. Zo vertelde ze dat ze het vervelend vond op dat moment geen 
vaste biechtvader te hebben en dat er geen wekelijkse biecht was in haar kerk waarbij 
ze kon aanschuiven. Als interviewer probeerde ik ernaar te vragen of en hoe vertrouwen 
en intimiteit tussen haar en een biechtvader betekenis heeft. Ze stipte echter alleen het 
belang van vertrouwdheid aan en ging niet in op wat dat inhoudt, hoe vertrouwdheid 
functioneert in de relatie tussen een biechtvader en haar en wat dat met zich mee kan 
brengen, hoe het kan doorwerken in haar spirituele ontwikkeling. Ze antwoordde: “[…] 
ik denk dat het op een gegeven moment, ja, dat je meer tot eh, verdieping komt als je 
gewoon een vaste biechtvader hebt. [Interviewer:] Mh. Dat bedoel ik met intimiteit, eh… 
[Cathelijne:] Ja. Ja. [Interviewer:] Ja, want vertrouwdheid … [Cathelijne] Ja, het is ge-
woon heel belangrijk, om gewoon een, een vaste biechtvader te hebben […] Ja. (stilte) En 
dan is het gewoon gemakkelijk als het iemand in de buurt is, dat als er dan iets is, dat je 
dan ook naar je biechtvader toe kan.” (C en I 807-815)
 Vaak riep datgene waarover Cathelijne vertelde opnieuw veel emotie bij haar op. Dat 
stelt me voor de vraag in hoeverre zij in staat was om afstand te nemen tot de emoties 
die gepaard gingen met de ervaringen om hun communicatieve functie te herkennen. 
Heeft zij emoties verstaan als boodschappers die haar iets wilden meedelen over de 
werkelijkheid? En heeft zij weerstand leren bieden tegen de kracht van haar emoties? 
Heeft zij geleerd om op spirituele wijze met emoties om te gaan? Een aantal sporen in 
Cathelijnes verhaal wijzen in de richting van een ontkennend antwoord. Allereerst denk 
ik aan haar reacties toen zij vertelde over de siddering die er door haar buurman heen-
ging tijdens de doop van zijn vrouw en over de in-vitrofertilisatie (IVF)-congressen die 
ze heeft bijgewoond. Ze haalde op die momenten diep adem en blies uit en ze maakte 
een ssst-geluid terwijl ze haar adem vasthield. Bovendien duiden haar woordkeuze en 
uitroep op een geringe heilzame afstand die Cathelijne tot haar emoties heeft : “[…] [E]n  
dan zat je in zo’n zaal praatjes aan te horen […] allemaal voordrachten. Heel eerbiedig 
gezegd, voordrachten […], maar ik krijg er buikpijn van. Mens hou op. Hou op! Wil ik hele-
maal niet!” (C 881-885)). Ten tweede vertelde zij zelf niet te weten wat haar tranen haar 
vertelden die opwelden als zij het Nieuwe Testament aan het lezen was: “dan gebeurt 
gewoon weer, weer hetzelfde, dat ik zeg van ‘oh, wat mooi’ […] Of dat ik weer tot tranens 
toe geroerd ben en weer niet weet waarom.” (C 1010-1013). Een derde aanwijzing vind 
ik in het moment waarop zij niet verder wilde ingaan op de vraag om te vertellen over 
wat er tijdens het gesprek met Lise over de Emmaüsgangers met haar is gebeurd. “[…] 
[M]et dat ik dit vertel beleef ik het ook weer […]” (C 1055-1057). Ook op dat moment 
lijken de emoties, die door het beschrijven van de gebeurtenissen en ervaringen zijn 
opgewekt, haar in hun macht te hebben gekregen. De emoties bezetten dan de ruimte 
die nodig is om de ervaringen te verwerken, te doorleven en tot verdere transformatie te 
laten doorwerken. De emoties verhullen op dergelijke momenten mogelijk het zicht op 
de werkelijkheid en verstoren het verstaan van de werkelijkheid. Het proces van verdere 
inwoning en omvorming wordt dan belemmerd.
 In het interview met Cathelijne herken ik niet alleen descriptieve, maar ook prescrip-
tieve communicatie. Zij nam bepaalde religieuze voorschriften letterlijk, zoals bijvoor-
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beeld het wekelijkse kerkbezoek, het vasten en het geloven in Jezus de Verlosser. In het 
leven volgens de voorschriften van het geloof, van de kerk, vond Cathelijne de ruimte 
om uitdrukking te geven aan haar liefde voor Jezus. Het verhaal laat daarnaast zien dat 
Cathelijne ook anderen deze voorschriften voorhield. Haar ervaring van de relatie met 
Jezus, haar ervaring met het geloof was als het ware soms een maat en model voor 
anderen. Met haar verbale en intellectuele kracht kon zij steekhoudende argumenten 
aanvoeren voor haar geloofsopvatting en gelovige levenshouding. Het verhaal wekt de in-
druk dat Cathelijne daardoor soms zelf als de gebieder, de voorschrijver van de regels te-
voorschijn kwam. Het zicht op de goddelijke Voorschrijver werd dan verhinderd. Dit maak 
ik op uit wat Cathelijne vertelde over haar dochter en over een twintigtal medegelovigen 
bij een catechesecursus die hun geloof niet op een gelijksoortige wijze beleven. Cathe-
lijne vertelde dat haar dochter afzag van het vormsel om niet de verantwoordelijkheid te 
hoeven dragen wekelijks naar de kerk te moeten gaan. Hoewel zij inzag dat zij daar niet 
over behoorde te oordelen, omdat dit een zaak is tussen God en de betreffende ander, 
had zij er wel moeite mee: “God heeft de mensen vrije wil gegeven, dus dat heb ik ook 
[…]  tegen haar gezegd, nou ja, God heeft je je vrije wil gegeven, dus dat is een cadeau 
van God en jij mag daarom ook nee zeggen” (C 679-681). En over haar medecursisten 
zei Cathelijne: “Als die twintig van mijn kerk zouden zijn […] en dat de twintig waren die 
dan op zondag in de kerk zouden zitten, dan zou ik zeggen, ik zoek een andere […] kerk 
op.”  (1187-1191). Ik versta dit als dat Cathelijnes mildheid en ruimhartigheid soms on-
der druk stonden.
 Tenslotte lijkt de wijze waarop Cathelijne in contact stond met de werkelijkheid ge-
tekend door het zoeken van de bemiddeling en steun door de kerk. In het naleven van 
de kerkelijke voorschriften vond zij niet alleen ruimte om haar liefde voor Jezus te uiten, 
maar ook steun en houvast. Zo zocht zij in de catechismus handreikingen bij het vinden 
van eigen standpunten in discussies rond IVF en dergelijke. Bij het vinden van een nieu-
we baan had zij graag begeleiding ontvangen van een priester. Ten aanzien van morele 
kwesties en bij het maken van levenskeuzes verliet zij zich op het leergezag, op officieel 
kerkelijke documenten en op de clerus. In het aanroepen van de Heilige Geest en de 
heilige Jozef drukt zich uit dat Cathelijne zich in haar handelen wilde richten op Gods 
werkelijkheid, die in haar leven aan het licht kwam, en dat zij zich aan Gods betrokken-
heid en sturende en houvastbiedende leiding wilde onderwerpen. 
 Uit dit alles blijkt dat Cathelijne een geestelijk inzicht heeft ontvangen over de wer-
kelijkheid van haar eigen leven, dat haar directe relatie met God reeds grondig heeft 
bepaald. Tegelijkertijd maakt het verhaal zichtbaar dat de weg van spirituele inwoning en 
omvorming verder strekt. 

Uit de analyse maak ik op dat zich bij Cathelijne een proces van inwoning en omvorming 
heeft voorgedaan op de drie onderscheiden domeinen. In een tijdsbestek van enkele ja-
ren heeft haar leven een heel andere betekenis gekregen. Door verschillende gebeurte-
nissen heeft de liefde van God inwoning gevonden in Cathelijne en is zij omgevormd van 
een spiritueel zoekende tot een gelovige vrouw. De liefdesband met Christus is de grond 
van haar bestaan geworden. Haar denken en ervaren, haar handelen en de wijze van in 
contact staan met de werkelijkheid hebben allemaal hun basis en oriëntatie gevonden in 
de goddelijke liefde, zoals die door de kerk bemiddeld wordt. Hierboven hebben wij zicht 
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gekregen op de domeinen waarop zich bij Cathelijne het proces van inwoning en omvor-
ming heeft voorgedaan. Hieronder zal ik ingaan op de ontwikkeling in staten van geest 
om te kunnen zien in hoeverre zich het transformatieproces heeft voltrokken. 

5.6.3.2 Ontwikkeling in staten van geest
Letterlijk
In het verhaal van Cathelijne herken ik een letterlijk geloofsverstaan vanuit een spirituele 
staat van geest – een zogenaamd symbolisch-letterlijk verstaan – maar niet een louter 
letterlijke staat van geest. Cathelijne voelde, juist omdat zij de tropologische en moge-
lijk ook de anagogische betekenis van de geloofsgeheimen verstaat, het appel om een 
aantal religieuze voorschriften en praktijken niet alleen symbolisch, maar ook letterlijk 
te nemen. Voorbeelden hiervan zijn het vasten en de zondagsplicht, die zij trouw zei na 
te leven.  

Kritisch-redenerend
Cathelijne heeft verder een “onderzoekende” (C 113; 125) en kritisch-redenerende staat 
van geest. Uit het interview blijkt dat deze staat van geest haar in het verleden wel heeft 
doen zoeken naar het transcendente, maar dat zij het niet heeft kunnen vinden. “[V]ia 
mijn hoofd komt het [d.i. God, AdJ-vC] er niet doorheen” (C 1716). Inmiddels wordt haar 
kritisch-redenerende staat van geest zichtbaar op momenten dat Cathelijne voor zichzelf 
onderscheid maakte tussen wat in beleving, denken en handelen wel “oprecht geloof” 
(C 1207) was en wat niet. Het kritische punt lag bij het “geloven dat Jezus de Verlosser 
is” (C 1209) en dat het handelen en zijn in dit geloof verankerd behoorde te zijn. In het 
interview uitte Cathelijne haar kritiek jegens wie dacht “ik [kan] het allemaal wel zelf” (C 
1210).  

Tropologisch
Uit het interview maak ik op dat Cathelijne zich door het geloof tot ethisch handelen 
aangespoord wist. Omgekeerd gezegd: zij kon haar eigen handelen verstaan als ant-
woord op de genade die zij van God geschonken kreeg. Op momenten dat zij haar eigen 
behoeften opofferde ten gunste van haar kinderen wilde zij het voorbeeld van Jezus 
volgen. Haar liefde voor Jezus, die haar de liefde schonk waarin zij kon zijn wie zij was, 
heeft haar ertoe opgeroepen om deze zelfde aanvaardende en respecterende liefde aan 
haar kinderen te schenken. Cathelijne vertelde daarnaast dat zij zich door haar geloof 
gestimuleerd voelde om ‘tot voedsel te zijn’ voor andere mensen. “Ik krijg […] die voeding 
[…] tijdens de mis […] enne ja, daarna denk ik van ha, wat leuk ik mag de wereld weer 
in […] en ik mag het allemaal weer uitdelen.” (C 1364-1368) Op haar werk bijvoorbeeld 
probeerde zij “er te zijn en gewoon je werk goed te doen en mensen enthousiast te ma-
ken voor hun werk en studenten te begeleiden” (C 1384-1388). Uit deze voorbeelden 
maak ik op dat Cathelijne over een tropologisch-ethische staat van geest beschikte. Voor 
de aanwezigheid van een tropologisch-psychodynamische staat van geest vind ik weinig 
sporen. De spirituele ervaringen die Cathelijne heeft opgedaan, lijken in haar een grote 
liefde voor Jezus te hebben gewekt. Het kan goed zijn dat Cathelijnes zelfverstaan en ge-
drag daardoor veranderd zijn. Haar psychische opbouw kan zijn bepaald doordat zij zich 
als een uitverkoren geliefde van Jezus beschouwde. Maar zoals gezegd, daarover heeft 
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Cathelijne zich niet expliciet uitgelaten. Sterker nog, hierboven hebben we al gezien dat 
Cathelijne nauwelijks in staat bleek te vertellen hoe de spirituele ervaringen in haar heb-
ben doorgewerkt (5.6.3.1 – ‘in contact staan …’). De liefde die zij zei te ontvangen van 
Jezus kan ook haar houvast zijn geweest. Het kan daarom zijn dat er in religieus, spiritu-
eel opzicht wel veel veranderd is in het leven van Cathelijne, maar dat de tropologisch-
psychodynamische ontwikkeling daarbij achtergebleven is. Welke dieptepsychologische 
processen zich hebben voorgedaan, wordt niet duidelijk uit het verhaal van Cathelijne. 
Of zij bijvoorbeeld een transformatie van angst naar vertrouwen, of van voorwaardelijke 
naar onvoorwaardelijk liefde heeft doorgemaakt, is niet op te maken. Zij sprak er niet 
over of zij bijvoorbeeld een transformatie van gevangenschap en geslotenheid naar vrij-
heid en ontvankelijkheid heeft doorgemaakt. Ten aanzien van de tropologisch-psychody-
namische staat van geest spreekt het verhaal zich niet duidelijk uit. 

Anagogisch 
Dat het verhaal van Cathelijne ambivalenties toont, is al eerder gezegd. Ook ten aan-
zien van de anagogische staat van geest bestaat geen eenduidigheid. Hoe uitte zich bij 
Cathelijne het besef voor het aangezicht van God te leven? Hoe antwoordde zij op de 
genade die zij van God en Jezus zei te hebben ontvangen? 
 Het verhaal geeft weinig expliciete aanwijzingen. Het is opvallend dat Cathelijne veel 
sprak over de geschenken die zij van God ontvangen had en dat zij nauwelijks inging 
op de geschenken die zij teruggaf aan God en op de betekenis die dit terugschenken 
voor haar had. Zij lijkt Gods genade te hebben herkend in ervaringen van geborgenheid, 
troost en energie, geen zorgen meer hebben, steun, in een goed contact met haar ex-
man en in het krijgen van een eigen huis. Cathelijne vertelde dat het ontvangen van deze 
genadegaven haar dankbaar maakte jegens God. 
 Dit gegeven kan in twee richtingen wijzen: in de richting van een anagogische staat 
van geest en in de richting van een niet-anagogische staat van geest. Het verhaal geeft 
geen helderheid over welk van beide bij Cathelijne aangetroffen wordt. 
 Het kan zijn dat het verhaal van Cathelijne erop wijst dat zij een sterk anagogische 
staat van geest heeft. Zij is immers een vrouw die een diepe liefde koestert voor Jezus. 
Iemand die werkelijk liefheeft, spreekt over het algemeen niet zo gauw over wat hij of zij 
voor de geliefde doet, maar wel over wat de geliefde voor hem of haar doet. Het niet (of 
niet expliciet) spreken over waartoe de geliefde de liefhebbende oproept, wat deze van 
hem of haar vraagt, wil dan niet zeggen dat er geen besef is te staan voor het aangezicht 
van deze geliefde. Integendeel, dit besef kan groot zijn. Mogelijk was dit ook bij Cathe-
lijne het geval. Zij heeft niet expliciet gesproken over het staan voor Gods aangezicht. 
Maar het besef daarvan kan wel achter haar gedrag en keuzes schuilgaan. Cathelijne 
legde bijvoorbeeld veel nadruk op het belang dat zij eraan hechtte om elke week naar 
de mis te gaan, om te willen biechten en vasten, of om haar eigen verlangens terzijde te 
schuiven ter wille van haar kinderen. De inzet die dat van haar vroeg, of zelfs de moeite 
die het haar kostte om dit te doen, kwamen niet of nauwelijks ter sprake. Dit kan zijn, 
omdat zij deze niet als zodanig ervoer: “mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mt. 11, 
30). Juist omdat zij blijkt te hebben ervaren “haast alleen maar cadeautjes terug” (C 
1580-1581) te krijgen, werd het naar haar beleving “heel makkelijk gemaakt om je […] 
eigen verlangens op te dragen aan God.” (C 1577-1578) Deze sporen kunnen wijzen op 
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de aanwezigheid van een anagogische staat van geest bij Cathelijne. 
 Het kan echter ook zo zijn dat er bij Cathelijne geen sprake is van een anagogische 
staat van geest. De religieuze handelingen van Cathelijne kunnen de betekenis hebben 
van haar geschenken (terug) aan Jezus. Maar ze kunnen ook de betekenis hebben van 
pogingen om zich ervan te verzekeren dat Jezus van haar blijft houden en haar genade 
blijft schenken. Of anders gezegd: misschien antwoordde Cathelijne niet op Jezus’ ge-
nade, maar verscheen Hij als antwoord op Cathelijnes noden. De strikte naleving van de 
religieuze verplichtingen en de devotionele en sacramentele handelingen kunnen wijzen 
op een behoefte aan houvast, zoals hierboven opgemerkt (5.6.3.1 – ‘in contact staan 
…’). Haar overtuiging van de juistheid van haar eigen geloofsbeleving en de weinige ruim-
te die ze liet aan mensen met een andere geloofsbeleving, kunnen voortkomen uit een 
schijn-zekerheid (zie idem). 
 Dat Cathelijne in haar verhaal niet inging op de betekenis en doorwerking van de 
spirituele ervaringen die zij ontving, kan duiden op een minder ontwikkeld vermogen om 
de werkelijkheid van God te verstaan (zie idem). In dat geval is het de vraag in hoeverre 
Cathelijnes liefde voor Jezus voorwaardelijk is. Het is de vraag in hoeverre haar fermheid 
voortkomt uit een zoeken naar houvast of uit een innerlijke vrijheid. Schenkt zij haar 
leven aan Jezus terug vanuit een zelfbewuste vrijheid? In hoeverre heeft de relatie met 
Jezus haar omgevormd tot oorspronkelijker mens-zijn? Mogelijk heeft zich in het proces 
van inwoning en omvorming bij Cathelijne geen anagogische staat van geest voltrokken. 
Maar zoals gezegd, haar verhaal geeft geen duidelijkheid hieromtrent. 

Het verhaal van Cathelijne blijkt, kortom, nogal ambivalent te zijn. Het is duidelijk dat zij 
indrukwekkende spirituele ervaringen heeft opgedaan die haar leven veranderd hebben. 
Maar in hoeverre deze veranderingen zich op existentieel en spiritueel niveau hebben 
voltrokken, kunnen we niet opmaken uit haar verhaal. Dat stelt eens te meer de vraag 
naar de relatie tussen het mystagogisch aanbod dat zij heeft ontvangen en de mystago-
gische receptie. Op deze vraag zal ik hieronder ingaan.

5.6.4 Relatie tussen mystagogisch aanbod en mystagogische receptie 
De analyse van het verhaal van Cathelijne laat zien dat er weliswaar relaties bestaan 
tussen het mystagogisch aanbod en de mystagogische receptie. Deze relaties zijn echter 
niet duidelijk zichtbaar en de omvang ervan is moeilijk te peilen, maar lijkt bescheiden 
te zijn. 
 De analyse laat zien dat Cathelijne vooral een ontwikkeling heeft doorgemaakt op 
het mentale domein. Uit wat zij vertelde over de begeleiding die zij heeft ontvangen op 
haar geloofsweg hebben we opgemaakt dat deze vooral ook op het mentale domein 
haar mystagogisch aanbod heeft gedaan. Met name de katholieke vriendin, maar ook 
de pastor en Lise hebben Cathelijne een christelijke, meer specifiek rooms-katholieke 
werkelijkheidsvisie aangereikt. De vriendin heeft bovendien wezenlijk aanbod gedaan op 
het gebied van het wekken van spirituele ervaring. Door hun bemiddeling is Cathelijne 
zowel conceptueel als perceptueel de werkelijkheid anders, vanuit geloofsperspectief 
gaan kennen. Door haar vriendin is Cathelijne bovendien ingewijd op het handelingsdo-
mein. Zij is vooral vertrouwd gemaakt met devotionele en sacramentele praktijken.



274

 De analyse van het verhaal van Cathelijne toont verder dat er weinig relaties bestaan 
tussen het mystagogisch aanbod en de mystagogische receptie op het communicatieve 
domein. Het kan zijn dat de mystagogen Cathelijne hebben ingewijd in een gelovige dui-
ding van haar spirituele ervaringen. Dat wordt uit Cathelijnes verhaal echter niet duide-
lijk. De ambivalenties in haar verhaal roepen de vraag op of er hieromtrent geen leemte 
in de mystagogische begeleiding is te herkennen. Het zou waardevol zijn als in mystago-
gische begeleiding helderheid zou komen over de vraag hoe de spirituele ervaringen die 
Cathelijne heeft opgedaan betekenis voor haar hebben, hoe zij functioneren in haar pro-
ces van inwoning en omvorming. Daarbij zou het van belang kunnen zijn dat haar geleerd 
wordt op spirituele wijze met de emoties om te gaan die worden opgeroepen door deze 
ervaringen. In verdere mystagogische begeleiding kan inzicht worden verkregen in hoe-
verre deze ervaringen worden verstaan als openbaringen van een van de betekenissen 
van de werkelijkheid, of als de werkelijkheid zelf. Ontdekt zou kunnen worden in hoeverre 
Cathelijne haar geloof nodig heeft als houvast en in hoeverre het haar grondvertrouwen 
schenkt die innerlijke vrijheid wekt. Het besef zou kunnen groeien of Cathelijnes liefde 
voor Jezus meer voorwaardelijk of meer onvoorwaardelijk is. 
 Zo zou in verdere mystagogische begeleiding bijvoorbeeld teruggegrepen kunnen wor-
den op voor Cathelijne belangrijke spirituele ervaringen die zij heeft opgedaan tijdens 
een meditatie op haar bed en bij de Matthäus Passion. Aan de hand van de tekst van 
de Matthäus Passion zou gezocht kunnen worden naar duiding van haar ervaringen (vgl. 
noot 102). Bovendien zou deze tekst vergeleken kunnen worden met teksten van andere 
oratoria, zoals bijvoorbeeld Händels Messiah. In een dergelijke vergelijking zou aandacht 
besteed kunnen worden aan de verschillende beelden van Jezus en aan de verschil-
lende beelden van de relatie tussen mensen en Jezus die in deze liedteksten bemid-
deld worden. Een dergelijke onderneming zou Cathelijnes werkelijkheidsvisie kunnen 
verhelderen en uitzuiveren. Door daarbij expliciet in te gaan op de emoties die worden 
opgeroepen door de verschillende beelden zou bovendien meer inzicht kunnen ontstaan 
in de wijze waarop Cathelijne in contact staat met de werkelijkheid.
 De relatie die Cathelijne met Jezus, Maria en de Heilige Geest onderhield zou in ver-
dere mystagogische begeleiding op met name het communicatieve domein een grotere 
en omvattender omvormende werking kunnen krijgen. Cathelijne zou daardoor meer tot 
oorspronkelijk mens-zijn gewekt kunnen worden.

