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D
e uitgave van de Kloosterbijbel heeft tot doel de lezer be-

kend te maken met het kloosterleven zoals zich dit sinds de 

vroegste tijden van het christendom heeft ontwikkeld. Niet 

alleen ter informatie, maar hopelijk ook als inspiratiebron 

voor het eigen leven. 

Deze Kloosterbijbel, met de volledige tekst van het Oude en Nieuwe 

Testament in de Willibrordvertaling 2012, schenkt speciale aandacht 

aan het religieuze leven en de kloosters, ordes en congregaties die van-

af de eerste eeuwen van het christendom zijn ontstaan. Dankzij de 

inspiratie van de Bijbel, met name het voorbeeld van het leven van 

Christus en de evangelische boodschap, kent het kloosterleven zijn al-

oude vorm, zijn traditie, missie en spiritualiteit.

De stichters van de grote ordes hebben zich ieder op hun eigen ma-

nier door het evangelie en de woorden van Christus laten inspireren. 

Dezelfde Bijbel, dezelfde boodschap, telkens weer anders belicht en 

onder de mensen gebracht. Gebed en verstilling, vrede en gerechtig-

heid, het bestrijden van armoede en onrecht, het zelf beleven van ar-

moede en nederigheid, al deze verschillende accenten zijn op diverse 

manieren opgenomen in de kloosters, ordes en congregaties die door 

de eeuwen heen zijn gesticht.

Deze Kloosterbijbel schenkt aandacht aan de vele aspecten van het 

religieuze leven of kloosterleven. Wat zijn de Bijbelse en evangelische 

inspiratiebronnen geweest van de stichters van de grote ordes als Au-

gustinus, Benedictus, Dominicus, Franciscus, Clara, Ignatius en Vin-

centius? Welke invloed hebben zij gehad op het ontstaan van de grote 

religieuze bewegingen? Hoe is hun inspiratie nog zichtbaar in het reli-

gieuze leven van de ordes en congregaties van vandaag en daarbuiten?

In deze Kloosterbijbel pakken kloosterlingen zelf, maar ook theo-

logen en andere kenners van het religieuze leven deze vragen op. 

Behalve voor het ontstaan van de grote ordes is er aandacht voor de 

gewijde ordening van het leven, ora et labora, voor de lectio divina, de 

meditatieve leeswijze van de Bijbel, en voor de manier waarop het reli-

gieuze leven een inspiratiebron kan zijn voor de moderne mens.

patrick chatelion counet
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Als een religieuze orde of congregatie een 
naam zoekt, dan zijn er grofweg drie stra-
tegieën. De eerste is om de naam van de 
stichter te gebruiken. De benedictijnen 

gaan terug op de heilige Benedictus en de augustijnen op 
de heilige Augustinus. Een andere is om te kiezen voor een 
plaats. Zo heten de trappisten naar de abdij Notre Dame de la 
Grande Trappe in Normandië, en de karmelieten naar de berg 
Karmel in Israël. De derde is om in de naam een programma 
uit te drukken. De franciscanen heten bijvoorbeeld officieel 
‘minderbroeders’: ze verkiezen armoede en eenvoud boven 
posities en rijkdom. 

Ook de jezuïeten drukken in hun naam een programma 
uit. Toen de stichters van de orde naar een naam zochten, 
wilden ze niet genoemd worden naar founding father Ignatius 
van Loyola. In plaats daarvan koos men voor Jezus: het Gezel-
schap van Jezus. Die lange naam werd snel verkort en verbas-
terd tot de scheldnaam jezuïeten, die daarna algemeen ingang 
vond. Hoewel je deze naamkeuze natuurlijk 
aanmatigend en pretentieus kunt vinden, 

t  Ignatius van Loyola door Pieter Paul Rubens, 
geschilderd rond de tijd van zijn heiligverklaring 
in 1622.
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aan de genegenheid voor Jezus. Datzelfde zie je trouwens te-
rug in het IHS-motto dat Ignatius gewoonlijk bovenaan z’n 
brieven zette; IHS is een monogram van de naam van Jezus. 
Die gerichtheid op Jezus heeft natuurlijk Bijbelse wortels. In 
deze bijdrage willen wij iets zeggen over welke plaats de Bij-
bel precies heeft in de spiritualiteit van de jezuïeten en laten 
zien dat creativiteit en de eigen ervaring of innerlijkheid erg 
belangrijk zijn.