5.6.5 Mystagogie
Uit het verhaal van Cathelijne kunnen we opmaken dat er beperkt sprake is geweest 
van mystagogie in de zin van een door vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap 
bemiddeld proces van inwijding. Bij Cathelijne is er echter wel een proces van inwoning 
en omvorming zichtbaar. Haar verhaal maakt duidelijk dat zij is ingewijd in persoonlijk 
geloof en in de geloofsgemeenschap. De ambivalenties in haar verhaal laten wel ondui-
delijkheid bestaan over de vraag in hoeverre Cathelijne is ingewijd. 
 Er zijn twee dingen te zeggen ten aanzien van de bemiddeling van het geloof die Ca-
thelijne heeft ontvangen. Ten eerste is in haar verhaal meer dan in de overige verhalen 
zichtbaar dat als het ware Jezus zelf haar heeft ingewijd. Of preciezer gezegd: uit het 
verhaal van Cathelijne wordt zichtbaar dat inwijding in wezen een proces is tussen God 
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en myste.
 Ten tweede toont haar verhaal de waarde van de betrokkenheid van vertegenwoordi-
gers van de geloofsgemeenschap in dat proces van inwijding als proces tussen God en 
myste. Haar eerste spirituele functie heeft de geloofsgemeenschap in het proces van 
Cathelijne vervuld: ze heeft ruimte, praktijken, rituelen en sacramenten, een werkelijk-
heidsvisie en een gemeenschap van gelijkgezinden geboden waarin Cathelijne de liefde 
van God heeft ervaren. Deze liefde heeft haar omgevormd. Het is echter de vraag in 
hoeverre de geloofsgemeenschap haar tweede spirituele functie heeft vervuld of heeft 
kunnen vervullen. De ambivalenties in Cathelijnes verhaal wekken de indruk dat de ver-
tegenwoordigers van de geloofsgemeenschap haar in beperkte mate begeleid hebben 
bij het kritisch bevragen van haar omgang met haar spirituele ervaringen, bij het verhel-
deren van haar relatie met Jezus, Maria en de Heilige Geest en bij het uitzuiveren van 
haar emoties, gedachten en motivaties met het oog op verdere menswording. Het wordt 
uit Cathelijnes verhaal niet duidelijk of de geloofsgemeenschap voldoende haar schu-
rende, uitzuiverende, toetsende rol in het mystagogisch proces heeft kunnen spelen. 
 Desalniettemin maakt haar verhaal zichtbaar dat Cathelijne in meer of mindere mate 
is ingewijd op de verschillende lagen van mystagogie. 

5.6.5.1 Mystagogie in het geheim van het bestaan
Allereerst is er sprake van mystagogie in het geheim van het bestaan. Cathelijne zag haar 
leven op meerduidige wijze, als leven van de uiterlijk zichtbare feitelijkheden, of gegeven-
heden en (daaronder) het leven vanuit de leiding en de zorg van God. Het geheimvolle 
van het bestaan heeft Cathelijne bij uitstek ervaren in de eucharistie, waar haar zorgen 
werden opgenomen door God, die haar zijn liefde (daarvoor) teruggaf. Op een heel ander 
vlak zag Cathelijne ook het geheimvolle van het bestaan in het geschenk dat het leven 
is. Volgens Cathelijne mochten medici met dit leven niet zomaar doen en laten wat zij 
wilden en konden, maar moesten zij er met respect mee omgaan.

5.6.5.2 Mystagogie in de genade
Het verhaal toont dat Cathelijne op overweldigende wijze is ingewijd in de genade. Door 
verschillende spirituele ervaringen, zoals tijdens de meditatie op haar bed, bij de Mat-
thäus Passion, in de kerk in Parijs, tijdens de eucharistie, de biecht en het bidden van 
de rozenkrans, heeft Cathelijne ervaren wat het is geliefd en aanvaard te zijn door God. 
Deze genade-ervaringen hebben in haar het verlangen gewekt om voluit te antwoorden 
op Gods relatie-aanbod door zich te laten dopen en vormen en door haar leven in te rich-
ten in zijn g/Geest. Het verhaal geeft echter geen eenduidig antwoord op de vraag hoe de 
genade-ervaringen op existentieel en spiritueel niveau in Cathelijne doorwerken.

5.6.5.3 Mystagogie in de kerk
Bij Cathelijne is ook sprake van mystagogie in de kerk. Zij heeft verschillende betekenis-
sen van de kerk, van de christelijke geloofsgemeenschap, ontdekt. Een viertal heb ik 
kunnen onderscheiden. 
 Ten eerste sprak zij over de geloofsgemeenschap door de eeuwen heen, waarin ge-
loofsschatten worden bewaard waarvan ook nu geleefd kan worden. Wie daar te licht-
zinnig mee omging, bijvoorbeeld door te denken dat zelf gezocht moet worden naar 
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manieren om deze geloofsschatten over te dragen aan mensen in onze tijd, werd door 
Cathelijne niet als een ‘oprechte gelovige’ gezien.
 Ten tweede heeft Cathelijne geloofsgemeenschap in de kerk ervaren als cultuur, waar 
als het ware de dingen gebeuren die bij de kerk horen. Zo heeft zij rond de dood van 
paus Johannes Paulus II beseft te horen tot een wereldwijde geloofsgemeenschap. Door 
verschillende rituelen, zoals een kaarsje branden bij Maria, en praktijken, waaronder 
televisie kijken, deelde zij in de betrokkenheid en de rouw van “een miljoen mensen op 
de wereld” (C 1251).
 Vervolgens zei Cathelijne geloofsgemeenschap te ervaren in de concrete gemeen-
schap van de parochie. Het gevoel thuis te zijn in de geloofsgemeenschap werd bij Ca-
thelijne vooral gevoed en versterkt door gesprekken met andere gelovigen die op verge-
lijkbare wijze hun geloof beleefden. 
 Tenslotte is er sprake van geloofsgemeenschap als een soort netwerk van relaties, 
zoals de vriendinnengroep waarmee Cathelijne regelmatig samenkwam. 
 Maar Cathelijne heeft de kerk niet alleen leren kennen als sociale en culturele ge-
meenschap. Zij heeft vooral de symbolische, sacramentele betekenis van de kerk leren 
verstaan. De basis daarvoor was de gemeenschap die zij met Jezus ervoer, met name tij-
dens de mis. De sacramentele betekenis van kerk, deze gemeenschap in en van geloof, 
was voor haar het fundament, waarop haar deelname aan en de ervaring opgenomen 
te zijn in de geloofsgemeenschap, rustte. De verbondenheid tussen Jezus en haar zette 
haar er bovendien toe aan om werk te zoeken waarin contact met mensen belangrijker 
was, dan in haar vorige baan. In deze omgeving trad zij buiten de kring van geloofsgeno-
ten en kwam zij ook niet-gelovigen tegen. 

In dit uitgebreide hoofdstuk heb ik de verhalen van zes geselecteerde schrijvers en vertel-
lers onderzocht op de vraag of zich mystagogie heeft voorgedaan en zo ja, hoe zich mys-
tagogie heeft getoond. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van het analyse-instrumentarium 
dat voor dit onderzoek is ontwikkeld. In hoofdstuk 4 zijn de zes verhalen geselecteerd: 
‘dat is mystagogie!?’. Vier van de zes verhalen deden vermoeden dat ze ‘iets’ met mysta-
gogie te maken hadden, maar konden op grond van het voorlopig concept uit hoofdstuk 
2 nog niet zonder aarzeling als zodanig aangewezen worden. Met behulp van de nadere 
literatuurstudie uit hoofdstuk 3 en het analyse-instrumentarium uit paragraaf 4.2 heb ik 
het vraagteken kunnen verwijderen. De analyses laten ons het volgende zien:
 Het verhaal van René toont ons hoe mystagogisch aanbod een aanzet kan vormen 
tot een beginnende mystagogische ontwikkeling. Het wijst ons bovendien op het belang 
van een omvattend mystagogisch aanbod, opdat de werkzaamheid van Gods Geest op-
gemerkt en benoemd kan worden en iemand daadwerkelijk kan groeien in persoonlijk 
geloof en in de geloofsgemeenschap. Dit verhaal maakt de nood aan mystagogische 
begeleiding duidelijk bij iemand die het geloof wil overdragen aan een volgende gene-
ratie, maar die nauwelijks beschikking heeft over een christelijke werkelijkheidsvisie en 
spirituele ervaringen, en die geen vaardigheid heeft met het duiden daarvan. Het verhaal 
van Nicole gaf het beeld van iemand die spiritueel ontvankelijk was, maar concrete en 
persoonlijke mystagogische begeleiding miste. Daardoor is ook bij haar slechts aarze-
lend sprake geweest van mystagogie. Het verhaal van Cathelijne gaf een verwijzing naar 
God als uiteindelijke mystagoog: de genade die hij schenkt opent de weg voor een leven 
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in relatie met Hem. Maar het liet ons ook zien dat een omvattende geloofsbemidde-
ling van waarde is voor de mystagogische ontwikkeling van een myste. Niet alleen het 
aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie en het aanbieden van mystagogische 
arrangementen, die spirituele ervaring wekken, maar ook het duiden van spirituele er-
varingen en het uitzuiveren en toetsen ervan is belangrijk. Uit Cathelijnes verhaal wordt 
duidelijk wat het belang kan zijn van de kritische functie van een geloofsgemeenschap 
in het proces van inwoning en omvorming. Bij het verhaal van Inga hebben we zicht ge-
kregen op mystagogie als een proces van menswording, dat zich voltrok in een intensieve 
begeleiding door de pastor als mystagoog. 
 Het vermoeden dat de verhalen van Marieke en Ellen omvattende voorbeelden van 
mystagogie zouden zijn, is door de analyse bevestigd. Het verhaal van Marieke liet ons 
zien hoe mystagogie een proces kan zijn dat zich voltrekt door het hele leven heen. 
Bovendien kregen we als het ware live te zien wat er kan gebeuren als er mystagogie 
gebeurt: het perspectief op een gebeurtenis of ervaring verandert en daarmee de bete-
kenis ervan. In het verhaal van Ellen zagen we hoe zich in een leven een moment kan 
voordoen, waarop iemand door de Geest en door geschikte begeleiders (terug) op de 
weg gezet kan worden. In deze ontmoeting ontmoeting met God en de geloofsgemeen-
schap heeft Ellen zichzelf gevonden.
 In het volgende hoofdstuk zal ik de inzichten in wat er gebeurt als er mystagogie ge-
beurt ordenen en verder doordenken.





279

6  Wat is mystagogie? 
  
  Een gevuld concept
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6.1 Inleiding
Inmiddels zijn we aangekomen bij het laatste hoofdstuk van dit boek. Hierin zal ik het 
deiktisch-ontologisch onderzoek naar hedendaagse mystagogie voltooien. In het vorige 
hoofdstuk is gezocht naar het hoe van mystagogie, door precies aan te wijzen hoe mys-
tagogie zich in de hedendaagse werkelijkheid ontvouwt. Nu wordt het tijd om wat meer 
afstand te nemen tot de concrete praxis om zo zicht te krijgen op een aantal grond-
structuren, of schragende elementen van mystagogie. Deze beweging is nodig om het 
voorlopig concept van mystagogie, dat in hoofdstuk 2 geformuleerd is, te vullen met 
de functionele kennis die opgedaan is door nadere literatuurstudie (hoofdstuk 3) en 
de analyse van de verhalen (hoofdstuk 5). Deiktisch-ontologisch gesproken zet ik in dit 
slothoofdstuk de ontologische stap. Dat wil zeggen dat ik nu inzoom op de inhoud, op 
het wat van de mystagogie. In een vanuit de praxis gevuld concept van mystagogie zal ik 
omschrijven en nader uitwerken wat ik onder mystagogie versta nu we inzicht hebben in 
de werking van mystagogie.   
 In het volgende zal ik allereerst de voorlopige omschrijving van mystagogie in herin-
nering roepen: mystagogie als inwijding in persoonlijk geloof en de geloofsgemeenschap 
(6.2.1). Vervolgens zal ik aangeven op welke punten het onderzoek het voorlopig concept 
van mystagogie aanscherpt. Daartoe zal ik nog eens terugkeren naar de mystagogische 
praxis van kerkvaders en naar de uitwerking van moderne mystagogie door Rahner en 
zijn opvolgers. Ik zal zoeken naar aanvullingen, correcties en concretiseringen van het 
begrip mystagogie die voortkomen uit de ontwikkeling van het analyse-instrumentarium 
voor mystagogie en uit de analyse van verhalen van hedendaagse mystagogische praxis. 
Ik kom allereerst kort terug op de korte omschrijving van mystagogie, dat het uitgangs-
punt van dit onderzoek vormt: mystagogie als inwijding in persoonlijk geloof en de kerk 
(6.2.2). Vervolgens ga ik nog eens in op de verschillende betrokkenen bij het mystago-
gisch proces (6.2.3). Daarna werk ik mystagogie nader uit als praxis van bemiddeling 
van de geloofstraditie (6.2.4). Tenslotte bespreek ik mystagogie opnieuw als proces van 
inwoning en omvorming (6.2.5). In de laatste paragraaf geef ik een samenvatting van het 
gevulde concept van mystagogie (6.3). 

6.2 Wat is mystagogie? 
  Vullen van het voorlopig concept

6.2.1 Mystagogie als inwijding in persoonlijk geloof en de kerk
Aan het slot van het tweede hoofdstuk heb ik een voorlopig concept van mystagogie 
gegeven. Dat voorlopige concept is geformuleerd op grond van de studie van literatuur 
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die expliciet over mystagogie handelt. Met behulp van deze literatuur heb ik een verge-
lijking gemaakt tussen de mystagogische praxis uit de vroege kerk en de theologische 
uitwerking van mystagogie uit de laatste decennia. Deze vergelijking heeft geleid tot een 
eerste, korte omschrijving van mystagogie. Zij luidt: “mystagogie is inwijding in persoon-
lijk geloof en in de geloofsgemeenschap”. 
Dat deze voorlopige omschrijving tekort schiet, wordt duidelijk als ik de vraag stel: Wat 
gebeurt er, als er mystagogie gebeurt? Volgens deze omschrijving luidt het antwoord: 
“Als er mystagogie gebeurt, vindt er inwijding plaats door een geloofsgemeenschap met 
het oog op inwijding van een geloofsleerling in persoonlijk geloof en de geloofsgemeen-
schap.” Maar waar bestaat die inwijding dan uit? Oftewel: wat gebeurt er dan, als er 
inwijding gebeurt? Op basis van hoofdstuk 2 is daar wel iets meer over te zeggen: Een 
geloofsgemeenschap geeft de traditie waarvan zij leeft door aan (nieuwe) mensen die 
daardoor geïnspireerd worden, en neemt deze mensen op in haar gemeenschap. En 
deze mensen eigenen zich de christelijke werkelijkheidsvisie zodanig toe dat het tot hun 
eigen geloof wordt en verbinden zich met de gemeenschap waarin deze visie wordt ge-
leefd en verkondigd. Maar nog blijft dit in zekere zin een beschrijving van wie van bui-
tenaf naar mystagogie kijkt. 
 In dit onderzoek is ingezoomd op het gebeuren van mystagogie. De mystagogische 
praxis is van binnenuit bekeken. Zo is inzicht opgedaan in de betekenis en werking van 
mystagogie. Ten aanzien van de voorlopige omschrijving van mystagogie is bijvoorbeeld 
opgevallen dat in de moderne mystagogie ‘inwijding in persoonlijk geloof’ het sterkst lijkt 
te zijn uitgewerkt. Ook in dit onderzoek krijgt dat een zwaar accent. Beschrijvingen van 
de mystagogie in de vroege kerk hebben mij er echter op gewezen, dat ‘inwijding in de 
geloofsgemeenschap’ evenzeer van belang is. Of liever gezegd: dat het om twee kanten 
van dezelfde medaille gaat. Het kwalitatief-empisch onderzoek geeft bovendien aanlei-
ding om niet langer te spreken over inwijding in de gemeenschap, maar over inwijding in 
de kerk (vgl. 4.2.2.6; 6.2.4.3). Wie ingewijd wordt in de kerk ontdekt namelijk dat de kerk 
niet alleen een sociale gemeenschap is, maar dat zij meer betekenissen heeft. Deze 
ontdekking zal het persoonlijk geloof verdiepen en de levenshouding veranderen. En om-
gekeerd is deze ontdekking te doen voor wie zich het christelijk geloof meer toe-eigent. 
 Maar er is meer gezien. Er is in beeld gekomen wie er allemaal betrokken zijn in het 
inwijdingsproces. Er is ontdekt dat het begrip mystagogie enerzijds kan duiden op inwij-
ding als aanbod van geloofsbemiddeling van de geloofsgemeenschap. Er is gezien waar 
de geloofsbemiddeling uit bestaat en wat het belang is van geloofsbemiddeling door de 
kerk. En er is ontdekt dat het begrip mystagogie anderzijds kan duiden op inwijding als 
receptie van de geloofsbemiddeling door de geloofsleerling. Er is inzicht gekregen in 
welke veranderingen een myste bij deze receptie ondergaat. Deze dingen worden hier-
onder op een rijtje gezet. Het zijn de bijdragen van dit onderzoek aan het concept van 
mystagogie.
 Het blijkt dat de waarde van dit onderzoek erin gelegen is dat verschillende inzichten 
over de historische en hedendaagse mystagogische praxis niet – als waren zij concur-
renten – naast elkaar gezet zijn en met elkaar in discussie gebracht, maar dat zij daaren-
tegen – vanwege hun familieverwantschap – bij elkaar zijn gezet en in een betekenisvol 
verband zijn geplaatst. Bovendien hebben het kwalitatief-empirisch onderzoek en het 
ontwikkelde analyse-instrumentarium waarde voor het begrip van hedendaagse mysta-
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gogie, doordat zij bijdragen tot concretisering van het concept van mystagogie en aan-
zetten geven tot operationalisering ervan. Zo levert dit onderzoek een vrij omvattend en 
vanuit de praxis gevuld concept van mystagogie op. 
 De leidende vraag in dit onderzoek luidde: ‘wat gebeurt er, als er mystagogie ge-
beurt?’. In het vorige hoofdstuk heb ik aangewezen wat er blijkens zes concrete verhalen 
rond mystagogische begeleidingen in de hedendaagse werkelijkheid is gebeurd. In dit 
hoofdstuk is het niet de bedoeling om alle bevindingen van de precieze lezing van de 
verhalen terug te halen. Wel zal ik daaruit de wezenlijke elementen bij elkaar zetten, die 
het mystagogieconcept schragen. Deze schragende elementen gaan al sinds het derde 
hoofdstuk, waarin de nadere literatuurstudie verricht is, met ons mee. Maar nu, met de 
analyse van de verhalen over de mystagogische praxis, is te zien hoe fundamenteel deze 
elementen eigenlijk zijn en welk licht dit onderzoek op deze elementen werpt. Bovendien 
is nu te zien waar zij nader genuanceerd en gepreciseerd dienen te worden. In het vol-
gende zal dat uitgewerkt worden. 

6.2.2 Betrokkenen in het mystagogisch proces
In hoofdstuk 3 heb ik besproken dat er een viertal betrokkenen te herkennen is in een 
mystagogisch proces: de gemeenschap, de mystagoog, de myste en God (vgl. 3.2.1). In 
deze subparagraaf zal ik de inzichten die in dit derde hoofdstuk zijn opgedaan aanvullen 
en aanscherpen met de bevindingen van de analyses van de verhalen uit hoofdstuk 5. 
Naast de genoemde betrokkenen ga ik ook in op de betrokkenheid die ik als interviewer 
heb gehad bij de inwijdingsweg van de verhaalvertellers. 

6.2.2.1 De gemeenschap
Door het hele onderzoek heen hebben we gezien dat de geloofsgemeenschap een be-
langrijke rol speelt in het mystagogisch proces. De taak die zij op zich neemt is die van 
de geloofsbemiddeling. In 3.2.1.1 hebben we gezien dat deze taak met name door de 
peetouder en de mystagoog op zich genomen wordt en en dat hij door de gemeenschap 
aan hen toevertrouwd wordt. Door de verhalen hebben we echter ontdekt dat er meer 
mensen betrokken kunnen zijn in het inwijdingsproces van een myste. Ik heb daarom een 
aantal extra rollen onderscheiden die in het mystagogisch proces worden gespeeld. Deze 
worden vervuld door vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap en door mensen 
uit de directe omgeving van de myste. Ik zal ze hier op een rijtje zetten. De rol van de 
mystagoog laat ik daar vooralsnog buiten. Deze is zo omvangrijk, dat ik die bespreek in 
de volgende subparagraaf (6.2.2.2).

In beweging brenger
De eerste rol die ik heb onderscheiden, is die van de in-beweging-brenger (vgl. René). 
Iemand kan deze rol krijgen zonder dat hij daarvoor iets hoeft te doen. Meer dan met de 
concrete persoon is deze rol verbonden met de relatie tussen de myste en de in bewe-
ging brenger. De relatie tot de in-beweging-brenger vormt dan de motivatie tot mystago-
gie. We hebben gezien dat bijvoorbeeld kinderen een ouder in beweging kunnen brengen 
om zich te verdiepen in zijn geloof. De relatie van een ouder tot zijn kinderen brengt met 
zich mee, dat er een verantwoordelijkheid is ten aanzien van de gelovige opvoeding van 
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de kinderen. Het kan gebeuren dat deze verantwoordelijkheid wordt onderkend en dat 
wordt ingezien dat het daarvoor vereist is, dat de ouder zelf toegang heeft tot zijn ge-
loofsbronnen. In dat geval kan in de kinderen, of beter nog: in de relatie tot de kinderen, 
de motivatie liggen tot het ondergaan van inwijding.

Wegbereider
Daarnaast is er een tweede vorm van betrokkenheid die de myste als het ware aan het 
begin van de inwijdingsweg kan ontmoeten. De myste kan een wegbereider tegenkomen 
(vgl. Nicole, Marieke en Cathelijne). Deze wegbereider laat de geloofsleerling bewust of 
onbewust kennismaken met iets nieuws en onbekends. Hij wijst hem de weg. Hij helpt 
de weg te effenen, vrij te maken, te bereiden voor een zuiverder waarnemen van en om-
gaan met de werkelijkheid. Hij rolt de weg als het ware uit naar het wezenlijke, naar God. 
Hij leidt de geloofsleerling toe naar een gelovig zelfverstaan. We hebben in de verhalen 
gezien dat de wegbereider vaak op het juiste moment in een geschikte sfeer en met de 
juiste intonatie de juiste woorden zegt. Daardoor kunnen zijn woorden bij de myste bin-
nenkomen als zaad dat in goede aarde valt. 

Peetouder
Van oudsher wordt de peetouder als een van de betrokkenen in het mystagogisch proces 
beschouwd. In de verhalen hebben we teruggezien dat deze derde rol ook tegenwoordig 
voorkomt, al dan niet geformaliseerd en door de geloofsgemeenschap bevestigd (vgl. 
René en Cathelijne). Het blijkt dat de peetouder toont hoe je de geloofsweg kunt gaan. 
Hij laat zien hoe je op de weg moet lopen. Zo nodig neemt hij de myste bij de hand. De 
peetouder maakt de myste wegwijs in het nieuwe land van de geloofsgemeenschap met 
haar rituelen, sacramenten, gebruiken, leer en spiritualiteit. Hij deelt van zijn eigen spiri-
tuele inzichten en ervaringen, opdat de geloofsleerling kan zien dat en hoe je je dagelijks 
leven als gelovige kunt leven. En hij biedt de myste de ruimte om dat samen met hem in 
te oefenen. De inwijding van de myste door de peetouder wordt in belangrijke mate door 
spontaniteit gekenmerkt. Hoewel de peetouder wel verder is ingewijd in het geloof dan 
de myste, positioneert hij zich in de mystagogische betrokkenheid als leerling, en me-
deleerling van de myste. Dit in onderscheid met de mystagoog die de positie van leraar 
inneemt in de relatie met de myste, hoewel ook hij altijd geloofsleerling is (zie 6.2.2.2). 

Tochtgenoot
Een vierde vorm van betrokkenheid die uit de verhalen naar voren komt, is die van tocht-
genoot (vgl. Marieke, René, Ellen en Cathelijne). Een of meerdere medegelovigen kunnen 
met de myste meetrekken op de weg die hij gaat. De tochtgenoot en myste staan in een 
gelijkwaardige en wederkerige relatie tot elkaar. Ze hebben een vergelijkbare staat van 
geest. Zij kunnen elkaar helpen hun geloof en het dagelijks leven met elkaar te verbin-
den. 
 
Bevestiger
Meer op afstand is de bevestiger betrokken bij de inwijding die een myste ondergaat (vgl. 
René en Ellen). De vijfde rol die herkenbaar is in het proces van mystagogie wordt vervuld 
door mensen uit de geloofsgemeenschap en/of door mensen uit de directe omgeving 



285

van de myste. Een bevestiger toont interesse jegens wat de geloofsleerling meemaakt. 
Hij bemoedigt hem en bevestigt hem in zijn keuze. Een bevestiger blijft echter wel aan de 
kant van de weg staan en loopt niet een stukje met de myste op. 

Weerstandbieder 
De zesde vorm van betrokkenheid die de verhalen laten zien, is die van de weerstand-
bieder (vgl. Inga, Marieke en Ellen). Verrassend genoeg kan zijn rol van grote invloed 
zijn op het proces van een myste. Een weerstandbieder is dan ook vaak – maar niet 
altijd – iemand uit de directe omgeving van een myste. De weerstand komt soms voort 
uit een andere (spirituele) werkelijkheidsvisie, maar kan ook op een ander vlak liggen. 
Een weerstandbieder heeft zelf grote moeite met de weg die de myste gaat. Hij past de 
myste graag in het beeld dat hij van hem heeft, maar dat de myste geen recht doet. De 
weerstand die de myste in het contact met deze persoon ondervindt, weerhoudt hem 
er niet van om de inwijdingsweg te vervolgen. Integendeel, de geloofsleerling wordt er 
vaak extra door gemotiveerd om vast te houden aan zijn keuze en om door te gaan op 
de (nieuw) ingeslagen weg. 

De analyse van de verhalen heeft opgeleverd dat we een rijker beeld hebben gekregen 
van de verschillende vormen waarin de geloofsgemeenschap betrokken is bij het mys-
tagogisch proces van een geloofsleerling. Bovendien hebben we gezien dat ook mensen 
uit de directe omgeving van een myste, die niet tot de geloofsgemeenschap behoren, van 
betekenis kunnen zijn bij de inwijdingsweg van de geloofsleerling. Het voorlopig concept 
van mystagogie wordt met deze nieuwe inzichten aangevuld.  

6.2.2.2 De mystagoog
De rol van de mystagoog is onlosmakelijk verbonden met mystagogie. In hoofdstuk 2 
hebben we gezien wat er in de literatuur over de mystagoog geschreven staat. We zijn 
deze rol ook tegengekomen in elk van de verhalen. Ik heb gemeend deze rol niet alleen 
te moeten toeschrijven aan bepaalde personen, maar ook aan – wat ik in hoofdstuk 5 
noemde – ‘omvattende arrangementen’. In het vervolg zal ik deze ‘mystagogische vor-
men’ noemen. Dit doe ik om niet in verwarring te komen met het begrip ‘mystagogische 
arrangementen’ dat Groener geïntroduceerd heeft om ervaringswekkende arrangemen-
ten mee aan te duiden (zie hieronder; vgl. 3.3.2.2). Ik ben me ervan bewust dat er ver-
schillen zijn tussen een persoon die als mystagoog werkt en een mystagogische vorm die 
als mystagoog functioneert. De overeenkomst in werking van beide is echter zo groot, dat 
er volgens mij eerder sprake is van een glijdende schaal binnen één rol, dan van twee 
verschillende rollen van mystagogische betrokkenheid. Hieronder zal ik eerst de persoon 
als mystagoog en vervolgens de mystagogische vorm als mystagoog bespreken. 

Persoon
In alle verhalen is verteld over personen die de rol van mystagoog vervulden. Opvallend is 
dat deze personen hoofdzakelijk pastores waren, dat wil zeggen mensen die opgeleid en 
door de kerk gezonden zijn tot herderlijke zorg en geloofsbemiddeling aan gelovigen en 
spiritueel zoekende mensen (vgl. Inga, Nicole, Marieke, Ellen en Cathelijne). De overige 
personen zijn religieus (spelleider bij René, en Anne bij Ellen) of als leek verbonden aan 
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een religieuze congregatie (Lise bij Ellen en Cathelijne). Zij hebben zich derhalve openlijk 
verbonden aan een leven in dienst van God en mensen. De opmerking uit hoofdstuk 2 
dat ook leken mystagoog kunnen zijn, is daarmee niet ontkend, maar heeft wel weinig 
vulling gekregen vanuit de verhalen. 
 De rol die een persoon als mystagoog kan vervullen, heb ik in de analyse van de ver-
halen nader onderscheiden. Wanneer ik deze naast elkaar zet, zie ik dat de mystagoog 
in het inwijdingsproces van een myste een aantal dingen bewerkt. Ten eerste blijkt dat 
de mystagoog de weg van inwoning en omvorming voor de myste begaanbaar maakt. Dat 
doet hij door de myste te begeleiden (vgl. Inga, René, Ellen). De ene keer trekt hij als een 
metgezel of tochtgenoot samen met de myste op (vgl. Inga). De andere keer gaat hij als 
een voorganger de myste vooruit (vgl. Inga, Nicole, René). En het gebeurt ook wel dat hij 
als een therapeut de myste helpt te helen om de weg verder te kunnen gaan (vgl. Inga, 
Ellen).
 Ten tweede blijkt dat de mystagoog de goddelijke werkelijkheid tegenwoordig kan 
stellen en kan oproepen. Dat doet hij als bemiddelaar en icoon (vgl. Marieke), als wer-
kelijkheidschepper en arrangeur (vgl. Ellen), en als sacramentenbedienaar (vgl. Ellen 
en Cathelijne). De mystagoog wekt bij de myste spirituele ervaring door symbolisch of 
sacramenteel evocatief handelen en/ of door zelf tot symbool of icoon te worden. 
 Ten derde blijkt – in nauwe aansluiting hierop – dat de mystagoog als maieut verlan-
gens, inzichten, beelden en ervaringen wakker roept in de myste, of bij hem geboren laat 
worden (vgl. alle verhaalvertellers). Dit gaat samen met een duiding door de mystagoog 
van deze verlangens, inzichten, beelden en ervaringen met behulp van de christelijke 
werkelijkheidsvisie106. De oprekking van het begrip maieutiek (vgl. noot 50) lijkt door 
deze bevinding ondersteund. We hebben gezien dat (op het domein van de godsdienst) 
betekenissen van de werkelijkheid pas werkelijk worden, wanneer zij een naam krijgen, 
of wanneer er een verhaal over verteld wordt (vgl. 1.4.2.2). De openbaringen van het 
goddelijke in bijvoorbeeld verlangens en inzichten krijgen pas echt betekenis wanneer 
het geestelijke vorm krijgt in taal, handelingen en het menselijk lichaam. Menswording 
van het geestelijke omvat zogezien de geboorte èn de naamgeving van het ‘kind’. De 
mystagoog als maieut blijkt de myste bij de geboorte en de naamgeving evocerend te be-
geleiden. Soms krijgt zijn maieutisch handelen de kleur van richtingwijzen (vgl. Marieke) 
of van onderwijzen (Cathelijne). 
 Ten vierde wordt uit de verhalen duidelijk dat de mystagoog de myste toeleidt naar 
de geloofsgemeenschap. Als mystagoog is hij een vertegenwoordiger van de geloofs-
gemeenschap. Vanuit die hoedanigheid kan hij zichzelf aanbieden aan de myste voor 
een pastoraal gesprek, of pastorale begeleiding (vgl. Inga). Hij kan echter ook in die 
hoedanigheid benaderd worden door de myste zelf. Dat hebben we vooral gezien bij die 
pastores die als formele vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap een rol spelen 

106  Uit de verhalen is echter niet altijd duidelijk of de myste deze duiding zelf overneemt of niet (vgl. 
Nicole, René en Cathelijne). Voor het proces van inwoning en omvorming van de myste is het uitein-
delijk wel van belang dat de myste de duiding van de mystagoog overneemt of tot een eigen chris-
telijke duiding van de geboren verlangens, inzichten en dergelijke komt. Het mystagogisch aanbod 
van de mystagoog is daar echter niet van afhankelijk. 
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bij de toeleiding naar en opname in de kerk (vgl. Ellen en Cathelijne). De mystagoog kan 
ook toeleiden naar de geloofsgemeenschap als hij de myste laat kennismaken met figu-
ren en stromingen uit de historische gemeenschap van gelovigen (vgl. Ellen).  
 Tenslotte laat de mystagoog zien wat het betekent om een geloofsleerling te zijn. Dat 
doet hij door zelf blijvend de ontvankelijke en bescheiden houding van een myste aan te 
nemen en door te tonen wat en hoe hij geleerd heeft over Gods verborgen aanwezigheid 
in zijn leven. 
 Hierboven ben ik vooral ingegaan op inhoudelijke aspecten van het handelen van een 
mystagoog: wat bewerkt hij? Uit het onderzoek blijkt dat er daarnaast een aantal metho-
dische aspecten te noemen zijn. Deze onderscheiden het handelen van de mystagoog 
van dat van andere betrokkenen in het mystagogisch proces. In de analyses is al aange-
geven dat een mystagoog over het algemeen intentioneel, systematisch en strategisch 
handelt: hij beoogt een (voortgaand) proces van inwoning en omvorming bij de myste en 
richt daar zijn handelen op in. Daartoe neemt hij vaak een verantwoordelijkheid op zich 
voor het gehele mystagogische aanbod. Dat wil niet per se zeggen dat hij zelf aanbod op 
de drie domeinen doet. De mystagoog stemt zijn aanbod af op het mystagogisch aan-
bod dat de myste van andere betrokkenen ontvangt. En hij vergewist zich ervan dat de 
verschillende betrokkenen bij het mystagogisch proces de myste een omvattend aanbod 
doen, opdat de myste op de drie domeinen van het mens-zijn een proces van inwoning 
en omvorming kan ondergaan (vgl. 6.2.3.2). 
 Tenslotte wil ik ingaan op de relatie tussen de mystagoog en de myste. Deze wordt 
allereerst gekenmerkt door asymmetrie. Deze is vaak gebaseerd op de verschillende po-
sitie in de geloofsgemeenschap, doordat de mystagoog vaak (maar niet per se) een for-
mele vertegenwoordiger van de kerk is, en de myste niet. De mystagoog handelt vanuit 
het gezag en de opdracht om op te treden als leraar, dat hij bij zichzelf heeft onderkend 
en dat hem is toegekend door de geloofsgemeenschap. De asymmetrie komt bovendien 
voort uit een verschillende staat van geest, die maakt dat de mystagoog de myste kan 
binnenvoeren in een werkelijkheidsdomein waar hij zelf al vertrouwd is. Daarnaast is 
de relatie tussen de mystagoog en de myste vaak dialogisch. Dat wil zeggen dat de 
mystagoog ingaat op de persoonlijke situatie van de myste, dat hij reageert op de bij-
zonderheden van dit unieke inwijdingsproces. Dit is in onderscheid met de mystagoog 
als mystagogische vorm, die altijd veralgemeniseert en collectiveert, zoals hieronder zal 
blijken. 

Mystagogische vorm
In de verhalen van Nicole, Marieke, René, Ellen en mogelijk Cathelijne komen een of 
meerdere mystagogische vormen voor die een eigen inwijdende kracht hebben. Het gaat 
dan om bijvoorbeeld de Doorloper, Taizé, bibliodrama, liturgie, maar ook om bijvoorbeeld 
de jongerengroep waar Marieke deel van uitgemaakt heeft, de zusters waar Ellen con-
tact mee had, de liederen en teksten van Huub Oosterhuis en de Matthäus Passion. De 
mystagogische vormen zijn als het ware veruitwendigingen van mystagogische begelei-
ding. De persoon van de mystagoog is er uit verdwenen (en ook de aanwezigheid van 
andere betrokkenen in het mystagogisch proces is niet direct aanwijsbaar); de mystago-
gische vorm functioneert nu zelf als mystagoog. Maar hoewel de mystagogische vorm in 
de plaats treedt van de persoon van de mystagoog, toch vervangt hij haar niet. Eerder 
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kunnen we ze als aanvulling op elkaar beschouwen: de mystagoog als persoon en de 
mystagoog als mystagogische vorm kunnen niet zonder elkaar.
 De werking die de mystagogische vorm heeft, is misschien het best te omschrijven als 
het bieden van een ruimte waarin de myste zichzelf als gelovige kan (leren) verstaan. Dit 
gebeurt vooral doordat de mystagogische vorm gemeenschap sticht. Hij is een voorge-
geven, collectieve vorm, waarin meerdere gelovigen zich kunnen voegen. Dat brengt met 
zich mee dat hij mysten samenbrengt in een gemeenschap van gelovigen (vgl. Nicole, 
Marieke en Ellen). Hij voegt de myste in de geloofstraditie. Hij biedt een gelegenheid 
waarin de geloofsleerling vanuit zijn spirituele bewogenheid kan handelen met en voor 
andere mensen (vgl. René). Daarin kan hij zelfs als een pedagoog verschijnen, die de 
myste kansen biedt om zich door inzet te ontplooien als mens en gelovige (vgl. Nicole). 
De mystagogische vorm biedt daarnaast een ruimte waar de myste kan ervaren er te mo-
gen zijn, gezien te worden, aanvaard te worden (vgl. Marieke en Ellen). De mystagogische 
vorm kan in deze zin niet alleen gemeenschap stichten tussen gelovigen onderling. Hij 
kan ook gemeenschap stichten tussen de myste en God. Dit gebeurt bijvoorbeeld door-
dat de vorm als ruimtebieder beleefd wordt als een symbool of icoon van God (vgl. Ellen). 
Maar de mystagogische vorm doet dat ook door de stilte te schenken waarin de myste bij 
zichzelf kan komen en God kan ontmoeten (vgl. Marieke en Ellen). Een mystagogische 
vorm heeft vaak een duidelijke structuur met een dynamiserende kracht (vgl. Nicole). 
De verschillende domeinen van het mens-zijn worden erin aangesproken. Waarschijnlijk 
maakt dat het mogelijk dat hij als een katalysator kan functioneren voor een myste (vgl. 
Nicole). Immers, wanneer de myste op de verschillende domeinen min of meer gelijktij-
dig wordt aangesproken, komt er een sterkere omvormende kracht in hem vrij, dan wan-
neer hij slechts op een domein wordt aangesproken en enige tijd later pas op een ander 
domein. 
 We hebben in de analyses van de verhalen gezien dat de mystagogische vorm aan-
bod doet op alle drie domeinen. Hij reikt christelijke werkelijkheidsvisie aan door de taal 
en beelden die worden gebruikt. Met zijn ‘mystagogische arrangementen’ biedt hij een 
vorm waarin spirituele ervaring wordt gewekt. En hij duidt (eerder opgedane) spiritu-
ele ervaringen met zijn woorden en beelden. De mystagogische vorm is daarmee meer 
omvattend dan het tot dusver zogenoemde mystagogisch arrangement. Dit begrip van 
Groener (2003) heb ik in deze studie overgenomen. De bevindingen van dit onderzoek 
laten echter zien dat het gebruik van dit begrip tot verwarring kan leiden. Want wat wordt 
hier verstaan onder ‘mystagogisch’? Het begrip lijkt te zijn afgeleid van de mystagogische 
praktijk bij de kerkvaders. Maar daar was het juist de duiding in de catecheses achteraf 
die mystagogisch genoemd werden, en niet de initiërende liturgie van de Paasnacht. 
Wordt met het begrip ‘mystagogisch’ dan gedoeld op symboliserende arrangementen? 
Of wordt ermee verwezen naar evocerende, ervaringswekkende arrangementen? En aan 
wat voor arrangementen denken we in dat geval? Aan gezamenlijke meditatie van pa-
rochianen of bezoekers van een bezinningscentrum bijvoorbeeld? Maar ook dan kun-
nen we vragen stellen. Wat is in dat geval de intentie van de mystagogisch arrangeur: 
symboliseren, evoceren, inwijden, of misschien nog iets anders? En wat rekenen we dan 
tot ‘mystagogisch arrangement’ (vgl. 3.3.2.3; noot 52)? Een dergelijke meditatie wordt 
immers vaak ingeleid met een paar woorden of met een geestelijke tekst. En het komt 
vaak voor dat naderhand de gelegenheid bestaat tot uitwisseling van wat is opgedaan in 
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de meditatie. Omvat het mystagogisch arrangement ook deze momenten van aanreiken 
van christelijke werkelijkheidsvisie en/ of het duiden van spirituele ervaringen die zijn 
opgedaan in de meditatie of die terug opgeroepen zijn door de meditatie? Of wordt het 
beperkt tot het moment van mediteren zelf? En wat als in deze meditatie niet alleen stil 
op een bidbankje gezeten wordt, maar bijvoorbeeld gemediteerd wordt op de uitgespro-
ken woorden of aangereikte geestelijke tekst die door de mediterenden zelf nog eens 
gelezen worden? Een dekkend alternatief voor het begrip ‘mystagogisch arrangement’ in 
de zin van ervaringswekkend, symbolisch en inwijdend arrangement is niet te geven. Ik 
hoop in ieder geval dat deze studie een gevoeligheid heeft gewekt voor de verschillende 
aspecten van mystagogie en dat zij de intentie oproept om het begrip genuanceerd en 
bewust te gebruiken.