 Ignatius van Loyola

Ignatius werd geboren in 1491 op het kasteel van Loyola in 
Spaans Baskenland. Hoe graag we dat ook zouden willen, de 
Bijbel speelde geen grote rol in het leven van de jonge hove-
ling. Integendeel. Als hij op z’n oude dag terugkijkt op z’n le-
ven, beschrijft hij zichzelf als iemand die ‘zich overgaf aan de 
ijdelheden van de wereld’, die zich graag oefende in het hante-
ren van wapens, en dat alles met een ‘groot en ijdel verlangen 
naar eer’. Hij heeft bijvoorbeeld voor de rechtbank moeten 
verschijnen omdat hij in een duel iemand had gedood. Ook 
had hij een buitenechtelijk kind. Bepaald geen modelchristen 
met de Bijbel in de hand.

Dat begon te veranderen toen hij levensgevaarlijk gewond 
raakte bij een veldslag. Een kanonskogel verwoestte z’n ene 
been en verwondde het andere. Tijdens zijn ziekbed bleef er 
weinig over van zijn vorige leven: geen zwaardgevechten, geen 
heldendaden, geen jonkvrouwen. Behalve dan dromen daar-
over. Ook de bijbel en een boek met heiligenlevens gaven stof 
tot dagdromen. Hij zou Jezus volgen en net zo’n heldhaftig 
leven kunnen leiden als Franciscus of Dominicus!

Cruciaal in deze periode was echter niet het lezen van de 
Bijbel of de heiligenverhalen, maar wat het in zijn ziel opwek-
te. Het viel Ignatius namelijk met verloop van tijd op dat er 
iets bleef hangen. De verhalen hadden een bijsmaak of nas-
maak. Voor een romanticus als Ignatius waren alle dagdromen 
natuurlijk fijn. Maar de dagdromen over een heilig leven be-
hielden langer hun charme dan die over het heroïsche leven ‘in 
de wereld’. Zelf legde hij dat zo uit: 
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‘Was hij namelijk met zijn gedachten bij dat van de we-
reld, dan vond hij daar wel veel behagen in; maar liet hij 
het ten slotte vermoeid los, dan voelde hij zich dor en on-
tevreden. Bedacht hij daarentegen hoe het zou zijn om 
barrevoets naar Jeruzalem te trekken, en hoe het zou zijn 
om enkel plantaardig voedsel te eten en om ook al die 
overige gestrengheden te verrichten waarvan hij gezien 
had dat de heiligen die hadden gedaan, dan vond hij niet 
alleen vreugde zolang hij daar in gedachten mee bezig 
was, maar bleef hij ook tevreden en opgewekt nadat hij ze 
had losgelaten.’ (Ignatius van Loyola, Het verhaal van de 
pelgrim, Averbode 2010).

Nog later gaat Ignatius betekenis geven aan dit verschil. Hij 
concludeert dat blijvende tevredenheid en vreugde iets met 
God te maken hebben. 

Deze ontdekking heeft grote gevolgen. Ignatius laat zijn 
wilde wereldse leven achter zich en wordt een radicale asceet, 
met lange nagels en vieze haren, tegen zijn natuurlijk neiging 
tot ijdelheid in. Soms vast hij dagenlang. De wereldlijke macho 
wordt een religieuze macho. Door geestelijke begeleiding van 
de benedictijnen in Montserrat gaat hij langzaam inzien dat 
hij Gods liefde niet met heldendaden van versterving hoeft te 
veroveren. Zelf zegt hij dat God zélf hem de goede weg wees: 
‘In die tijd deed God met hem wat een schoolmeester met een 
kind doet: Hij onderwees hem’. Zijn ziel wordt rustiger, zijn 
daden wijzer. Gevormd door dit spirituele proces, begint hij 
op zijn beurt spirituele gesprekken te voeren. Hij blijkt daar 
goed in te zijn. Na een mislukt avontuur in Jeruzalem en een 
moeizame tijd in Spanje (waar hij met de Inquisitie te maken 
krijgt), trekt hij naar Parijs, om theologie te studeren. Ook 
daar knoopt hij spirituele gesprekken aan, onder andere met 
medestudenten. De gesprekken leiden tot spirituele verwant-
schap en wat ze zelf ‘vriendschap in de Heer’ noemden, en uit-
eindelijk tot de stichting van het Gezelschap van Jezus. 