6.2.2.3 De interviewer
Een vreemde eend in de bijt bij de betrokkenen in het mystagogisch proces is de intervie-
wer. Desondanks heb ik in dit onderzoek uitgebreid aandacht besteed aan de rol die ik 
als interviewer heb gespeeld. Bij de vier gekozen interviews blijkt dat deze rol niet zonder 
invloed en betekenis is geweest. De verhalen van Marieke, René, Ellen en Cathelijne 
laten zien dat zelfs in het geval dat er een eenmalige ontmoeting is, er betrokkenheid 
kan bestaan bij het mystagogisch proces dat een myste doormaakt. De werking van deze 
betrokkenheid kan verschillen, zo hebben we in de analyses gezien. Dit bevestigt mijn 
ervaring als begeleider van meditatieweekenden en wandelretraites (zie 1.2.2). Deze 
ervaring is een van de aanleidingen geweest voor deze studie. Ik hoopte meer inzicht te 
krijgen in de rol die een (toevallige) betrokkene in het mystagogisch proces van een myste 
kan spelen en de werking die deze rol kan hebben. Dit inzicht heb ik proberen te verkrij-
gen door te analyseren wat de verhaalverteller naar voren brengt over de verschillende 
betrokkenen in zijn of haar proces. De betrokkenheid werd in dit geval getoond vanuit het 
perspectief van de myste zelf. Door daarnaast ook te analyseren wat de betrokkenheid 
van mijzelf als interviewer was, greep ik de gelegenheid aan om eenmaal het perspectief 
van de betrokkene zelf in te brengen. Ik heb met mijzelf als voorbeeld willen laten zien, 
wat er kan gebeuren als een en dezelfde persoon verschillende mensen ontmoet naar 
aanleiding van de inwijding die zij ondergaan. Het is gebleken dat de betrokkenheid bij 
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elk van die mensen anders is107. 
 Bij alle interviews heb ik als interviewer dezelfde intentie gehad. Ik wilde proberen bij 
de verhaalverteller de herinnering wakker te roepen aan mystagogische gebeurtenissen, 
en een sfeer en gesteldheid te wekken waarin de inwijdende kracht opnieuw of als nieuw 
ervaren kon worden. Bovendien was ik erop gericht te horen of en hoe de verhaalvertel-
lers spirituele ervaringen die zij hadden opgedaan duiden in het licht van het christelijk 
geloof. Tenslotte zocht ik naar aanwijzingen van de doorwerking van de spirituele erva-
ringen in het proces van menswording. Daartoe had ik het interview systematisch en 
strategisch opgebouwd en was de relatie tussen de verhaalverteller en mij als intervie-
wer dialogisch van aard. In de ontmoeting met de verschillende verhaalvertellers bleek 
deze intentie elke keer anders (en soms in het geheel niet) verwerkelijkt te worden – in 
belangrijke mate buiten mij eigen handelen om. Daarmee samenhangend blijk ik als in-
terviewer ook steeds een andere rol gespeeld te hebben in de betrokkenheid bij het mys-
tagogisch proces van de verhaalverteller. Bij Marieke en René was dat de rol van mysta-
goog en bij Ellen en Cathelijne die van passant. De werking van de rol als mystagoog is 
vanwege de context van een eenmalig interview beperkt gebleven. Als interviewer ben ik 
niet zozeer een begeleider geweest die de inwijdingsweg begaanbaar heeft helpen ma-
ken (vgl. 6.2.2.2 – ‘persoon’). Eerder ben ik een geleider geweest die het mogelijk heeft 
helpen maken dat nieuw inzicht geboren kon worden, dat in verwondering en met eer-
bied ontvangen werd. De rol van mystagoog kan daarom vooral onderscheiden worden 
in maieut en mede-leerling. Als passant heeft mijn betrokkenheid bij de inwijdingsweg 
van enerzijds Ellen en anderzijds Cathelijne een verschillende werking gehad. Bij Ellen 
heeft deze betrokkenheid gemaakt dat zij een vertrouwdheid en veiligheid ervaren heeft 
om over haar ervaringen rond mystagogie te vertellen als aan een lotgenoot of zuster-in-
het-geloof. Bij Cathelijne is deze betrokkenheid beperkt gebleven tot die van een in haar 
verhaal geïnteresseerde passant. Onbekenheid of vreemdheid en onvermogen hebben 
in dit geval in de weg gestaan om tot een open ontmoeting te komen in een sfeer van 
veiligheid en vertrouwen. 
 In de analyses heb ik geen uitspraken willen doen over de persoon van de betref-
fende verhaalvertellers of over mijzelf als persoon. Wel heb ik de verhalen van de vertel-
lers willen tonen als voorbeelden van mystagogie in de hedendaagse praktijk. Ik heb 

107  Ik heb mezelf als voorbeeld genomen van één persoon die (kort) betrokken raakt op het mysta-
gogisch proces van verschillende geloofsleerlingen. Hiermee stap ik even buiten het kader van 
dit onderzoek, waarin geformuleerd is dat onderzoek verricht wordt naar de betrokkenheid en het 
handelen van de geloofsgemeenschap vanuit verhalen van mysten (vgl. 1.5.2.5). Deze stap heeft 
het mogelijk gemaakt om aanvullend inzicht te krijgen in de verschillende rol die een en dezelfde 
persoon kan spelen in het mystagogisch proces van verschillende geloofsleerlingen. Ik had er ook 
voor kunnen kiezen om in dit onderzoek de mystagogen van de verhaalvertellers te vragen naar 
hun ervaringen, om de ‘bemiddelaarskant’ van de mystagogie te onderzoeken. In dat geval had de 
focus waarschijnlijk meer gelegen op de rol en werking van de betrokkenheid van één betrokkene, 
in het bijzonder één mystagoog op het proces van een myste. Dan was misschien minder duidelijk 
geworden dat er vele vormen van betrokkenheid zijn, met elk eigen, betekenisvolle werkingen in het 
mystagogisch proces, en dat ook meerdere personen eenzelfde rol kunnen spelen. 
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de verhalen laten zien en geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in wat er gebeurt, als 
er mystagogie gebeurt. De analyse van de betrokkenheid van mijzelf als interviewer op 
het proces van de myste laat nog eens extra zien dat er veel factoren van invloed zijn op 
de werking van de betrokkenheid. En het is deze werking die bepaalt welke rol iemand 
in het mystagogisch proces speelt. Dat is niet vooraf te zeggen. Het doet zich voor, het 
is als een geschenk om te ontvangen. De bevindingen van de gehele analyse laten zien 
dat alle vormen van betrokkenheid van grote waarde zijn in het inwijdingsproces van een 
geloofsleerling. Dit inzicht is relativerend èn bemoedigend.  

6.2.2.4 De myste
De opmerking die in 3.2.1.3 is gemaakt met betrekking tot de myste blijft onverkort 
gehandhaafd: gelovig principieel kan iedere mens een geloofsleerling worden. En of er 
geldige algemene uitspraken gedaan kunnen worden over wie er in de praktijk myste 
worden, is maar zeer de vraag. Dit onderzoek laat wel een aantal aspecten zien, dat van 
invloed kan zijn. De mate waarin een mens (actief) de beschikking heeft over een christe-
lijk referentiekader lijkt een positieve rol te spelen, net als de mate waarin zijn symbolisch 
en spiritueel bewustzijn is ontwikkeld. Een sterk onderzoekende, kritisch geest oftewel 
een sterk ontwikkelde ratio kan een belemmering vormen (vgl. Nicole en Cathelijne). Het 
kan een gunstige invloed hebben, wanneer een mens als kind een religieuze ervaring 
of een religieus aanvoelen heeft gehad. Dat kan een verlangen gewekt hebben dat de 
mens (later in zijn leven) in beweging brengt op zoek naar de Oorsprong en de Schenker 
van deze ervaring en naar bevestiging van wat in die gebeurtenis ervaren is (vlg. Inga, 
Marieke en Ellen). Tenslotte kunnen ook andere ervaringen in het leven van een mens 
hem op een inwijdingsweg zetten. De verhalen laten zien dat dit vaak ervaringen zijn 
van lijden aan de onvoltooidheid van het bestaan, van lijden aan onverwerkelijkte liefde. 
Voorbeelden daarvan zijn de ervaring buitengesloten te worden en niet gezien te worden 
door anderen van wie dat wel verwacht of verlangd wordt (vgl. Inga, Nicole, Marieke, El-
len en Cathelijne); een huwelijkscrisis (Ellen, Cathelijne108); confrontatie met ziekte en 
dood (vgl. Marieke vs. Nicole en René). Dit kunnen ervaringen zijn waarin de aanleiding 
gezien wordt of de noodzaak gevoeld wordt om te zoeken naar waar het de mens in het 
leven om te doen is en wie hij zelf wil zijn. Door deze ervaringen kan een mens op het 
spoor van God gezet wordt. 
 Op welke manier reflexiviteit bijdraagt tot, of meer nog: een voorwaarde vormt voor 
mystagogische receptie is een vraag die door dit onderzoek opgeroepen is. Enerzijds ben 
ik geneigd vast te houden aan wat ik in 3.2.1.3 schreef: “[…] [E]en myste [staat] open 
voor begeleiding en [is] bereid iets te leren over zichzelf in relatie tot God, anderen en 
de omgeving […]. De geloofsleerling kenmerkt zich zogezegd door enige mate van bezin-
ning, reflectie en bewustwording. Meer nog: mysten stellen zich vragen bij het leven en 
zijn ontvankelijk voor antwoorden […].” Dit wordt bevestigd door verschillende (vooral 
niet-geanalyseerde) verhalen (vgl. o.a. René, Koen, Ada en Simon). Deze hebben de in-
druk gewekt dat de vertellers en dagboekschrijvers ervan niet die vorm van reflexiviteit 
hadden waardoor als het ware ruimte ontstaat waarin God zich innerlijk (en gemakkelij-

108 Dit geldt ook voor Irene. Haar verhaal is echter niet voluit geanalyseerd (vgl. 4.3.2.4 en 6.2.4.4)
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ker) kon tonen en waardoor een proces van inwoning en omvorming kon plaatsvinden. 
Het verhaal van Cathelijne heeft anderzijds eerder vragen opgeroepen ten aanzien van 
de betekenis van reflexiviteit voor de mystagogische receptie, dan dat het de opmer-
king uit hoofdstuk 3 bevestigd of ontkent (vgl. o.a. 5.6.1.5). Cathelijne lijkt immers niet 
een gelovige te zijn die zich voortdurend vragen stelt bij haar geloof, bij het leven, maar 
eerder een gelovige die zich toevertrouwt aan of zelfs verlaat op wat wordt voorgegeven 
door de Schrift en de Traditie109. Toch toont haar verhaal dat zich een belangrijk trans-
formatieproces heeft voorgedaan, dat als een proces van inwoning en omvorming te 
kenmerken is. Maar aan de andere kant wekt het verhaal de indruk dat dit proces bij 
Cathelijne meer omvattend zou zijn geweest wanneer haar ‘innerlijke kruik’ (vgl. Cassia-
nus, 3.4.3.1) meer was gezuiverd. Daarvoor lijkt enige mate van zelfreflectie nodig. Het 
verdient aanbeveling om de betekenis en werking van reflexiviteit voor de mystagogische 
receptie nader te onderzoeken.
 
6.2.2.5 God
De betrokkenheid van God bij de inwijdingsweg van de vertellers en schrijvers is niet 
expliciet opgenomen in de analyses van de verhalen (zie 4.2.2.2). Verrassend genoeg 
laten de analyses toch zien dat Gods verborgen aanwezigheid en geheimvolle werkzaam-
heid tijdens sommige interviews zelf vermoed kan worden (vgl. Marieke, René en Ellen). 
Bovendien is uit de gehele analyses wel op te maken of de myste ervaart dat en hoe God 
betrokken is bij zijn proces van inwoning en omvorming. Opvallend is dat in de verhalen 
zelf over het algemeen niet vaak (expliciet) over God gesproken wordt – dat geldt des te 
meer voor de verhalen die niet geanalyseerd zijn. Waar dat wel is gebeurd, laten de schrij-
vers en vertellers – door de wijze waarop zij over God spreken – zien hoe zij God in hun 
leven ervaren hebben. Deze ervaringen hebben hen ingewijd in het geestelijk domein 
van de werkelijkheid. Ze hebben hen ten eerste ingewijd in het geheim van het bestaan, 
met name daar waar zij God ontmoet hebben als Degene die het initiatief neemt, die 
aan ons vooraf gaat, die het leven een wending geeft en zo onvermoede openingen en 
perspectieven biedt (vgl. Inga, Marieke, René, Ellen en Cathelijne). Ze hebben God ook 
ervaren als Degene die zich als de Andere toont dan verwacht en lange tijd gedacht (vgl. 
Inga, Marieke, Cathelijne). Ten tweede laten de verhalen zien dat de ervaringen met God 
een belangrijke rol gespeeld hebben bij de inwijding in de genade en de kerk. Dit komt 
met name tot uitdrukking waar verteld is dat Gods Naam ‘Ik zal er zijn’ en dat Zijn liefde 
zijn ervaren als een ruimte waarin de vertellers mogen zijn wie ze ten diepste zijn en als 

109  Vgl. Batson, Ventis en Schoenrade die drie manieren onderscheiden waarop iemand gelovig kan 
zijn. Allereerst noemen zij extrinsic orientated religion, wanneer religie voor iemand een middel is 
om eigen behoeften te vervullen. Ten tweede onderscheiden zij intrinsic orientated religion, dat be-
trekking heeft op een gelovige voor wie religie het uiteindelijke doel in zichzelf is. Mogelijk geldt dit 
voor iemand als Cathelijne . Tenslotte spreken Batson cs over quest orientated religion, in verband 
met gelovigen die existentiële en spirituele vragen in al hun complexiteit aangaan, en die blijven 
zoeken naar geloofsantwoorden (Batson en Ventis, 1982; Batson, Schoenrade en Ventis, 1993). De 
vraag of en hoe zich mystagogie toont bij de verschillende geloofshoudingen is een vervolgonder-
zoek waard.
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een appel om in de omgang met medemensen op een dergelijke ruimteschenkende, 
aanvaardende, liefdevolle manier aanwezig te zijn (vgl. Marieke, Ellen en Cathelijne). Al-
leen Ellen en Cathelijne noemden in dit verband Degene die hen beweegt tot dienst aan 
andere mensen expliciet de Heilige Geest. En Cathelijne was de enige die Jezus noemde 
als de Schenker van liefde in wiens Geest zij zichzelf wilde terugschenken aan God en 
medemensen. Over het algemeen werden de spirituele ervaringen geduid als openbarin-
gen van de betrokkenheid van – met het niet nader bepaalde woord – ‘God’. 

Uit het bovenstaande blijkt dat het voorlopig concept van mystagogie ten aanzien van 
de betrokkenen bij het mystagogisch proces op veel punten bevestiging gekregen heeft 
vanuit de praktijkverhalen. Daarnaast is het voorlopig concept aangevuld, genuanceerd 
en gepreciseerd. In de volgende paragraaf wordt geïnventariseerd hoe het voorlopig con-
cept gevuld kan worden wanneer we kijken naar mystagogie vanuit het perspectief van 
de geloofsgemeenschap.

6.2.3 Mystagogie als praxis van bemiddeling van de geloofstraditie
De literatuurstudie naar verschillen en overeenkomsten tussen de vroegchristelijke praxis 
van mystagogie en de inzichten in mystagogie van hedendaagse theologen heeft een kor-
te omschrijving van mystagogie opgeleverd: mystagogie is inwijding in persoonlijk geloof 
en de geloofsgemeenschap (zie 2.5; 6.1). Deze omschrijving heeft in dit onderzoek op 
de achtergrond meegespeeld. Meer op de voorgrond is gewerkt met de omschrijvingen 
van mystagogie die gegeven zijn vanuit het perspectief van de geloofsgemeenschap en 
dat van de myste. Vanuit het perspectief van de geloofschap en de mystagoog is aan het 
eind van hoofdstuk 3 mystagogie gedefinieerd als een aanbod dat bestaat uit een praxis 
van bemiddeling van de geloofstraditie, die erop gericht is dat haar leerlingen tot leven in 
God en met medemensen komt. Daarnaast is mystagogie vanuit het perspectief van de 
myste een ontvangen van het aanbod van de geloofsgemeenschap. Deze receptie doet 
zich voor als een proces van inwoning en omvorming, waarin de myste ingewijd wordt in 
het ervaren van en het inzicht krijgen in het spirituele in het persoonlijk leven en waarin 
hij een relatie leert aangaan met God en mensen. Deze omschrijvingen hebben mij hel-
pen zien wat er gebeurt als er mystagogie gebeurt. Het nadrukkelijke onderscheid tus-
sen de beide perspectieven op mystagogie is een van de vruchten van dit onderzoek.
 In de literatuur over mystagogie die in dit onderzoek besproken is, wordt voornamelijk 
vanuit het perspectief van de geloofsgemeenschap of de mystagoog gekeken naar de 
geloofsleerling, overigens zonder dit expliciet te maken. In dit onderzoek is vooral vanuit 
het perspectief van de myste naar de geloofsgemeenschap en de mystagoog gekeken. 
Ook ik doe dat niet altijd expliciet. Daardoor kan de indruk gewekt zijn dat een wisselend 
perspectief wordt ingenomen. Dat kan leiden tot verwarring en onduidelijkheid. Aan de 
andere kant is het schijnbaar wisselen van perspectief van de myste naar de geloofsge-
meenschap en vice versa ook onontkoombaar en in zekere zin zelfs verduidelijkend. Het 
verband tussen het  aanbod en de receptie van mystagogie kan immers sterk zijn. Het 
mystagogisch proces dat een myste ondergaat heeft implicaties voor het mystagogisch 
handelen van de geloofsgemeenschap. En andersom heeft de mystagogische geloofs-
bemiddeling invloed op het mystagogisch transformatieproces van de geloofsleerling. 
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Hoe dan ook, het is zinnig om weet te hebben van de twee verschillende perspectieven, 
omdat het verdiepend of extra inzicht kan geven in de werking van mystagogie. 
 Voor de uitwerking van mystagogie als aanbod van de geloofsgemeenschap is mij een 
helder kader verschaft door De Wit. Hij stelt onomwonden dat contemplatieve tradities, 
en meer in het algemeen spirituele gemeenschappen, als primaire taak hebben om hun 
traditie over te dragen aan volgende generaties. Daartoe wijden zij (nieuwe) geloofsleer-
lingen in de geloofstraditie in; zij nemen hun mystagogische taak op zich. Dit inzicht heb 
ik uitgewerkt voor de christelijke context waarin dit onderzoek staat. Deze uitwerking 
heeft het zicht verhelderd op hoe mystagogie zich in de hedendaagse pastorale prak-
tijk voordoet. Het deiktisch-ontologisch onderzoek naar de geloofsbemiddeling door de 
kerk heeft voor het begrip van mystagogie twee dingen opgeleverd. Allereerst heeft het 
een eigen benadering van pastoraat opgeleverd, dat alle pastorale disciplines insluit (zie 
6.2.3.1). Ten tweede heeft het aanzetten gegeven tot operationalisering van mystago-
gisch pastoraat. Dat hangt samen met de mystagogische taken die een geloofsgemeen-
schap heeft (zie 6.2.3.2). 

6.2.3.1 Disciplines van geloofsbemiddeling
Ten eerste laat dit onderzoek zien dat mystagogie een bepaalde benadering van pas-
toraat inhoudt. Aan mystagogie ligt een visie ten grondslag op wie de mens is en wat 
pastoraat is, die eigen contouren heeft. Hiermee onderscheidt zij zich van andere con-
cepten van pastoraat110. In mystagogie is het beeld dominant van de mens die door God 
in het bestaan geroepen is om de unieke mens te worden die hij in wezen is, binnen een 
relatie met God en met medemensen. Pastoraat is naar de mystagogische zienswijze 
geloofshulp die mensen wil binnenvoeren in het geheim dat we God noemen. Volgens 
De Wit ondergaat een mens in het mystagogisch aanbod van geloofsbemiddeling een 
verandering op de drie domeinen die het geheel van het mens-zijn beslaan. Met deze 
drie veranderingsdomeinen zijn de verschillende pastorale disciplines of taakvelden te 
verbinden, zoals in het derde hoofdstuk te zien is (3.3.2). Dit heeft mij ertoe gebracht om 
mystagogie in dit onderzoek niet te beperken tot bijvoorbeeld de catechese of de gees-
telijke begeleiding, zoals overigens vaak gedaan wordt. Ik heb mystagogie daarentegen 
betrokken op de verschillende pastorale taakvelden en beschouwd als toeleidend tot 
kerkopbouw (vgl. 3.2.2.1; 3.3.1; 6.2.4.3). 
 We hebben gezien dat zich bij verschillende situaties van geloofsbemiddeling binnen 
liturgie, catechese, pastorale begeleiding, en een combinatie daarvan bij de Doorloper 
inderdaad mystagogie heeft voorgedaan. Alleen op het pastorale taakveld van de dia-

110  De mystagogische zielzorg wordt door Nauer onderscheiden van maar liefst 29 andere concepten 
van zielzorg, zie Nauer (2001). In haar inaugurele rede brengt zij deze terug onder drie perspec-
tieven van zielzorg, te weten het psychologisch-therapeutische, het begeleidend-mystagogische en 
het diaconisch-politieke perspectief (Nauer (2004)). Nauer geeft de voorkeur aan het gebruik van 
de term ‘zielzorg’ boven de term ‘pastoraat’, omdat in Nederland onder het begrip ‘pastoraat’ te 
eenzijdig ‘basispastoraat’ zou worden verstaan. Vanwege de gangbaarheid van deze term heb ik er 
in deze studie voor gekozen om wel over pastoraat te spreken. Ik bedoel daarmee niet uitsluitend 
het basispastoraat, ook al komen de meeste voorbeelden in mijn onderzoek uit dit type pastoraat.  
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conie ben ik geen mystagogie op het spoor gekomen. Toch meen ik dat ook binnen dit 
taakveld geloofsleerlingen ingewijd kunnen raken in het geloof. Ik denk bijvoorbeeld aan 
het verhaal van een vriendin, die ik hier Dorien noem. Op haar spirituele zoektocht is 
zij naar India gegaan. In Kolkata (Calcutta) heeft zij enige tijd met zusters van Moeder 
Theresa meegeleefd. De dagen begonnen daar met een eucharistieviering, waarin de 
zusters de bron van hun inzet ervaren. De zusters lichtten toe: “Alles wat wij doen, is de 
vrucht van gebed, van onze vereniging met Jezus in de eucharistie.” 111 Na de viering ging 
Dorien met de zusters naar the House of the Dying. Zij hielp mee om zieke en stervende 
mensen, die van de straat waren opgeraapt, te wassen, eten te geven, te masseren, om 
liedjes voor hen te zingen en voor hen te bidden. Over deze ervaring schrijft zij: “Toen ik 
met de zusters samenwerkte, die een vrijheid uitstralen vanuit hun geloof, zodat ze zich 
volledig in kunnen zetten voor de armsten der armen, riep dat me op om serieus te kijken 
naar wat hier aan de hand was, en naar mezelf te kijken. Ik stelde mezelf opnieuw de 
vraag: Wie is Jezus? […] Wie is hij voor mij? Hoe beantwoord ik zijn vraag: ‘Wie zeg jij dat 
ik ben (Mt. 16,15)?’” Deze vragen kwamen indringend op Dorien toe, toen zij zich tijdens 
een eucharistieviering met al haar ervaringen uit het House of the Dying onder het kruis 
van Christus plaatste. De vragen werden de rode draad tijdens haar verdere reis door 
India. Onder andere in gesprekken met verschillende geestelijke begeleiders heeft zij 
voor zichzelf tijdens haar reis een antwoord op deze vraag gevonden. 
 Dit verhaal is een gelaagd voorbeeld van een mystagogische ervaring in een diaco-
nale context. De vraag ‘Wie is Jezus voor mij’ werd weliswaar niet zozeer opgeroepen in 
het directe contact met zieke en stervende mensen die Dorien ontmoette. De vraag werd 
vooral opgeroepen doordat ze aan den lijve ervoer hoe vrij en vol vertrouwen de zusters 
met deze mensen omgingen. Dorien heeft zogezegd niet Christus herkend in ‘de minsten 
der mijnen’ (vgl. Mt. 25, 40; 45)112. Zij herkende daarentegen hoe de zusters beeld zijn 
van de Christus in wie het vertrouwen op de Vader de vrijheid, het mededogen en de 
vreugdevolle liefde heeft gewekt om zich te bekommeren om verworpen medemensen. 
In hun zijn en handelen hebben de zusters getoond dat de weg in navolging van Christus 
begaanbaar is. Zij hebben Dorien een weg naar God laten zien. Zij zijn voor haar als het 
ware symbool geworden van de bevrijdende en waardigheid herstellende liefde van God. 
In het vervolg van haar reis door India heeft Dorien met verschillende geestelijk bege-
leiders over haar ervaringen gesproken. Zo heeft zij zich de betekenis van dit symbool 
toege-eigend en heeft zij voor zichzelf een antwoord gevonden op de vraag die het han-
delen van de zusters in haar had opgeroepen. De ervaring met de zusters in the House of 
the Dying is derhalve te beschouwen als een mystagogische gebeurtenis op Dorien haar 
spirituele weg.  
 Dit voorbeeld laat zien dat inzet en ontmoeting binnen een diaconale context wel de-
gelijk een mystagogische werking kunnen hebben. Het laat vervolgens zien wat daarvoor 

111  Overgenomen uit een ongepubliceerd, aan vrienden ter beschikking gesteld paper geschreven voor 
de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Omwille van de anonimisering blijft de naam van 
de auteur onvermeld. 

112  Van een dergelijke gebeurtenis getuigt een zeer bekend verhaal uit de spiritualiteitstraditie, name-
lijk dat van Franciscus die een melaatse ontmoet (Thomas van Celano, 50-51; 156-157). 
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nodig is: een context die voldoende verschilt van die waarin de geloofsleerling normaal 
gesproken verkeert, zodat de goddelijke dimensie kan oplichten in de werkelijkheid; be-
middelaars die transparant zijn naar God; symbolen die nieuwe betekenis krijgen vanuit 
de spirituele ervaringen die zijn opgedaan en die andersom duiding geven aan deze 
ervaringen; bemiddelaars die helpen verstaan wat is meegemaakt en die voorthelpen 
in de religieuze zoektocht. Juist op deze punten lijkt de begeleiding van Liane en Sacha 
tijdens hun diaconale (half-) jaar tekort geschoten te zijn. In ieder geval hebben zij geen 
mensen op hun weg gevonden, die hen geholpen hebben antwoorden te vinden op de 
vragen die tijdens hun stages op hen afgekomen zijn ten aanzien van de existentiële en 
religieuze laag van hun ervaringen. Dat ik in dit onderzoek geen voorbeeld van mysta-
gogie binnen diaconie heb kunnen uitwerken, lijkt een kwestie te zijn van gemiste kan-
sen in de begeleiding van Liane en Sacha en van het ontbreken van geschikte (andere) 
ervaringsverhalen. Ik meen dat mystagogie zich in principe net zo zeer kan voordoen 
binnen diaconie, als binnen de overige pastorale taakvelden. We kunnen inmiddels uit 
dit onderzoek opmaken dat niet zozeer de aard van de pastorale discipline bepalend is, 
maar eerder de aard van het pastorale aanbod binnen een of meerdere pastorale disci-
plines. Daarmee ga ik over naar het tweede punt, dat ik in deze paragraaf wil uitwerken: 
de operationalisering van mystagogische pastoraat.

6.2.3.2 Domeinen en taken binnen de geloofsbemiddeling 
De tweede aanvulling van het begrip van mystagogie als aanbod van de geloofsgemeen-
schap komt eveneens voort uit de inzichten die ik bij lezing van De Wit heb opgedaan. 
De contemplatief- psycholoog heeft een beschrijving gegeven van de geloofsbemiddeling 
die zich voordoet op de drie domeinen van mens-zijn, die tezamen de totaliteit van het 
menselijk bestaan omvatten. Deze beschrijving heb ik in het analyse-instrumentarium 
omgewerkt tot drie domeinen van mystagogisch aanbod en expliciet gesitueerd binnen 
de christelijke geloofstraditie: het aanreiken van christelijke werkelijkheidsvisie, het wek-
ken van spirituele ervaring en het duiden van spirituele ervaring. De analyse van de 
verhalen heeft laten zien dat deze drieslag een eerste aanzet geeft tot concretisering 
en operationalisering van mystagogie. Met deze drieslag blijken we een redelijk omvat-
tende beschrijving te kunnen geven van de aard van het aanbod dat door een geloofsge-
meenschap aan een geloofsleerling gegeven wordt. En we blijken er ook mee te kunnen 
wijzen op welke aspecten van geloofsbemiddeling (te) weinig aandacht krijgen om bij te 
dragen aan een omvattend proces van inwoning en omvorming. Hoewel de verhouding 
tussen de drie kan verschillen, blijkt dat in het geheel van elke mystagogische begelei-
ding aandacht nodig is voor alle drie genoemde domeinen van mystagogisch aanbod. De 
verschillende verhalen laten het belang hiervan duidelijk zien. De verhalen van Marieke 
en Ellen tonen dat wanneer op alle domeinen mystagogisch aanbod wordt gedaan zich 
een omvattend proces van inwoning en omvorming kan voltrekken. De overige verhalen 
laten daarentegen zien dat zich bepaalde aspecten van de inwoning en omvorming niet 
voordoen, wanneer op een of meerdere domeinen niet voldoende mystagogisch aanbod 
wordt gedaan (zie hieronder).
 In de literatuur wordt vaak aandacht besteed aan een of twee domeinen van mystago-
gisch aanbod. Bij Rahner is terug te vinden dat het van belang is om spirituele ervaring 
te wekken, daarop te reflecteren en de spirituele ervaring te duiden. Door de opvolgers 
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van Rahner wordt dit pleidooi verder uitgewerkt en/of geconcretiseerd. Zo doet Van den 
Berk het voorstel om door middel van film spirituele ervaring te evoceren. Ook Knobloch 
en Haslinger c.s. zoeken naar mystagogische arrangementen waarin spirituele ervaring 
opgedaan kan worden. Wollbold en Waaijman daarentegen leggen alle nadruk op de 
hermeneutische taak van mystagogie en zien haar als een hulp bij het duiden van gees-
telijke ervaring. Het lijkt erop dat de genoemde theologen er niet bij hebben stilgestaan, 
dat het in de mystagogische geloofsbemiddeling tevens nodig is christelijke werkelijk-
heidsvisie aan te reiken. Hiermee zijn we een tweede aanvulling op het bestaande con-
cept van mystagogie op het spoor. 
 Uit dit onderzoek blijkt wat de aard en de draagwijdte van deze tweede aanvulling 
is. We hebben gezien dat het aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie bestaat 
uit zowel het opbouwen van een christelijk referentiekader (Sundén) met behulp van 
conceptuele en perceptuele kennis (De Wit), als uit het ontwikkelen van een symbolisch 
(Van den Berk) en spiritueel bewust zijn (De Wit en Waaijman), waarbij schouwend en 
doorgrondend kennen een belangrijke rol speelt (Burggraaff). In hoeverre in de tijd van 
Rahner voorzien werd in de geloofsbemiddeling ten aanzien van dit omvattende domein, 
is de vraag. Rahner zette zich met zijn pleidooi voor mystagogische pastoraat in ieder 
geval af tegen een te eenzijdige overdracht van christelijke geloofstaal en geloofsleer, 
zoals dat plaatsvond in het op conceptuele kennis gerichte catechismusonderricht. Zijn 
voorstel om gelovigen weer in te wijden in de religieuze ervaring behelsde wellicht ook 
de inwijding in perceptuele en schouwende en doorgrondende kennis. Dit onderzoek laat 
echter zien dat de vorming van spiritueel bewust zijn en de opbouw van een christelijk 
referentiekader niet zonder elkaar kunnen. Geloofsleerlingen dienen zowel conceptuele 
als perceptuele kennis op te doen, te verhelderen en uit te zuiveren. Daarnaast dienen 
zij symbolisch bewust zijn te ontwikkelen en zo mogelijk tot schouwend en doorgrondend 
kennen te komen (zie ook hieronder, 6.3.4.2). Dat is nodig om Gods aanwezigheid en 
werkzaamheid in de werkelijkheid te kunnen ervaren. Van Peursen heeft er op gewezen 
dat wij de Werkelijkheid die God is, herkennen in gebeurtenissen die zo overvol beteke-
nis zijn, dat zij openbarsten in verhalen die wel verteld móeten worden. Mensen hebben 
blijkbaar taal nodig om de werkelijkheid tot bewustzijn te brengen. In het verhaal van 
René hebben we gezien dat hem de taal ontbrak om te herkennen en te benoemen 
dat hij in het bibliodrama bewogen was door de Heilige Geest. Maar ook miste hij het 
symbolisch en spiritueel bewustzijn, waarmee hij onder de oppervlakte van de werke-
lijkheid kon zien wat hem in het leven beweegt. In de lijn van Van Peursen kan ik zeg-
gen dat het ontbreken van een christelijke werkelijkheidsvisie niet alleen René’s denken 
over en ervaren van de werkelijkheid bepalen. Het had waarschijnlijk ook invloed op de 
wijze waarop René in de werkelijkheid stond en handelde. Van Peursen stelt dat mensen 
zich geroepen voelen om de ervaring van betekenisvolle gebeurtenissen in het handelen 
recht te doen113. We hebben in deze studie gezien dat kennis en bewust zijn van de meer-
zinnigheid van de werkelijkheid inderdaad vaak uitdrukking vinden in de wijze waarop 

113  De Wit bevestigt: ‘[…] de ontwikkeling van inzicht [bevordert] de ontwikkeling van barmhartigheid 
en waarachtige toewijding, en andersom. De ontwikkeling van spiritualiteit is dan gebaseerd op de 
eenheid van visie (inzicht) en handelen (mededogen).’ (De Wit, 1994, 39)
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iemand in contact staat met de werkelijkheid en handelt in de werkelijkheid. De verhalen 
van Marieke, Ellen en Cathelijne tonen ons dat de betekenis van Gods aanwezigheid 
die zij in hun leven ervoeren, uitgedrukt werd in de wijze waarop zij proberen ‘er te zijn’ 
voor de mensen om hen heen. De ervaring van God vond zo doorwerking in hun zijn en 
handelen. Het is mogelijk dat mensen in de ontmoeting met deze vrouwen op hun beurt 
godopenbarende betekenisvolheid van de werkelijkheid ontdekken en daar over moeten 
vertellen. Het handelen en zijn van deze mysten kan transparant worden naar God en zo 
spirituele ervaring wekken bij anderen. Zij die mysten waren, worden daarmee betrok-
kenen van nieuwe leerlingen op de weg van het geloof. Willen zij het christelijk geloof 
aan deze nieuwe leerlingen kunnen bemiddelen, dan is het van belang dat zij voldoende 
kennis en bewustzijn tot hun beschikking hebben om op hun beurt christelijke werkelijk-
heidsvisie te kunnen aanreiken en spirituele ervaring te kunnen wekken en duiden. Hoe 
dan ook, uit de voorbeelden van dit onderzoek blijkt, hoezeer de drie domeinen van het 
mens-zijn op elkaar betrokken zijn en zouden moeten samenhangen in het mystagogisch 
proces. In de huidige tijd van keuze christendom is het niet vanzelfsprekend dat mensen 
gelovig gesocialiseerd worden en dat zij christelijke werkelijkheidsvisie krijgen aange-
reikt. Daarom pleit ik er voor om dit domein van geloofsbemiddeling evenzeer aandacht 
te geven, als de domeinen van het wekken en duiden van spirituele ervaring, zoals Rah-
ner en navolgers – terecht – voorstonden. 

6.2.4 Mystagogie als proces van inwoning en omvorming
De nadere literatuurstudie en de analyses van de verhalen hebben inzicht gewekt in wat 
er in het mystagogisch proces bij een geloofsleerling gebeurt. De deiktisch-ontologische 
benadering van dit onderzoek geeft vier aanvullingen op het bestaande concept van 
mystagogie als receptie door de myste. Ten eerste is het mystagogisch transformatiepro-
ces met een begrip van Burggraaff nader omschreven als een proces van inwoning en 
omvorming (zie 6.2.4.1). Ten tweede hebben we met behulp van De Wit gezien dat het 
proces van inwoning en omvorming zich ontvouwt op de drie domeinen van het menselijk 
leven: het mentale domein, het handelingsdomein en het communicatieve domein. De 
beschrijving van de drie domeinen van het mens-zijn is geconcretiseerd en aangevuld 
met inzichten van andere wetenschappers. De drie domeinen blijken zich in de chris-
telijke context van dit onderzoek voor te doen als de domeinen van het denken over en 
ervaren van de werkelijkheid, het doen in de werkelijkheid en het in contact staan met 
de werkelijkheid. Het proces van inwoning en omvorming blijkt bovendien nader om-
schreven te kunnen worden als een ontwikkeling in staat van geest. De lectio divina van 
Cassianus heeft mij geïnspireerd tot de beschrijving van vijf staten van geest. Zij maken 
zichtbaar hoe de aanwezigheid en werkzaamheid van het geestelijke door de myste ver-
staan wordt (zie 6.2.4.2). Ten derde laat het deiktisch-ontologisch onderzoek zien dat in 
mystagogie drie lagen van inwijding te onderscheiden zijn, zoals Wollbold en Waaijman 
reeds hebben beschreven. Het onderzoek naar hoe de mystagogische inwijding zich bij 
de myste voltrekt, geeft echter aanleiding tot enige veranderingen in de beschrijving van 
deze lagen (zie noot 33, 3.4.4.3 en 4.2.2.6 en hieronder: 6.2.4.3). Ten vierde heeft het 
deiktisch-ontologisch onderzoek getoond in welke richting zich het proces van inwoning 
en omvorming begeeft. De lectio divina van Cassianus heeft me de handvatten gegeven 
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om mystagogie te beschrijven als inwijding gericht op menswording en gemeenschaps-
vorming voor het aangezicht van God (zie 6.2.4.4). Op elk van deze vier aanvullingen van 
het concept van mystagogie zal ik hieronder nog eens ingaan.

6.2.4.1 Inwoning en omvorming
Hierboven heb ik al geschreven dat mij in het onderzoek is opgevallen dat de meeste lite-
ratuur over mystagogie slechts impliciet uitgaat van het perspectief van de myste. In dit 
onderzoek daarentegen is expliciet aandacht besteed aan de betekenis van mystagogie 
voor geloofsleerlingen. Het doel daarbij was om inzicht te krijgen in hoe mystagogie bij 
mysten functioneert. We hebben zo gezien wat de eigenlijke gerichtheid van mystagogie 
is: dat een mens tot leven in God en met mensen komt, of  anagogisch gezegd: dat God 
tot leven komt in mens en medemensen. Daartoe ondergaat een geloofsleerling een 
transformatieproces. Allereerst heb ik in deze studie het mystagogisch proces dat een 
myste doormaakt, beschreven als een proces van inwoning en omvorming. Eerder heb 
ik al geschreven dat de term ‘inwoning en omvorming’ erop wijst dat een geloofsleer-
ling in het mystagogisch proces zichzelf ontdekt als tempel, waarin steeds meer ruimte 
ontstaat (omvorming) voor God om er te wonen (inwoning) (zie 3.4.1). Anders gezegd: 
het mystagogisch proces vindt plaats door de werkzaamheid van de Heilige Geest, die in 
de mens woont (Rom 8,9 e.a.) en hem tot leven wekt (Rom 8,11). De verhalen van Inga, 
Marieke, Ellen en (mogelijk) Cathelijne tonen hoe zich deze inwoning van en omvorming 
door de Heilige Geest in de concrete praktijk voordoet. In het mystagogisch proces vindt 
de myste wie hij of zij bedoeld is te zijn: déze unieke mens, door God gewild en geliefd 
als Zijn kind. In dit proces wordt de geloofsleerling steeds oorspronkelijker mens en meer 
godgelijkend.

6.2.4.2 Domeinen van mens-zijn en staten van geest
De tweede aanvulling op het voorlopig concept van mystagogie betreft enerzijds de on-
derscheiding en concretisering van de drie domeinen van mens-zijn waarop de mystago-
gische transformatie zich voltrekt. Met de vijf staten van geest is anderzijds een aanvul-
ling gegeven die zichtbaar maakt welke ontwikkeling een myste in geestelijk verstaan 
doormaakt. In paragraaf 6.2.3.2 is al ingegaan op de domeinen van mens-zijn bij de 
bespreking van de elementen die bijdragen tot de vorming van een christelijke werkelijk-
heidsvisie en het nauwe verband dat er ligt tussen het denken over en ervaren van de 
werkelijkheid, het doen in de werkelijkheid en het in contact staan met de werkelijkheid. 
Hier zou ik nog kort willen ingaan op het belang van het ontwikkelen van een symbo-
lisch bewustzijn als onderdeel van de vorming van een christelijke werkelijkheidsvisie. 
Van den Berk heeft daar in zijn boek Mystagogie. Inwijding in symbolisch bewustzijn 
op gewezen. Zijn uitwerking van mystagogie is, zoals deze deiktisch-ontologische studie 
laat zien, eenzijdig. Bovendien is zij te zeer Jungiaans en te weinig expliciet christelijk 
om geheel toegepast te kunnen worden in christelijke geloofsbemiddeling. Toch mogen 
dit geen gronden zijn om het boek terzijde te schuiven. Van den Berk heeft met zijn 
pleidooi voor het ontwikkelen van het vermogen om symbolen te herkennen en verstaan 
een wezenlijk en veronachtzaamd aspect van mystagogie voor het voetlicht gebracht. 
Hoe wezenlijk het is om symbolisch bewust te zijn, is zichtbaar geworden door de lectio 
divina van Cassianus (Reedijk). De lectio divina, die overigens in dit onderzoek aan de 



300

hedendaagse tijd is aangepast, heeft ons oog gegeven voor de meerzinnigheid van de 
werkelijkheid, die ontdekt kan worden in het proces van inwoning en omvorming. In het 
mystagogisch proces blijkt een myste verschillende staten van geest te kunnen ontwik-
kelen. Deze maken het mogelijk om de betekenis van de werkelijkheid, de betekenis van 
het Woord dat God in het concrete leven spreekt, op een bepaalde manier te verstaan: 
letterlijk, kritisch-redenerend, allegorisch, tropologisch en anagogisch. Zonder symbo-
lisch bewust zijn is het echter niet mogelijk om de meerzinnigheid van de werkelijkheid 
te ontdekken en om haar verschillende betekenissen van elkaar te onderscheiden. Of 
scherper gezegd: omwille van het vermogen om het Woord te verstaan, dat God in het 
leven spreekt, zal een myste een symbolisch bewustzijn moeten ontwikkelen. Of in de 
lijn van Burggraaff gezegd: om te kunnen zien hoe de mens zelf beeld is van God, is het 
nodig dat een geloofsleerling religieuze symbolen kan schouwen en doorgronden tot op 
de goddelijke werkelijkheid. De ontwikkeling van het symbolisch bewustzijn en van de 
verschillende staten van geest hangen zo gezien met elkaar samen114. 
 De verhalen uit dit onderzoek maken duidelijk dat het vermogen om Gods Woord te 
verstaan van invloed is op het proces van inwoning en omvorming. De meerzinnigheid 
van Zijn Woord, Zijn aanwezigheid in de werkelijkheid is te verstaan naarmate de staat 
van geest van de myste is ontwikkeld. De onderscheiding van de verschillende staten 
van geest helpt ons te zien welke weg een geloofsleerling kan gaan in het mystagogisch 
proces. Hoe ver de myste daadwerkelijk vordert op deze weg lijkt afhankelijk te zijn van 
de spirituele ervaringen die hij in zijn leven opdoet en van zijn vermogens en verlangens. 
We hebben echter ook gezien dat de vordering op de mystagogische weg afhankelijk is 
van de begeleiding die een myste van de geloofsgemeenschap ontvangt. Nu het mysta-
gogisch proces van een geloofsleerling te maken blijkt te hebben met het in meerduidige 
zin lezen van de werkelijkheid van het leven, lijkt het belangrijk daar in het mystagogisch 
handelen aandacht aan te besteden. Zowel bij het aanreiken van de christelijke werke-
lijkheidsvisie als bij het wekken en duiden van spirituele ervaring kan dit inzicht aange-
wend worden.