Wat er gebeurde op Ignatius’ ziekbed vat de rol van de Bij-
bel in de spiritualiteit van de jezuïeten goed samen: God com-
municeert met Ignatius via innerlijke bewegingen. De Bijbel 
en de heiligenverhalen spelen daarbij een rol. Ze zijn het ma-
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teriaal dat doet mijmeren, maar ze geven niet rechtstreeks en 
onmiddellijk een boodschap. Het gaat om wat er aan de bin-
nenkant gebeurt naar aanleiding van de Bijbel.

De Geestelijke Oefeningen

Jezuïeten staan bekend om hun diversiteit van achtergron-
den, karakters en talenten. Al vanaf het allereerste begin. Een 
van de eerste geestverwanten van de adellijke Ignatius van het 
kasteel van Loyola was bijvoorbeeld Pierre Favre, afkomstig 
uit een boerendorpje hoog in de Alpen. Ze studeerden samen 
in Parijs. De slimme Favre hielp Ignatius met z’n studie, en de 
wijze Ignatius hielp de scrupuleuze Favre met z’n ziel. 

Wat jezuïeten in hun diversiteit samenbindt, toen en nu, is 
een gedeelde ervaring van de ‘Geestelijke Oefeningen’. Het is 
een van de pijlers van de jezuïetenorde, die in alle diversiteit 
tóch een soort gezamenlijke cultuur schept. Een manier van 
doen, zeggen wij zelf. Wat zijn die Geestelijke Oefeningen en 
welke rol speelt de Bijbel daarin?

Meestal wordt de term Geestelijke Oefeningen gebruikt 
voor de lange retraite van dertig dagen die jezuïeten doen als 
deel van hun opleiding. (Iedereen kan overigens zo’n retrai-
te doen.) Tijdens die retraite mediteer je meerdere keren per 
dag over een Bijbeltekst of een bepaald thema. De bedoeling 
is om te groeien in geloof, in verbondenheid met God en met 
Jezus, en in wijsheid. Dagelijks heb je een gesprekje met een 
begeleider (m/v), die je nieuwe teksten of thema’s meegeeft. 
Hij of zij helpt je ook om je ervaringen te duiden of wat je kunt 
doen als je vastloopt. Deze oefeningen zijn ontstaan vanuit Ig-
natius’ eigen spirituele worstelingen en geleidelijk groeiende 
wijsheid. Ook de gesprekken die hij met anderen voerde gaven 
inspiratie. Hij merkte wat mensen hielp om verder te komen 
en wat niet. Dat alles stelde Ignatius op schrift, zodat er ook 
een boek is met de naam Geestelijke oefeningen (in Nederland-

t  De jezuïetenkerk Sant’Ignazio in Rome; plafondschildering met trompe l’œil 
van Andrea Pozzo (1642-1709). De een laat een valse koepel zien en de andere 
op het middenschip toont dat Sint-Ignatius Loyola door Christus en de Madonna 
in het paradijs wordt verwelkomd.
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rijtjes tips en series Bijbelteksten. Er waren in die tijd weinig 
Bijbels in omloop, dus voegde Ignatius een bijlage toe met 
samenvattingen van Bijbelverhalen. Het heeft iets van een 
kookboek met aanwijzingen voor de kok, dat wil zeggen: de 
geestelijke begeleider. Zoals een kookboek voor in de keuken 
is, niet voor aan tafel, zo is het boek Geestelijke Oefeningen niet 
bedoeld voor de retraitant.

Omdat religieuze ordes soms de neiging hebben hun stich-
ter te verheerlijken als een uniek genie, is het misschien goed 
om te zeggen dat Ignatius met zijn Geestelijke Oefeningen in 
een traditie staat. Hij is schatplichtig aan de veertiende-eeuwse 
beweging van de Moderne Devotie, onder andere bekend van 
de Navolging van Christus (door Thomas van Kempen, rond het 
jaar 1420), waar ook aan Geestelijke Oefeningen gedaan werd. 
Het is dus een genre. Kenmerkend voor dat soort oefeningen is 
de overtuiging dat ieder mens zélf een geloofsweg kan gaan. Er 
is ruimte voor persoonlijke spiritualiteit, zouden we nu zeggen.

Vijf soorten Bijbelteksten

Ignatius is wél origineel in de keuze van Bijbelteksten en an-
der materiaal en de structuur die hij ze geeft. Je kunt vijf fasen 
onderscheiden.

1. De retraite begint altijd met de basis: God die mensen lief-
devol draagt. In deze fase mediteer je bijvoorbeeld met  
Jesaja 43: ‘Ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen: u 
bent van Mij’. Of Psalm 139: ‘U doorgrondt mij en kent mij, 
U kent mijn zitten en opstaan’. Vaak word je ook uitgeno-
digd terug te kijken op je leven tot dan toe, bijvoorbeeld 
door je eigen ‘heilsgeschiedenis’ te schrijven of een eigen 
Magnificat (de lofzang van Maria). 

2. Het tweede thema is de zonde van de mens. Van mijzelf, 
van andere mensen, vanaf Adam en Eva tot in onze tijd. Het 
is de bedoeling dat je aanvoelt hoeveel pijn het God doet 
dat de mensen Hem negeren en de komst van het Rijk Gods 
hinderen. Met als vrucht enerzijds treuren en tranen, en 
anderzijds de verwondering dat God het met ons uithoudt. 

MOONS SINTOBIN.indd   10 12-07-19   15:52
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Geschikte teksten voor deze fase zijn bijvoorbeeld Genesis 
3, waar Adam en Eva tegen Gods gebod ingaan. Of Romei-
nen 7, over dat ik niet doe wat ik wil, en wel doe wat ik 
verafschuw. Naast Bijbelteksten stelt Ignatius ook voor om 
te mediteren met de persoonlijke zonde en over de hel. 

3. Het derde thema begint met een scherpe bocht: je wordt 
uitgenodigd om je voor te stellen hoe God niet kwaad of 
triest de deur naar de mensenwereld dichtslaat. God neemt 
geen afstand, maar komt nabij. Jezus wordt mens om dui-
delijk te maken wie God is: liefde, trouw, zorg, wijsheid. Je 
eigent je dat toe door te bidden met de evangelieteksten 
waarin Jezus geneest, preekt, vergeeft, … In deze fase bid 
je dan ook ‘om innerlijke kennis van de Heer, die voor mij 
mens is geworden, om Hem meer lief te hebben en te vol-
gen’, zo zegt Ignatius. Uiteindelijk is de bedoeling dat het 
verwarmde hart in beweging komt.

4. Na het leven van Jezus volgt het lijden van Jezus. Je over-
weegt het Laatste avondmaal, Jezus’ gebed in de hof van 
Olijven, het proces bij Pilatus, enzovoorts. De klei, die eerst 
zachtjes in de goede vorm is geduwd, wordt hier gehard in 
het vuur van weerbarstigheid. We lijden mee: in medelijden 
met Jezus’ lijden, en in een groeiende bereidheid ons eigen 
lijden te dragen.

5. Daarna wordt het Pasen. Je probeert het wonder toe te la-
ten dat er licht komt in de duisternis en dat kwaad niet het 
laatste woord heeft. Daar voegt Ignatius het nodige eigen 
materiaal aan toe, zoals de ‘Beschouwing om tot de liefde 
te komen’. Je overweegt wat je gekregen hebt en wat God 
voor je doet, en vanuit die rijkdom bied je jezelf aan. In een 
muziekstuk zou je het de finale noemen, waarin alles sa-
menkomt. Ignatius suggereert om in deze afsluitende me-
ditaties het volgende gebed te bidden:

‘Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn ge-
heugen, mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb 
en bezit. U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik 
het terug. Alles is van U, beschik erover geheel volgens 
uw wil. Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij 
genoeg.’