6.2.4.3 Mystagogie als inwijding op drie lagen
Het deiktisch-ontologisch onderzoek heeft op de derde plaats beter inzicht gegeven in de 
drie lagen van inwijding die Wollbold en Waaijman hebben onderscheiden. In hoofdstuk 
4 zijn deze lagen omschreven als ‘inwijding in het geheim van het bestaan’, ‘inwijding 
in de genade’ en ‘inwijding in de kerk’ (4.2.2.6). De omschrijving van de derde laag is 
een herziening van de omschrijving uit het voorlopig concept, die luidde: ‘inwijding in de 
roeping tot de gemeenschap’ (vgl noot 33 en 3.4.4.3). Op deze plaats zou ik deze formu-
lering nogmaals willen herzien, door ook bij de tweede en derde laag het woord ‘geheim’ 
toe te voegen. De analyse van de verhalen heeft laten zien dat niet alleen het bestaan zo 
vol betekenis is, dat het geheimvol is. Ook de genade en de kerk onttrekken zich aan een 

114  De analyse van het verhaal van Inga laat overigens zien dat zelfs de kritisch-redenerende staat van 
geest beïnvloed kan zijn door symbolisch bewustzijn. Het verhaal van Marieke wekt daarnaast de 
indruk dat het kritisch vragen stellen bij het Woord van God niet alleen voortkomt uit een ontwik-
kelde ratio, maar ook uit (onbewuste) spirituele ervaringen.   
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eenvoudige betekenis en verschijnen aan mysten telkens weer anders. De overvloed aan 
betekenis maken ook van de genade en de kerk een geheim waarin de geloofsleerling 
ingewijd kan worden. Dit inzicht heb ik in dit onderzoek het sterkst opgedaan ten aanzien 
van het geheim van de kerk. Om die reden zal ik hieronder een nadere uitwerking geven 
van ‘mystagogie als inwijding in het geheim van de kerk’. 
 Gaandeweg het onderzoek heb ik besef gekregen van hoe ‘inwijding in het geheim 
van de kerk’ gebeurt, welke betekenissen het omvat en waarom het een wezenlijk aspect 
is van mystagogie. In hoofdstuk 4 heb ik geschreven dat ik aanvankelijk de omschrijving 
van Waaijman heb gebruikt in mijn analyse van de verhalen rond mystagogische gebeur-
tenissen: mystagogie als ‘inwijding in de roeping tot de gemeenschap’. Deze omschrijving 
heeft – hoewel niet helemaal terecht, zoals hieronder zal blijken – mijn begrip van mysta-
gogie als inwijding in de kerk beperkt tot twee betekenissen. Allereerst de betekenis van 
mystagogie als inwijding in een empirisch waarneembare kerk: een groep mensen rond 
een zichtbare kerk op een concrete plaats. En daarnaast de betekenis van mystagogie 
als inwijding in het verstaan en uitvoeren van de specifieke taak waartoe God een myste 
roept. De omschrijving ‘mystagogie als inwijding in de roeping tot de gemeenschap’ laat 
weinig ruimte voor een spirituele betekenis van kerk en zet ook niet op het spoor van een 
sacramenteel verstaan van kerk. Deze betekenissen lijken echter een zinvolle en zelfs 
wezenlijke aanvulling te geven op het voorlopige concept van mystagogie. Daarom heb ik 
de omschrijving ‘mystagogie als inwijding in de roeping tot de gemeenschap’ vervangen 
door de ruimere typering ‘mystagogie als inwijding in de kerk’. Hieronder bespreek ik de 
verschillende betekenissen van ‘inwijding in de kerk’ die laten zien hoe geheimvol deze 
werkelijkheid is – in een andere volgorde dan de hierboven genoemde. 
 Als het gaat om de kerk als empirische werkelijkheid, dan wordt daarmee de kerk in 
haar sociale, institutionele, culturele en maatschappelijke gestalte bedoeld. Kerk in deze 
zin is door zowel christenen als door niet-christenen te herkennen en is veelvuldig onder-
werp van discussie en onderzoek met niet alleen een theologische, maar vaak een so-
ciaal-wetenschappelijke interesse. In de verhalen van Inga, Marieke, René en Cathelijne 
komt op verschillende manieren de sociale, institutionele, culturele en maatschappelijke 
betekenis van kerk naar voren. Zo wordt er gesproken over verschillende gestalten van 
de kerk, zoals de concrete gemeenschap van een parochie, het instituut, de wereldwijde 
geloofsgemeenschap, een religieuze leefgemeenschap, een gemeenschap waarin leken 
en religieuzen samenwerken, een gemeenschap in en door ziekenhuispastoraat, een 
virtuele gemeenschap van mensen die door religieuze muziek met elkaar verbonden 
zijn en een netwerk van relaties. Uit de verhalen van de geïnterviewden – ook die ik niet 
nauwkeurig geanalyseerd heb – maak ik op dat inwijding in persoonlijk geloof samen 
gaat met het deel worden van een of andere concrete geloofsgemeenschap. Het blijkt 
voor veel verhaalvertellers belangrijk dat zij mensen vinden met wie zij hun geloof kun-
nen delen. De meeste verhaalvertellers blijken op zoek te zijn geweest naar een gemeen-
schap in welke zij als het ware een (geestelijk) thuis kunnen vinden. Voor Sander is dat 
zelfs een van de redenen geweest om toe te treden tot de katholieke kerk. Hij vertelde 
echter dat er na zijn rituele inwijding niet veel terecht gekomen is van een opname in 
de lokale gemeenschap van gelovigen. Hij zei dat als een gemis te ervaren en te blijven 
zoeken naar een geloofsgemeenschap waarbij hij wel aansluiting vindt. 
 De betekenis van de kerkgemeenschap is er voor een deel in gelegen dat zij verban-
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den tot stand brengt tussen individuele mensen, die in sociaal, psychisch of spiritueel 
opzicht alleen zijn of zelfs verloren lopen. Hier gaat de sociale betekenis van geloofs-
gemeenschap over in een spirituele betekenis. De Wit (1994, 165-168) heeft ons erop 
gewezen dat geloofsgemeenschappen twee geestelijke functies hebben. De eerste is 
het bieden van veiligheid en vertrouwdheid, dat zich uit in het mensen aanvaarden en 
opnemen zoals zij zijn en in het open staan voor wat zij in te brengen hebben. De tweede 
is de keerzijde van de eerste functie, namelijk het kritisch zijn jegens mensen met het 
oog op hun geestelijke ontwikkeling. De spirituele functies van de geloofsgemeenschap 
komen tot hun recht wanneer de kerk zich verstaat als een verzameling van onvolmaakte 
mensen die zich binnen een spirituele traditie op een weg van inwoning en omvorming 
hebben geplaatst. Of scherper gezegd: de spirituele functie van de kerk wordt verwerke-
lijkt, wanneer een geloofsgemeenschap haar pastoraal handelen richt op het mystago-
gisch doel: dat de gelovigen mens worden en gemeenschap vormen voor het aangezicht 
van God (zie 6.3.4.4) Het verhaal van Ellen bijvoorbeeld laat zien dat de parochie waar 
zij terecht kwam, allerlei groepen bij elkaar bracht, waarin de deelnemers elkaar als 
geloofsleerlingen beschouwden. Samen zochten zij naar de betekenis van het christelijk 
geloof in relatie tot het concrete leven dat zij leefden. Ook Cathelijne vertelde deel te zijn 
van een groep vriendinnen, die als ‘onvolmaakte mensen onderweg’ (De Wit, 1994, 167) 
spraken over hun leven in het licht van hun geloof. Overigens is deze groep een voorbeeld 
van kerk in de gestalte van een sociaal netwerk en lijkt zij niet geïnitieerd te zijn door 
een parochie of een religieuze orde. De groepen waarover Ellen en Cathelijne spraken, 
blijken belangrijk te zijn geweest voor hun proces van inwoning en omvorming. Dat wijst 
erop dat deze groepen een vorm van kerk zijn, waarin de werkzaamheid van de Heilige 
Geest ervaarbaar is. Het maakt zichtbaar dat binnen de christelijke werkelijkheidsvisie 
de spirituele betekenis van de geloofsgemeenschap verbonden is met het beeld van 
kerk als tempel van de Heilige Geest (vgl. Van Vliet, 95). De Geest van Christus woont en 
werkt niet alleen in elke gelovige afzonderlijk en maakt niet alleen zijn lichaam tot tempel 
van de Geest (1 Kor 6,19). De Geest brengt bovendien mensen samen en bouwt hun ge-
meenschap op tot een woning van God (Ef. 2, 22; vgl. 1 Kor 3, 16). De veranderingen die 
de Heilige Geest in de geloofsleerling bewerkt, vinden plaats in een context waarin ook 
andere mensen de weg van de navolging van Christus gaan. Paulus heeft, zoals we hier-
boven door Cyrillus al hebben gezien, deze omvorming verbeeld als het uittrekken van de 
oude mens met zijn gedragingen en het zich bekleden met de nieuwe mens. De lezers 
van de brief aan de Kolossenzen roept hij op zich te bekleden met de eigenschappen 
van “Gods heilige en geliefde uitverkorenen”. Daaronder verstaat hij tedere ontferming, 
zachtheid, geduld, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. Maar hij spoort ook aan: 
“Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.” (Kol 3, 16)115 In de Geest van liefde wordt 
de mens vernieuwd naar het beeld van zijn Schepper en komt de ware aard van iedere 
mens onder de afstand creërende, oppervlakkige verschillen vandaan. De Geest van 

115  De genoemde eigenschappen verwijzen naar de twee spirituele functies van gemeenschap, die De 
Wit noemt. Ze zijn genomen uit een fragment uit de Kolossenzenbrief (3, 12-17) waarin Paulus een 
prachtig en evocatief beeld geeft van een gemeenschap van mensen, die voor het aangezicht van 
God leeft.
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God schept zo werkelijk gemeenschap tussen mensen: “alles in allen is Christus” (Kol. 
3, 11b). 
 In spirituele zin heeft inwijding in de kerk te maken met inwijding in het geheim, dat 
de Geest van Christus mensen op elkaars levenspad zet, waarop zij persoonlijk en geza-
menlijk God leren kennen en zijn Naam leren verwerkelijken. Dit onderzoek heeft laten 
zien dat mensen elkaar inderdaad nodig hebben op de geloofsweg. Het heeft ook ge-
toond dat de rol en de betekenis die zij voor elkaar hebben niet beperkt is tot die van le-
raar, mystagoog en die van leerling, myste. Ook wegbereiders, tochtgenoten, peetouders, 
bevestigers, passanten en zelfs weerstandbieders spelen een rol op de mystagogische 
weg (vgl. 6.3.2). We kunnen nu zeggen dat zij allen ingezet worden door de Heilige Geest 
om in betrokkenheid op elkaar de weg te gaan van menswording en gemeenschapsvor-
ming voor het aangezicht van God. Het herkennen van en inspelen op de werkzaamheid 
van Gods Geest blijkt zo een vorm te zijn van inwijding in de kerk. Met deze spirituele of 
pneumatologische betekenis kan het voorlopig concept van mystagogie worden aange-
vuld. 
 Een derde betekenis van inwijding in de kerk wordt expliciet verwoord in het verhaal 
van Cathelijne. Zij vertelde dat de band die zij met Christus ervaart, de kern en het fun-
dament is van haar geloof en haar leven. Ze heeft geleerd om wat in haar leven gebeurt 
symbolisch of sacramenteel te verstaan: als van de Heilige Geest, van Maria, van Jozef, 
van Christus gegeven om door haar te worden ontvangen (vgl. Depoortere, 388). Zij leeft 
zogezegd in gemeenschap met de drie-ene God en met heiligen. De gemeenschap met 
Christus ervaart zij bij uitstek in en door de viering van het sacrament van de eucharis-
tie en dat van de biecht. De ervaring van deze gemeenschap maakt dat zij overal waar 
de sacramenten worden gevierd, kerk ervaart, onverschillig van de plaats of zelfs het 
land waarin dat gebeurt en onverschillig van de persoon van de priester die voorgaat in 
de liturgie. Cathelijne wijst hier op het sacramentele karakter van de kerk. Volgens Van 
Vliet omvat het sacramentele karakter van de kerk drie aspecten: het tekenkarakter, de 
werkzaamheid en het teruggaan op Christus. Allereerst is de kerk een zichtbaar teken 
(sacrament) in onze werkelijkheid en is zij geroepen om te verwijzen naar gemeenschap 
van mensen en naar de drie-ene God als bron van gemeenschap. Daarnaast is de kerk 
een werkzaam teken. Het heil dat en de vrede die zij van Christus ontvangt, schenkt zij in 
haar verkondiging en sacramentenbediening door aan de gelovigen en de samenleving. 
Ten derde geeft de typering van de kerk als sacrament aan, dat zij teruggaat op Christus 
en dat zij zijn verkondiging van het Rijk van God voortzet (Van Vliet, 192). Het verhaal 
van Cathelijne toont hoe de theologie die Van Vliet bespreekt, zich in de hedendaagse 
praxis kan voordoen. Op haar mystagogische weg is Cathelijne binnengeleid in concrete 
kerken, in welke zij een zichtbaar teken ervaart van de relatie die God aan mensen aan-
biedt en waarop gelovigen antwoorden in verbondenheid met God en met elkaar. Van 
de werkzaamheid van de kerk heeft Cathelijne een besef gekregen door bijvoorbeeld 
de vertrouwde omgang van de kerk met de Heilige Geest en heiligen. Cathelijne heeft 
op veel momenten in haar leven ervaren dat de door haar aangeroepen Heilige Geest of 
Jozef werkzaam betrokken zijn op haar leven. Maar met name in de viering van de eucha-
ristie en in de biecht ervoer zij dat de kerk Gods genade bemiddelt die haar tot mens-zijn 
wekt. Tenslotte laat de droom zien – die zij had voorafgaand aan haar eerste communie 
en waarin achter het beeld van de priester vandaan het beeld van Jezus opdoemde, 
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die haar zelf de hostie uitreikte – dat Cathelijne een diep besef ervan had dat Christus 
het fundament van de kerk is. Paulus schrijft aan de Efeziërs, dat “Christus Jezus zelf 
de hoeksteen is” (Ef. 2, 20) op wie de gemeenschap van gelovigen als woning van God 
wordt opgebouwd en “die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt (Ef. 2, 21). In deze en 
andere brieven116 verbeeldt hij de kerk als het lichaam van Christus, waarvan Christus 
zelf het hoofd is (vgl. Ef. 1, 22; 4, 12-13). En hij roept gelovigen op om zich in geloof 
samen te voegen om het lichaam van Christus te gaan vormen en om samen te komen 
“tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man117, tot 
de gehele omvang van de volkomenheid van Christus” (Ef. 4,13). Om als gemeenschap 
van gelovigen tot de ”volheid” (Ef. 2, 23) van Christus te komen, dienen gelovigen inge-
wijd te worden in de sacramentele betekenis van de kerk118. Naast Cathelijne heeft ook 
Ellen daar een sprekend voorbeeld van gegeven. Zij vertelde in een handoplegging van 
de priester te hebben ervaren, hoe God haar zuiverde en genas. Ook in dit handelen van 
een priester is blijkbaar te merken geweest dat de kerk het heil van Christus doorschenkt 
aan haar gelovigen. De verhalen van Cathelijne en Ellen hebben licht geworpen op de 
sacramentele betekenis van de kerk. Daarmee hebben zij bijgedragen aan een omvat-
tender en concreter begrip van mystagogie als inwijding in de kerk.
 De vierde betekenis van mystagogie in de kerk noem ik met Waaijman ‘inwijding in de 
roeping tot de gemeenschap’. Ik heb dit begrepen als ingaan op datgene waartoe je je 
gemotiveerd of geïnspireerd voelt. Het kan lijken dat daarin weinig verschil zit met ingaan 
op wat je ‘gewoon echt leuk vindt om te doen’. René zei in dit verband dat er in bepaald 
opzicht geen verschil is tussen zijn motivatie om actief te zijn voor de voetbalclub en om 
zich in te zetten voor de parochie. Tegelijkertijd aarzelde hij en corrigeerde hij zichzelf. 
Zonder precies te kunnen benoemen wat het was, merkte hij toch dat het geloof hem 
zoveel gaf, dat hij zich ervoor wilde inzetten om dat door te geven aan zijn kinderen. 
Ook het verhaal van Marieke laat zien dat zij in Taizé zoveel ervaren had, dat zij ‘iets’ 
met haar geloof wilde gaan doen. Uiteindelijk werd dat theologie studeren. Misschien 
kan ik inmiddels zeggen dat deze omschrijvingen te maken hebben met ‘roeping tot de 
gemeenschap’ in tropologische zin. De geloofsleerling voelt zich dan door God of meer 
algemeen vanuit zijn geloof aangespoord of geroepen om zich op een bepaalde manier 
in te zetten voor de (geloofs-)gemeenschap. 
De verhalen van Marieke, Ellen en Cathelijne hebben getoond dat ‘inwijding in de roeping 
tot de gemeenschap’ nog een diepere betekenis heeft. Zij vertelden alle drie over de 
ervaring dat zij niet uit eigen beweging gestalte wilden geven aan wie zij geloven dat God 

116  Met name de eerste brief aan de Korintiërs en de brief aan de Kolossenzen. 
117  Eventueel is ook te vertalen: ‘mens’ (Vgl. NBV). Het gaat hier niet om het specifieke geslacht van 

Christus, maar om het gegeven dat Christus als mens het geslacht van een man had. Daarom volg 
ik de keuze voor ‘man’ uit de Willibrordvertaling. 

118  Van Vliet wijst erop dat dit hieraan niet alleen een mystieke kant, maar ook een institutionele kant 
zit. “De  christologische fundering van de Kerk heeft een bepaalde grondstructuur tot gevolg. Een 
bepaalde geloofsinhoud en een bepaalde grondvorm van het apostolische ambt en van de sacra-
menten zijn wezenlijk voor de Kerk. Kerk is niet slechts ‘gebeuren’, maar ook instituut.” (Van Vliet, 
107)
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is, maar dat zij instrument werden van Gods handelen in de werkelijkheid. Zij vertelden 
dat God zich aan hen heeft laten kennen als ‘Ik ben er’ en als ‘Liefde’; als een God die 
relatie, gemeenschap zoekt en aanbiedt. En zij merkten, ieder op hun eigen wijze, dat zij 
werkelijk ingaan op dit relatie-aanbod als zij zich terugschenken aan God in het er zijn 
voor mensen en in het schenken van liefde aan wie zij ontmoeten. Op momenten waarop 
dit gebeurt, toont zich iets van hun godgelijkvormigheid. De mensen die dit meemaken 
kunnen in hun handelen Gods aanwezigheid en barmhartigheid ervaren; zij kunnen er-
varen dat God door hen heen werkt. 
 Door de verhalen van Marieke, Ellen en Cathelijne ben ik gaan begrijpen dat mystago-
gie in de kerk in de zin van ‘inwijding in de roeping tot de gemeenschap’ niet alleen een 
tropologische, maar ook een anagogische betekenis heeft. Deze betekenis kan worden 
ontdekt door de geloofsleerling die ingewijd is in de sacramentele betekenis van kerk. De 
myste gaat beseffen dat het ten diepste de gemeenschap is die hij met God, met Chris-
tus ervaart, die op hem het appel doet om zich zodanig in het concrete leven te begeven, 
dat daarin zijn Naam verwerkelijkt wordt. De inwijding in de roeping tot de gemeenschap 
in anagogische zin behelst dat de geloofsleerling gaat inzien welke specifieke bijdrage 
hij kan leveren aan de verwerkelijking van Gods Rijk. Dat vraagt om een proces van 
onderscheiding der geesten119. Waaijman – in navolging van Wollbold – meent dat een 
gelovige in het mystagogisch proces geholpen wordt te onderscheiden wat God van hem 
vraagt en waartoe Hij hem uitrust (Waaijman (2000) 585; Wollbold 40-42). De roeping 
is immers een persoonlijke opdracht die God aan de geloofsleerling geeft en Hij schenkt 
hem de gaven die nodig zijn om de opdracht te kunnen vervullen. 
 Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs dat Christus aan ieder zijn gaven uitdeelt 
tot opbouw van zijn lichaam, de kerk (Ef. 4, 11-12; vgl. 1 Kor. 12, 1- 30). Hiermee is niet 
bedoeld dat de myste ertoe opgeroepen wordt slechts binnen de grenzen van de kerk 
zijn door God gegeven opdracht te vervullen. “[…] wanneer de Heilige Geest over jullie 
komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde”, zegt Jezus voor zijn hemelvaart (Hand. 
1,8). De roeping tot de gemeenschap strekt zich uit tot de gehele wereld. Het lichaam 
van Christus zal uiteindelijk pas voltooid zijn als alle mensen in de Geest tot eenheid 
zijn gebracht. Tot dit doel schenkt Christus niet alleen de kracht van zijn Geest aan wie 
in hem gelooft. Overal “[w]aar mensen zuchten naar recht en vrede, zijn ze beademd 
door de Geest. Waar mensen iets vermoeden van het Geheim, dat deze wereld draagt, 
bereidt de Geest dezen toe voor Christus.” (Wissink, 1989, 97). Paulus ziet de mensen 
tot wie hij spreekt in dit licht, bijvoorbeeld waar hij het geloof in de onbekende God van 

119  Wollbold stelt dat om de persoonlijke roeping en charisma’s te herkennen een soort ‘existen-
tiellen Erkenntnis’ nodig is (Wollbold, 41). Volgens hem ziet de jezuïet Rahner de richtlijnen 
bij de keuze van Ignatius als goede methode om dit existentiële inzicht te verkrijgen (vgl. 
Geestelijke Oefeningen 169-189). Door een onderscheiding van innerlijke bewegingen en ge-
moedstoestanden kan een myste ontdekken waartoe God hem beweegt, oftwel wat God ver-
langt over zijn leven. De oefening van de keuze nodigt de myste uit om ervoor te kiezen Gods 
verlangen over zijn leven tot zijn eigen verlangen te maken en te verwerkelijken.
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de Atheners duidt vanuit de christelijke werkelijkheidsvisie (Hand. 17, 16-34)120. In het 
‘hooglied van de Geest’ (Wissink, idem) houdt Paulus ons voor dat de voornaamste gave, 
die Christus ons in Zijn Geest schenkt, de liefde is. In dienende en bevrijdende liefde 
jegens de mensen met wie wij in ons concrete bestaan samenleven, binnen en buiten de 
geloofsgemeenschap, verwerkelijken mensen Gods Naam. 
 De werken van liefde kunnen, zoals we hierboven gezien hebben in de voorbeelden 
uit de verhalen van Marieke, Ellen en Cathelijne, een doorwerking zijn van een sacra-
mentele ervaring van kerk. Ze kunnen ook een aanknopingspunt zijn voor kennismaking 
met of verdieping van het christelijk geloof en de christelijke geloofsgemeenschap, zo-
als in het geval van René of in lijn van Paulus op de Areopagus in Athene.  Ze kunnen, 
zo gezegd, een vrucht zijn van of een kiem121 zijn voor mystagogie. De ontdekking van 
de sacramentele betekenis van inwijding in de kerk heeft mij inzicht gegeven in een 
betekenis van ‘mystagogie als roeping tot de gemeenschap’, die omvattender is dan ik 
aanvankelijk dacht. Mystagogie draagt bij aan de actualisering en verwerkelijking van de 
kerk. Mystagogie voert in die zin tot kerkopbouw. In verbondenheid met de Heilige Geest 
draagt de geloofsgemeenschap ertoe bij dat (het werk van) Christus werkelijkheid wordt 
in de gemeenschap zelf en in de wereld. Hieruit blijkt dat het begeleiden bij en het door-
maken van een mystagogisch proces niet alleen van waarde is voor de geloofsleerling en 
mogelijk de geloofsleraar, maar dat het voor heel de kerk en de wereld waardevol kan 
zijn. Deze ruimere betekenis van ‘mystagogie als roeping tot de gemeenschap’ is strikt 
genomen geen aanvulling op, maar wel een concretisering en nadere uitwerking van de 
inzichten van Wollbold en Waaijman. Het onderzoek heeft getoond dat de derde laag 
van mystagogie rijk aan betekenis is, zoals hierboven beschreven. Om niet weer terug 
te vallen in een eenvoudige, beperkte betekenis van deze laag van mystagogie, heb ik 
hierboven voorgesteld om in het vervolg te spreken over ‘mystagogie als inwijding in het 
geheim van de kerk’. 

120  Rahner spreekt over hen als ‘anonieme christenen’ (vgl. Wissink, 1994, 10-11). Met deze theolo-
gische uitdrukking probeert hij niet ‘stiekem’ alle mensen tot christenen te maken. Hij drukt er wel 
mee uit dat de christelijke werkelijkheidsvisie ervan uitgaat dat alle mensen door God in het leven 
geroepen zijn en door Hem al zijn aangenomen, voordat zij in vrijheid de keuze hebben gemaakt 
om dit genade-aanbod niet “als eine bloß objektiv gegebene […] Zuständlichkeit”, maar als “[…] 
geistige, personale Wirklichkeit” (Rahner, 225) te aanvaarden of af te slaan. Wie in de Geest van 
Christus leeft, maar nog niet van Hem gehoord heeft, kan daarom theologisch gezien als christen 
beschouwd worden, zonder dat hij zo genoemd wordt of zichzelf zo noemt (vgl. Wissink, 2006, 60-
62).  

121  Groener wijst op het belang van een kerk, die mensen mystagogische begeleiding aanbiedt. Ge-
loofsgemeenschappen kunnen “[…] het spoor aanbieden van de christelijke traditie om zo het 
startpunt van de religieuze ervaring te laten uitgroeien tot een voldragen en volwassen christelijk 
geloof. Veel religieuze ervaringen blijven om zo te zeggen ‘embryonaal’ omdat er geen kerkelijke of 
culturele schoot is waarin ze kunnen groeien en waaruit een gelovig mens wordt geboren. Er is geen 
bedding voor verder uitgroei.” (Groener, 323)
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6.2.4.4 Mystagogie als inwijding gericht op menswording en gemeenschapsvorming  
  voor het aangezicht van God
Om inzicht te krijgen in wat er gebeurt als een geloofsleerling wordt ingewijd, heb ik on-
der andere gebruik gemaakt van de lectio divina van Cassianus. De lectio divina vormt 
de basis van de onderscheiding van vijf verschillende staten van geest (zie 6.3.4.2). 
Hierboven hebben we gezien hoe deze onderscheiding het zicht heeft geopend op ver-
schillende betekenissen van de werkelijkheid, zoals van de kerk (zie 6.3.4.3). Daarnaast 
heeft deze onderscheiding mij bewust gemaakt van een subtiel, maar wezenlijk verschil 
tussen de mystagogie van Rahner en die van de meeste van zijn opvolgers: het verschil 
tussen menswording voor het aangezicht van God en ‘gewoon’ menswording. Dat zal 
ik hieronder uitwerken. Nu al is te zeggen dat beide ontdekkingen mij bewust gemaakt 
hebben van het doel van mystagogie. In het verlengde van mystagogie als inwijding in 
het geheim van de kerk is te zeggen dat mystagogie gericht is op gemeenschapsvor-
ming voor het aangezicht van God. In mystagogie beweegt de kerk als gemeenschap van 
onvoltooide mensen onderweg zich in de richting van een wereldwijde gemeenschap 
van mensen die in de Geest van Christus samen Zijn Lichaam verwerkelijken. Maar zo-
als uit dit hele onderzoek blijkt, vormen de gemeenschap en de individuele gelovige of 
spirituele zoeker twee kanten van een medaille. Mystagogie als inwijding gericht op ge-
meenschapsvorming voor het aangezicht van God is dan ook onlosmakelijk verbonden 
met mystagogie als inwijding gericht op menswording voor het aangezicht van God. De 
betekenis hiervan heb ik – zoals gezegd – kunnen ontdekken met behulp van de lectio 
divina van Cassianus. Daar zal ik hier op ingaan.
 Rahner heeft gepleit voor een inwijding in de godservaring en zijn (veelal Duitse) op-
volgers hebben dit pleidooi opgepakt. Zij hebben de inwijding in de godservaring uitge-
werkt met het oog op Selbstwerdung, zelfverwerkelijking of menswording122. Zij beschou-
wen mystagogie als die vorm van pastoraat waarin de geloofsgemeenschap leerlingen 
helpt zich bewust te worden van het geheim dat wij God noemen. Bewustwording van de 
geheimvolle grond van het leven wordt gezien als de sleutel voor fundamenteler mens-
wording. In de verhalen die ik in dit onderzoek heb geanalyseerd, wordt ontvouwd dat 
godservaring en menswording daadwerkelijk met elkaar samenhangen. De verhalen van 
Inga, Marieke, Ellen en Cathelijne laten zien dat God zich toont in existentiële ervaringen 
die zij opdoen en dat zij ontdekken door deze ervaringen meer zichzelf te worden. Vooral 

122  Waaijman en Wollbold lijken hierop een uitzondering te vormen. Mystagogie betekent voor hen 
inwijding in de godsrelatie. Zij gaan uit van de idee dat de myste zich in de biografisch bemid-
delde inwijding uitstrekt naar het goddelijk Geheim dat zich naar de geloofsleerling uitspreekt. “Het 
is duidelijk dat de mystagogie van Gods genadige Zelfmededeling aan de zoekende mens geen 
existentieel-fenomenologische verheldering is van het menselijk bestaan, maar een mystiek-dia-
logische analyse van het Geheim van de godsontmoeting, waarbij de gestalte van Jezus Christus 
en de trinitaire liefdesstructuur op de achtergrond staan.” (Waaijman (2000) 584) Aangezien in de 
mystagogie van Waaijman en Wollbold “de invloed van de mystieke tradities [tastbaar is]” (idem) 
en zij met hun concept van mystagogie veelal spirituele autobiografieën van (onder andere) mystici 
lezen, zullen zij stuiten op zowel de tropologische als de anagogische staat van geest bij de mysten. 
Zij maken deze onderscheiding echter niet expliciet. 
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het verhaal van Inga maakt ons duidelijk hoe diepgaand en veeleisend dit proces van 
menswording kan zijn en hoezeer het er toe doet om in dit proces heilzaam begeleid te 
worden. Daarom lijkt het inderdaad van groot belang dat in geloofsbemiddeling aan-
dacht is voor existentiële en spirituele ervaringen, voor reflectie daarop en voor duiding 
daarvan, juist omdat het bijdraagt tot menswording. 
 Maar de verhalen laten ook zien dat mysten soms een stap verder worden gebracht. 
Zij ontdekken dan dat het niet om louter ‘menswording’ gaat. Het blijkt meer specifiek te 
gaan om – zoals ik dat noem – ‘menswording voor het aangezicht van God’. Uit de verha-
len van Marieke, Ellen en misschien Cathelijne, maar ook bijvoorbeeld Irene – van wie ik 
het verhaal niet geanalyseerd heb – is op te maken dat God niet alleen van betekenis is 
voor hun leven. Zij zijn bij wijze van spreken omgekeerd ook van betekenis voor God. Zij 
ervaren ertoe geroepen te worden om hun leven te leven vanuit het perspectief van God. 
Zij voelen het appel om als het ware met de ogen van God naar hun leven te kijken en 
zo te zien wat zij ‘moeten’ doen en laten, wie zij zijn en wie zij ‘moeten’ of zullen worden, 
opdat God zich ook in hen en door hen heen kan verwerkelijken. Via Gods ogen ontdek-
ken zij wie zij zelf zijn en wie de mensen om hen heen zijn (vgl. Burggraaff, 2002, 13-17). 
Als in de geest van God treden zij de wereld tegemoet. Zij gaan leven vanuit Gods Geest. 
Irene bijvoorbeeld vertelde dat zij ervaart een zwaar kruis te moeten dragen in haar rela-
tie met haar echtgenoot. Verschillende bekenden hebben haar de vraag gesteld, waarom 
zij zich niet van hem laat scheiden. Zij zei echter zich geroepen te voelen om Christus na 
te volgen op de weg van de liefde. Ze ervoer Zijn Geest te ontvangen, die haar het ver-
mogen gaf om in trouw aan haar echtgenoot de ware aard van Gods liefde te ontdekken. 
Ze probeerde nu zo te leven dat zij niet inging op haar egocentrische neigingen en ver-
langens, maar zich liet leiden door de Liefde. Zij schonk zich als het ware terug aan God 
binnen de relatie met haar man, vanuit het verlangen en door de roeping om binnen de 
concreetheid van haar huwelijk Gods liefde te verwerkelijken. Daarbij merkte zij dat haar 
poging te leven in de Geest van Christus niet alleen heilzaam is voor haarzelf, maar ook 
voor haar echtgenoot en voor hun relatie samen. Door de inwoning van de Heilige Geest 
en voor Gods aangezicht ervoer Irene tot oorspronkelijker mens omgevormd te worden 
en zo bij te kunnen dragen aan de verwerkelijking van Gods Liefde in deze wereld. 
 Het verschil tussen ‘menswording’ en ‘menswording voor het aangezicht van God’ heb 
ik kunnen zien en duiden met behulp van de lectio divina en de onderscheiden staten 
van geest. ‘Inwijding in menswording’ wijst zo gezegd op een tropologische staat van 
geest: ‘als ziende de Onzienlijke’123. Mystagogie betekent in deze zin het ontdekken van 
de betekenis van God en geloof voor de eigen psychische opbouw en als appel voor het 
ethische handelen. ‘Inwijding in menswording voor het aangezicht van God’ daarentegen 

123  Naar de titel van Fortmanns cultuurpsychologische studie over de religieuze waarneming en de 
zogenaamde religieuze projectie, Als ziende de Onzienlijke. De titel is overigens ontleend aan Hebr. 
11,27, waar de woorden eerder een anagogische dan een tropologische-psychodynamische hou-
ding van Mozes duiden. De Schrifttekst roept in herinnering hoe Mozes leefde naar de werkelijkheid 
die in potentie aanwezig is en waartoe hij zich door God opgeroepen wist, zonder dat deze werkelijk-
heid al verwerkelijkt was. Hij leefde zogezegd als zag hij het niet-geziene, als zag hij de Onzienlijke, 
en droeg zo bij aan de verwerkelijking van het verborgen aanwezige.
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wijst op een anagogische staat van geest: niet ‘als ziende de Onzienlijke’, maar ‘zien als 
met de ogen van God’ (Burggraaff, 2002, 51-52; 2007, 60-62). Nu wordt ontdekt dat 
in de relatie met God het centrum van de aandacht verlegd wordt van zichzelf naar de 
(goddelijke) ander. De geloofsleerling beseft dat hij de hemel heeft bekleed met beel-
den van(uit) zichzelf en ontdekt dat hij de dingen niet ziet zoals ze zijn, maar zoals hij 
zelf is124. Hij ontvangt het inzicht dat als zijn ‘ik’ ophoudt met kijken, zijn ogen werkelijk 
beginnen te zien. Hij ervaart dat als hij zijn greep op de geheimvolle werkelijkheid los-
laat, deze haar ware aard kan tonen. In de overgave van de myste kan het onzichtbare 
zichtbaar worden. De overgave schept de ruimte waarin het goddelijk Geheim zich kan 
openbaren. Deze openbaring van God brengt de geloofsleerling bij zijn eigen kern. Het 
is alsof gezegd wordt: “Laat mij los, want ik moet in jou aan het licht komen. Jij bent 
mijn lichaam en Ik ben het leven dat nooit sterven zal!” (Mulder, 139) In de anagogische 
staat van geest ervaart de myste dat hij ten diepste tot zijn bestemming wordt gebracht 
wanneer hij in de relatie met God tot beeld van God omgevormd wordt. Hij ervaart dat hij 
in het van-aangezicht-tot-aangezicht met God tot het ware mens-zijn geboren wordt en 
daarmee een plaats wordt waar God onder ons kan wonen125. 
 Deze anagogische betekenis van ‘menswording’ lijkt enigszins ondergesneeuwd te 
zijn geraakt in de moderne uitwerkingen van mystagogie. Deze zijn veelal tot stand ge-
komen in de laatste decennia van de vorige eeuw, waarin in de westerse landen groot 
accent gelegd werd op zelfverwerkelijking en zelfontplooiing126. Bij Rahner is echter de 
anagogische gerichtheid van mystagogie wel terug te vinden. Hij heeft bijvoorbeeld ge-
zegd: “Er [zijn] te weinig mensen die eraan denken dat uiteindelijk God er niet voor hen 
is, maar dat zij er voor God zijn.” (Rahner in: Vorgrimler, 74) En Egan schrijft dat Rahner 
het wezen van mensen als een “zoekende christologie” ervaart, omdat “de christologie 
de vervulling van de antropologie vormt” (Egan, 105). Daarmee bedoelt hij dat Rahner 
in Christus het paradigma ziet van de mens die in het schouwen en doorgronden van 
het geheim van het bestaan zijn oorsprong en bestemming ontdekt. De geloofsleerling 
wordt tot mens-zijn gewekt “[i]n volkomen zelfgave aan het liefhebbende Geheim, zo dat 
iemand niet meer zichzelf toebehoort, maar God” (idem, 106). Het diepste wezen van de 
mens is volgens Rahner dan ook zich te verliezen in het liefhebbende geheim dat God is. 
In de in hem gewekte barmhartige liefde schenkt de myste zich weg aan de mensen om 
zich heen en schenkt hij zich terug aan God. Hij verwerkelijkt zijn meest innerlijke zijn als 
hij op deze wijze “Anbetung” is (Rahner in: idem). Voor het aangezicht van God wordt de 
myste zo de mens die hij wezenlijk is. 
 De anagogische betekenis van menswording, waarmee dit onderzoek het concept van 
mystagogie aanvult, is niet alleen terug te vinden bij Rahner, maar ook bij de kerkvaders. 

124  Naar een talmoedtekst in: Mulder, 131: “We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien ze zoals we 
zelf zijn.” Mulder haalt deze tekst aan in haar beschouwing over de geestelijke ontwikkeling van 
Maria de Magdaleense naar aanleiding van het opstandingsverhaal in Johannes 20, 1-18 (zie blz. 
123-144).

125  Vgl. Zegveld (1993), Een plaats om te wonen. Over spiritualiteit en menswording.
126  Zie bijv. Nijk, De mythe van de zelfontplooiing en Taylor, De malaise van de moderniteit en Sources 

of the Self: the making of modern identity. 
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In het initiatieritueel en de mystagogische catechesen leggen ook zij een verband tussen 
antropologie en theologie, of meer specifiek, tussen antropologie en christologie. We 
hebben in het tweede hoofdstuk gezien dat allerlei rituelen voorafgaand aan en tijdens 
de Paasnacht erop gericht waren om het zondige leven onder de heerschappij van Sa-
tan af te zweren en het leven in de kracht van Christus aan te nemen (zie 2.2.2). Deze 
rituelen symboliseren het Schriftwoord: “Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, 
bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld 
van zijn schepper.” (Kol. 3, 9b-10)127 De mystagogie van de kerkvaders is erop gericht dat 
de gedoopte gelovigen tot de ervaring komen dat zij niet meer zelf leven, maar dat Chris-
tus in hen leeft (vgl. Gal. 2,20). Cyrillus van Jeruzalem houdt zijn gehoor voor: “Nu gij in 
Christus zijt gedoopt en Christus hebt aangetrokken, bent u gelijkvormig geworden aan 
de Zoon van God. […] Christussen bent u geworden door de beeltenis van de H. Geest te 
ontvangen. Alles is in afbeeldingen aan u geschied, omdat gij beelden zijt van Christus.” 
(Cyrillus van Jeruzalem, 24) Duidend en wekkend wijdt Cyrillus de geloofsleerlingen in in 
het geheim van het geloof. Hij wijst ze de weg van de navolging van Christus. Deze weg 
voert in de dood, waarin de zelfgenoegzaamheid van de myste afsterft als een afbeelding 
van de kruisdood van Christus. Maar de doop is er het symbool van dat “uw geboorte 
[samenvalt] met uw dood” (idem, 22): “Wanneer wij met Hem zijn samengegroeid door 
het beeld van zijn dood, zullen we het ook wezen door dat van zijn verrijzenis” (Rom. 6,5 
in idem, 23). In de navolging van Christus, op de geloofsweg, wordt mededogende liefde 
in de myste gewekt, die hem tot waarachtig mens-zijn brengt. “God […], die u als uit de 
dood tot het leven heeft opgewekt, is in staat u te geven om in nieuwheid van leven te 
wandelen (Rom 6,4)”, zegt Cyrillus (idem). In zijn mystagogische catecheses beschrijft en 
duidt Cyrillus de betekenis van de geloofsgeheimen van de initiatiesacramenten. In de 
doop zijn de gelovigen tot nieuw leven opgewekt, tot leven “voor God in Christus Jezus” 
(Rom. 6,11) Tegelijkertijd roept hij hen op om hun nieuwe identiteit recht te doen in het 
verdere leven. “Ga vooruit in goede werken en word welbehagelijk aan de bewerker van 
uw heil, aan Christus Jezus […]” (idem, 27). In Christus’ Geest zal de geloofsleerling im-
mers tot zijn oorsprong en bestemming gebracht worden: tot mens-zijn naar het beeld 
van God, zijn Schepper. Cyrillus gaat in zijn mystagogie duidelijk uit van een antropologie 

127  In twee preken gaat Cyrillus van Jeruzalem in op de symbolische betekenis van het uittrekken van 
het oude gewaad en het aantrekken van een nieuw, wit gewaad. In de tweede inwijdingsonder-
richting zegt Cyrillus: “Welnu, aanstonds na het binnenkomen heeft u zich uitgekleed. Dit was het 
beeld van het uittrekken van de oude mens met zijn praktijken. […] Want omdat in uw ledematen 
de vijandige machten gehuisvest waren, is het u niet meer geoorloofd dat oude kleed te dragen. 
Ik bedoel helemaal niet het waarneembare kleed maar de oude mens die ten onder ging aan de 
hartstochten van de dwaling. […]” In het vierde inwijdingsonderricht vervolgt hij: “maar nu u de oude 
gewaden hebt uitgetrokken en de geestelijke-witte hebt aangetrokken, behoort u altijd in het wit 
gekleed te gaan. Wij bedoelen hiermee volstrekt niet dat u altijd een wit pak moet dragen, maar wel 
is het noodzakelijk dat u altijd in het echt witte en heldere en geestelijke gekleed gaat, opdat u met 
de heilige Isaias kunt zeggen: ‘Laat zich mijn ziel verheugen in de Heer, want Hij heeft mij gehuld 
in het kleed van verlossing en mij de mantel van blijdschap omgeslagen’. (Is. 61,10)” (Cyrillus van 
Jeruzalem, 20; 30-31)
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die in christologie of ruimer theologie geworteld is. Zijn mystagogie blijkt een inwijding te 
zijn gericht op menswording voor het aangezicht van God. 
 Het concept van mystagogie dat in dit onderzoek gevonden is, staat zo, met kerkva-
ders en Rahner, in de lijn van grote figuren uit de christelijke traditie. Het wil het concept 
van mystagogie dat uitgewerkt is door opvolgers van Rahner niet terzijde schuiven. Het 
is immers een groot goed als het christelijk geloof op zodanige wijze bemiddeld wordt, 
dat mysten in hun existentiële ervaringen gekend worden en tot geheelde en bevrijde 
mensen gewekt worden die omzien zowel naar zichzelf als naar anderen. Dat geloofsbe-
middeling heilzaam en herscheppend kan zijn, hebben we gezien in het verhaal van Inga. 
De verhalen van Nicole, René en Cathelijne tonen echter dat dit niet vanzelfsprekend of 
gemakkelijk is. Nicole is tijdens de Doorloper weliswaar dichter bij zichzelf gekomen. Zij 
heeft zich als mens meer ontwikkeld. Een gelovige interpretatie daarvan bleef echter 
vooralsnog uit. Bij René kunnen we vermoeden dat wanneer hij zich verder op een mys-
tagogische weg zou begeven, meer aspecten van zijn menszijn tot ontwikkeling zouden 
komen. Juist een dynamische relatie met God en andere mensen zou hem daarbij tot 
hulp kunnen zijn. Van Cathelijne is enerzijds voluit te zeggen dat zij – net als Marieke en 
Ellen – jaren na de geboorte uit haar moeder heeft ervaren geboren te zijn als vanuit 
God. Het is bij haar echter niet duidelijk in hoeverre zij zich deze geboorte toege-eigend 
heeft. Uit haar verhaal is niet op te maken of er bij haar een innerlijk zuiveringsproces 
heeft plaatsgevonden, zoals waarvan Cassianus spreekt (zie 3.4.3.1). Maar wel duide-
lijk wordt dat zij een diepe relatie onderhoudt met Jezus en dat deze relatie haar leven 
inhoud en richting geeft. Deze drie verhalen laten zien dat mystagogie als inwijding in 
tropologische zin blijvende aandacht van geloofsbemiddelaars verdient. Maar – zoals 
gezegd – uit dit onderzoek volgt ook een pleidooi voor aandacht voor inwijding in ana-
gogische zin. Het concept van mystagogie dat in deze studie naar voren komt, vormt zo 
geen vervanging van, maar wel een aanvulling op het gangbare concept van mystagogie. 
Het is interessant en verheugend dat de verhalen van Marieke, Ellen, mogelijk Cathelijne 
en ook die van Irene laten zien dat een anagogische staat van geest niet voorbehouden 
is aan heiligen, mystici en grote theologen, zoals misschien gedacht wordt. De verhalen 
maken duidelijk dat de overgang van een tropologische naar een anagogische staat van 
geest zich voordoet in een act van overgave en gekenmerkt wordt door een wisseling van 
het perspectief dat ligt bij het eigen ego naar een perspectief dat ligt bij God. Door deze 
verhalen zien we dat deze perspectiefwisseling zich ook aan gewone mensen in onze tijd 
kan voordoen. Het lijkt daarom zinvol dat geloofsbemiddelaars zich bewust worden van 
de eigenheid van de verschillende staten van geest en dit bewustzijn adequaat toepas-
sen in de begeleiding van geloofsleerlingen op hun mystagogische weg. 
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6.3 Samenvatting
In deze studie is een deiktisch-ontologisch proces ondernomen met het oog op het for-
muleren van een concept van mystagogie. Door middel van een literatuuronderzoek en 
een kwalitatief-empirisch onderzoek is gezocht naar de werking van inwijding in een 
christelijke context. Dit onderzoek heeft verschillende betekenissen van mystagogie ge-
toond, die tezamen genomen het concept van mystagogie vullen. Tot besluit van deze 
studie geef ik een samenvatting van het gevulde concept van mystagogie.

Mystagogie is inwijding in persoonlijk geloof en in de geloofsgemeenschap.

In dit proces van inwijding zijn verschillende betrokkenen te onderscheiden:
−	 de geloofsgemeenschap, waaronder de in beweging brenger, de wegbereider, de  
 peetouder, de tochtgenoot, de bevestiger en de weerstandbieder; 
−	 de mystagoog, waaronder de persoon en de mystagogische vorm; 
−	 de myste; 
−	 God. 

Mystagogie kan benaderd worden vanuit twee perspectieven: dat van de geloofsgemeen-
schap en in het bijzonder de mystagoog, en dat van de myste. 
a) Vanuit het perspectief van de geloofsgemeenschap en de mystagoog:
mystagogie is een praxis van bemiddeling van de geloofstraditie, die erop gericht is dat 
haar leerlingen tot leven in God en met medemensen komen, of anagogisch: dat God tot 
leven komt in de mens en in medemensen. 

Het mystagogisch aanbod wordt gedaan op de verschillende pastorale taakvelden, te 
weten: pastorale begeleiding, catechese, liturgie en diaconie, en het draagt bij aan kerk-
opbouw. 

De mystagogische praxis omvat voor de geloofsgemeenschap drie taken: 
−	 aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie
−	 wekken van spirituele ervaring 
−	 duiden van spirituele ervaring

b) Vanuit het perspectief van de myste:
mystagogie is een proces van inwoning en omvorming, waarin de myste ingewijd wordt in 
het ervaren van en het inzicht krijgen in het spirituele in het persoonlijk leven, en waarin 
hij een relatie leert aangaan met God en mensen.

Het mystagogische proces dat een myste kan doormaken doet zich voor op drie domei-
nen van mens-zijn:

−	 denken over de werkelijkheid en ervaren van de werkelijkheid
−	 doen in de werkelijkheid
−	 in contact staan met de werkelijkheid
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Het mystagogisch proces brengt bij de myste een verandering met zich mee van staat 
van geest:

−	 letterlijk
−	 kritisch-redenerend
−	 allegorisch
−	 tropologisch-ethisch of tropologisch-psychodynamisch
−	 anagogisch

De mystagogische receptie door een myste omvat drie lagen:
−	 mystagogie in het geheim van het bestaan
−	 mystagogie in het geheim van de genade
−	 mystagogie in het geheim van de kerk

Het mystagogisch aanbod is erop gericht dat in de mystagogische receptie een geloofs-
leerling geleid wordt tot menswording voor het aangezicht van God. 

Het gevulde concept van mystagogie zoals hierboven geformuleerd is vrucht van enige 
jaren onderzoek en een proces van voortschrijdend inzicht. Net zoals het concept aan 
het einde van hoofdstuk 2 voorlopig was, is ook dit gevulde concept principieel voorlopig 
en onder voorbehoud. Verder onderzoek naar mystagogie bijvoorbeeld in andere contex-
ten, onder verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende sociale en/of psycho-soma-
tische groepen zal dit concept op zijn beurt aanvullen, nuanceren en preciseren. Voor dit 
moment echter is het een omvattend concept. Ik spreek de hoop uit dat het handvatten 
aanreikt voor concretisering en operationalisering in de pastorale praktijk die gericht 
is op geloofsbemiddeling, opdat mensen leven vinden in God en met medemensen en 
opdat God tot leven komt in de mens en in medemensen.
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Chapter 1, Determining the theoretical position
In this dissertation I attempt to answer my questions on Christian mystagogy. I start 
my search in Section 2 of Chapter 1 by quoting some personal experiences in the hope 
that these will make the subject more accessible. In Section 3 I discuss three research 
domains which determined the theoretical position adopted in this study. First of all, I 
place mystagogy in the domain of practical-theological spirituality where the focus is on 
the development of the relationship between God and the believer in the praxis of initia-
tion into the mysteries. The primary intention of this dissertation is to ascertain what 
happens during the mystagogic process. This question is inherent in the deictic ontology 
of Van Peursen, a philosophical approach which makes it possible to gather knowledge 
about the nature of mystagogy. The investigation is conducted in four steps which are 
explained in Section 4. In the first step I search for a provisional concept of mystagogy 
in the current literature and I stake out the research territory (ontological findings) in 
relation to the question: ‘What is mystagogy?’ In the second step I collect testimonies 
from current praxis which indicate (deictically) that mystagogy occurs (mythical findings). 
In the third step I analyse the testimonies to uncover how mystagogy manifests itself 
and works (functional findings). In the fourth and final step the question ‘What is mysta-
gogy?’ is asked again. The provisional concept is redefined in relation to my findings on 
how mystagogy works (ontological findings based on mythical and functional findings). 
These four steps form the backbone of the deictic-ontological process that I undertake in 
this dissertation. In Section 5 I elaborate on the research position by discussing the un-
derlying methodological options, viz. the theological-phenomenological and theological-
hermeneutic approach, the spiritual-anthropocentric approach, the qualitative-empirical 
approach, the direct experiential approach and the intuitive approach. Finally, I discuss 
my decision to adopt the perspective of the pupil (the myste) in order to gain insight into 
the approach of the educator (the mystagogue). This is the route I follow to demarcate 
the theoretical position adopted in this dissertation. 

Chapter 2, What is mystagogy? Defining the territory and the provisional concept
I devote two chapters to the first step of the deictic-ontological process. In Chapter 2 I 
explore the available literature on mystagogy. In the second section I attempt to gain 
insight into the meaning of mystagogic praxis in early Christianity. In Section 3 I ask 
what current theologians understand by mystagogy. I examine the intrinsic meaning of 
mystagogy and the way in which it translates into methodology. At the same time, I look 
at the context, concentrating particularly on the pre-history and the evolution of praxis in 
these two periods. I identify three elements of mystagogy: theology, rite and catechesis. 

Mystagogy at work 
Personal and communal formation in Christian mystagogy



In Section 4 I clarify the similarities between patristic and modern mystagogy. This leads 
in Section 5 to the formulation of a provisional concept of mystagogy: mystagogy is initia-
tion into personal faith and the community of believers. The initiation via the community 
in general and the mystagogue in particular takes place in all pastoral domains: a) theol-
ogy; b) rite; and c) catechesis. The initiation may consist of three layers: a) mystagogy in 
the mystery of existence; b) mystagogy in the mystery of God’s grace; and c) mystagogy 
in the call to the community of believers (mystery of the Church, see last paragraph)  
(Wollbold; Waaijman). 

Chapter 3, What is mystagogy? A spiritual-anthropocentric vision
My search of the literature on mystagogy made me realize that my personal encounter 
with mystagogy via the collected testimonies (see Chapter 3) was prompting me to intui-
tively search for an answer to the questions of how mystagogy works, what it brings to 
bear, and how it takes shape and form. When I was unable to find an answer to these 
questions in the literature on mystagogy, I turned to literature on (contemplative) psychol-
ogy and spirituality. Hence, I took the first step in the deictic-ontological process again, 
but this time from a spiritual-anthropocentric angle. In other words, the question ‘What 
is mystagogy?’ is now asked from the perspective of how it works. In Section 2 I take a 
closer look at the relationships between the agents in the mystagogic process. The litera-
ture sees these as the community of believers, – particularly the mystagogue – the myste 
and God. The involvement of God will be touched upon at a later stage. The involvement 
of the community of believers and the mystagogue on the one hand and the myste on 
the other are explicitly explored. In Section 3 mystagogy is discussed as the praxis of 
transferring the traditions of faith by the community of believers in general and the mys-
tagogue in particular. Strongly inspired by the contemplative psychology of De Wit I iden-
tify three domains where mystagogy operates. Together these three domains encompass 
the totality of human existence. First, I present the Christian vision of reality in the mental 
domain. This takes place in the catechismal instruction and in spiritual guidance. The 
second domain is the domain of action, where the emphasis rests on the awakening of 
spiritual experience, which plays an important role in the liturgy and possibly the diaco-
nate as well. The third is spiritual experience in the domain of communication, which is 
highlighted in maieutic catechesis and in pastoral guidance. In Section 4 I turn my atten-
tion to how initiation works in the myste. Mystagogy is described as a process of spiritual 
growth and transformation. I begin by explaining how the contemplative psychology of 
De Wit inspired me to distinguish between three domains of being which change during 
the initiation process of the myste. The first domain concerns thinking about and experi-
encing reality and includes the assembly of a Christian frame of reference (Sundèn), an 
awareness of symbolism (Van den Berk) and the acquisition of conceptual and percep-
tual (De Wit) and intuitive and anagogical knowing (Burggraaff). The second domain con-
cerns taking action within the context of reality and the third concerns being in contact 
with reality. The analysis of the changes that take place in the three domains of being 
does not, however, offer an all-encompassing understanding of the process of indwelling 
and transformation. We still do not know how the relationship between the myste and 
God develops, or rather: how the myste interprets the involvement of God in his life. To 
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find an answer to this question I consulted the Lectio Divina of Cassianus, which makes 
clear that the Word that God speaks to a believer – or in plain terms – the way in which 
God expresses His involvement in the life of a myste can take many different forms. The 
myste can interpret the Word of God in any number of ways, depending on his state of 
mind. For our own time I identify five states of mind: literal; critical-rational; allegorical; 
tropological-ethical and psychodynamic; and anagogic. Finally, in the third part of this 
section I describe how the insights acquired into the mystagogic experience of the myste 
shed light on the mystagogic process in relation to Wollbold and Waaijman’s three layers 
of initiation in Chapter 2.     

Chapter 4, That is mystagogy!? Real-life testimonies
In Chapter 4 I move on to the second step of the deictic-ontological process. I was look-
ing for testimonies that said: ‘Look, that is mystagogy’, so I went in search of people who 
had witnessed events in which the meaning of mystagogy was revealed. These witnesses 
wrote or said that mystagogy does occur in reality, in pastoral practice. I looked for testi-
monies about mystagogic events in each of the pastoral domains (guidance, catechesis, 
liturgy and diaconate) and selected a specific theme relating to the transfer of faith and 
guidance for each case, viz. individual pastoral guidance, bibliodrama, initiation liturgy 
and a diaconal year. I also added a fifth theme – the journey of reflection –  ‘De Door-
loper’ – in which more pastoral domains occur. I collected testimonies relating to these 
themes in the form of diaries and interviews. I describe my quest in Section 3 and explain 
my criteria for selecting certain testimonies for a detailed analysis in Chapter 5. Remark-
ably, I was unable to find a usable testimony for mystagogic events in the diaconate. In 
Section 4 I present the stories of the two diary-writers, Inga (individual pastoral guidance) 
and Nicole (Doorloper), and the four storytellers Marieke (Doorloper), René (bibliodra-
ma), Ellen and Cathelijne (both initiation liturgy). I do this by offering impressions of the 
contents of the diaries and of the writers, and of the interviewees as they told me their 
testimony. Two of these testimonies seemed to clearly say: ‘That is mystagogy!’ The next 
question was to ascertain how, according to them, mystagogy works (see Chapter 5). The 
other four were less clear and seemed more to ask the question: ‘Is that mystagogy?’ 
 The testimonies also set me questions that I could not adequately clarify without ap-
plying the provisional concept of mystagogy from Chapter 2. This prompted me to em-
bark on an additional literature search in an attempt to gain a clearer understanding 
of how the processes of transfer of faith and indwelling and transformation manifest 
themselves. I report on this in Chapter 3. Using the insights from Chapters 2 and 3, I 
developed a set of tools for analysing the selected testimonies. These are discussed in 
Section 2. 

Chapter 5, What is mystagogy like? Analysis of the testimonies
In this chapter the storytellers get a say. With the aid of their verbal or written testimonies 
I try to gain insight into what happens in the mystagogic process. This brings me to the 
third step in the deictic-ontological process: I apply the analytical tools to show exactly 
how mystagogy develops in present-day reality.  
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The testimony of René shows how mystagogic offerings can trigger an incipient mysta-
gogic development. It also highlights the need for a comprehensive range of mystagogic 
offerings, so that the work of God’s Spirit can be noticed and named and the individual 
can actually grow in personal faith and in the community of believers. This testimony also 
highlights the importance of mystagogic guidance for anyone who wishes to pass on the 
faith to the next generation, but who has barely any vision of Christian reality or spiritual 
experience and no skills to interpret them. Nicole’s testimony suggests someone who 
was spiritually receptive, but who lacked concrete, personal mystagogic guidance. As a 
result, we can only tentatively speak of mystagogy in her case. The testimony of Catheli-
jne points to God as the ultimate mystagogue: the grace that He bestows opens the door 
to a life spent in a relationship with Him. But it also underlines the importance of com-
prehensive transfer of faith in the mystagogic development of a myste. What matters is 
not only the presentation of a Christian vision of reality and mystagogic scenarios which 
prompt spiritual experience but also the interpretation and testing of spiritual experi-
ences when they occur. Cathelijne’s testimony clearly demonstrates the importance of a 
critical approach on the part of the community in the process of indwelling and transfor-
mation. Inga’s story sheds light on mystagogy as a process of personal formation which 
came about under intensive guidance with the pastor as mystagogue. 
 The suggestion that the testimonies of Marieke and Ellen would turn out to be com-
prehensive examples of mystagogy was confirmed by the analysis. Marieke’s testimony 
shows how mystagogy can be a continuous process. In addition, it provides us – as it 
were – with a real-life account of what mystagogy brings to bear: when an event or experi-
ence changes in perspective, the meaning changes as well. Ellen’s story shows us that 
a moment can occur in life when an individual can be set (back) on the path by the Holy 
Spirit and the right kind of counsellors. Ellen rediscovered herself in this encounter with 
God and the community of believers.

Chapter 6 What is mystagogy? A developed concept
In the final chapter of the dissertation, the fourth step, the deictic-ontological process 
reaches completion. I take a step back from mystagogic praxis to explore the underlying, 
supportive structures of mystagogy. The provisional concept from Chapter 2 is then fle-
shed out and refined by applying the insight acquired into the workings of mystagogy.  
 In Section 3 the concept of mystagogy that emerged from the praxis is presented as 
a summary of what was developed in Section 2. The concept embraces the different 
meanings of mystagogy which have come to light through this study and reads as fol-
lows: mystagogy is initiation into personal faith and the community of believers. Various 
agents are involved in this process: a) the community of believers, including the initiator, 
the preparer, the godparent, the affirmer and the critic; b) the mystagogue, including the 
person and the form of mystagogy; c) the myste; d) God. Mystagogy can be approached 
from two perspectives: the perspective of the community of believers – and the mys-
tagogue in particular – and the perspective of the myste. From the perspective of the 
community and the mystagogue, mystagogy is the praxis of transferring the traditions of 
the faith so that mystes learn to live their lives with God and their fellow humans – or, 
in anagogic terms, so that God can dwell in man and his fellow beings. The mystagogic 
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offerings appear in the various pastoral domains, viz. guidance, catechesis, liturgy and 
diaconate, and contribute to the building of the Church. The mystagogic praxis requires 
the fulfilment of three tasks from the community of believers: a) the presentation of a 
vision of Christian reality; b) the awakening of spiritual experience; c) the interpretation 
of spiritual experience and the development of a Christian vision of reality. From the per-
spective of the myste, mystagogy is a process of indwelling and transformation, in which 
he acquires insight into the spiritual aspects of personal life and learns to engage with 
God and his fellow humans. The mystagogic process that a myste can undergo manifests 
itself in three domains of being: a) thinking about and experiencing reality; b) taking ac-
tion within the context of reality; c) being in contact with reality. The mystagogic process 
brings about a change in the state of mind of the myste: a) literal; b) critical-rational; c) 
allegorical; d) tropological-ethical or tropological-psychodynamic; e) anagogic. The initia-
tion of a myste consists of three layers: a) mystagogy in the mystery of existence; b) mys-
tagogy in the mystery of God’s grace; c) mystagogy in the mystery of the Church. The aim 
of the mystagogic offerings is to help the myste – the recipient of mystagogy – to grow in 
grace before the face of God. Thus I provide a comprehensive concept of mystagogy for 
the time being. 
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Halfgestructureerd interviewschema 

I   Deelname aan mystagogisch arrangement128 (i.c. de Doorloper, bibliodrama, initi-  
 atie in Rooms-Katholieke Kerk, diaconaal jaar)

1.  Kun je iets vertellen over de aanleiding om in te gaan op de betreffende vorm   
 van pastorale begeleiding?
2.  Kun je in het algemeen iets vertellen over de pastorale begeleiding die je hebt   
 ontvangen?
3.  Zijn er herinneringen die je speciaal bijblijven? 
4.  Spelen mogelijke andere deelnemers een rol in hoe jij de begeleiding ervaren   
 hebt?
5.  Kun je wat vertellen van wat je hebt meegemaakt na de ontvangen begeleiding?
6.  Terugkijkend, kun je dan vertellen wat de begeleiding met je heeft gedaan?
7.  Heb je soortgelijke dingen gedaan?

II  Pastorale begeleiding als aanbod van geloofsbemiddeling door kerk
1.  Hoe heb je de ontvangen pastorale begeleiding als aanbod ervaren?
2.  Wat is je het meeste bijgebleven van dit aanbod? 
3.  Heeft het er voor jou toe gedaan wat er aangereikt is en hoe het aangereikt is?
 Wat vond je sterk of juist zwak in dit aanbod? 
4.  Heeft iets uit dit aanbod invloed gehad op de manier waarop je naar jezelf of an- 
 deren keek of op jouw spiritualiteit/ jouw omgang met God? 

III  Relatie tot (geloofs-)gemeenschap
a.  relatie tot gemeenschap
1.  Met wat voor mensen ga je in je dagelijkse leven (toen en nu) vooral om?
2.  Bij wat voor mensen voel jij je thuis?
3.  Wat betekent ‘gemeenschap’ voor jou?

b.  relatie tot geloofsgemeenschap
1.  Heeft de deelname aan het mystagogisch arrangement jouw visie op en/of   
 staan in de geloofsgemeenschap veranderd? 
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2.  Wat jij in het mystagogisch arrangement gevonden hebt, vind je dat ook in de   
 kerk, in de geloofsgemeenschap in ruimere zin?
3.  Zijn er mensen/gemeenschappen/stromingen waar je verwantschap mee voelt  
 of die je inspireren? 
4.  Voel je een band met andere gelovigen? 
5.  Wat betekent geloofsgemeenschap voor jou?
6.  Hoe is jouw verhouding met de/ een geloofsgemeenschap?

IV  Persoonlijke en spirituele ontwikkeling
1.  Als je een boek over je leven mocht schrijven in welke hoofdstukken zou je jouw  
 leven dan indelen, kun je titels bedenken voor deze hoofdstukken en kun je een  
 titel bedenken voor het geheel van je boek?
2.  Waar en hoe komt jouw deelname aan het mystagogisch arrangement voor in   
 het boek van jouw leven?
3.  Welke rol speelt spiritualiteit of geloof in jouw levensverhaal? 
4.  Heeft jouw deelname aan het mystagogisch arrangement invloed gehad op het  
 verloop van jouw spirituele levensverhaal? 

Praktische gegevens
Leeftijd; Sekse; Opleiding/ontwikkeling; Regio; Leefsituatie
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