MOONS SINTOBIN.indd   11 12-07-19   15:52
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Ignatius leest dus niet van kaft tot kaft. Hij maakt een selectie 
van teksten, plaatst die in een eigen thematische structuur en 
voegt daar eigen materiaal aan toe. Zoals de meditatie over 
God die niet kwaad de wereld de rug toekeert maar mens 
wordt, of de beschouwing tot liefde. Bovendien is er ook hier 
een belangrijke plaats voor ervaring. Dat is zo belangrijk dat 
we het apart bespreken.

Innerlijk smaken

In een van de inleidende aantekeningen van de Geestelijke Oe-
feningen maakt Ignatius duidelijk dat het om het innerlijke 
draait. ‘Niet het vele weten verzadigt en voldoet de ziel, wel 
het innerlijk voelen en smaken’. Het gaat niet om het uit je 
hoofd leren van een tekst en evenmin om allerlei diepe gedach-
ten. De meditaties moeten innerlijk iets in beweging brengen, 
bijvoorbeeld ontroering om Gods mensenliefde, teleurstel-
ling om onze zonde, bewondering en verdriet om Jezus’ lij-
den, toewijding aan de God die zoveel schenkt. Een affectieve 
manier van Bijbellezen dus. Die innerlijke bewegingen zijn zo 
belangrijk dat, als ze ontbreken, de begeleider zorgvuldig na 
moet gaan hoe de begeleide bidt, om te zien waar er iets te 
verbeteren valt. En omgekeerd: als ze er wel zijn, kun je gerust 
nog een keer over dezelfde tekst mediteren, met name over 
die punten waar je helderheid, vreugde, vrede, eenvoud – of 
juist droefheid of leegte – hebt gevoeld.

Een belangrijke toegangspoort tot die innerlijke bewegingen 
bestaat in visualisatie of plaatsvoorstelling: je een bepaald Bij-
bels verhaal of een bepaald thema voorstellen. In de meditatie 
over de geboorte van Jezus bijvoorbeeld, raadt Ignatius aan 
om als volgt te beginnen:

‘De plaats zien. Een compositie. Met het innerlijk aan-
schouwingsvermogen de weg zien van Nazaret naar Bet-
lehem en nagaan hoe lang en breed hij is en of hij vlak is of 

t  Zij-altaar van De Krijtberg te Amsterdam.

MOONS SINTOBIN.indd   13 12-07-19   15:52
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de grot van de geboorte: hoe groot of hoe klein zij is, hoe 
laag of hoe hoog en hoe zij is ingericht.’

Wat er toen gebeurde wordt nu tot leven gewekt. Er volgen 
drie concrete punten voor meditatie, met opnieuw plaatsvoor-
stelling. Eerst word je uitgenodigd de personen te zien: Maria, 
Jozef, het pasgeboren kindje – plus een dienstmeisje, dat hij 
toevoegt aan het verhaal! Dan om te luisteren wat er gezegd 
wordt. En ten slotte om te kijken wat de personen doen.

Deze manier van bidden klinkt misschien wel wat speels, maar 
de bedoeling is heel ernstig. Je kunt drie doelen onderscheiden: 

– De eerste is om erbij te zijn. Het is een verhaal van nu, geen 
verhaal van toen. Ik heb een plaats in dat verhaal. Zo staat 
er in deze meditatie letterlijk:

‘Ik maak me tot knechtje, onbeduidend en onwaardig, 
en ik kijk ze [Maria, Jozef, het kindje Jezus] aan, aan-
schouw ze en dien ze waar het nodig is, alsof ik erbij was, 
met alle achting en eerbied waartoe ik in staat ben.’ 

Het zinnetje ‘alsof ik erbij was’ vat dit goed samen.

– Vervolgens is de bedoeling niet alleen om erbij te zijn, maar 
ook om erdoor geraakt te worden. Je bidt aan het begin van 
elke meditatie steeds een gebed om wat Ignatius ‘genade’ 
noemt. Die genades variëren al naar gelang de fase van 
de Geestelijke Oefeningen (zie hierboven), maar ze gaan 
steeds over innerlijk smaken. Toen het over zonde ging, 
was dat bijvoorbeeld pijn en wroeging. Nu, bij de incarnatie, 
is dat een innerlijk kennen van Jezus. En later, bij het kruis, 
onder andere smart en medelijden.

– Ten derde, de bedoeling is dit iets in beweging zet. De pre-
cieze formulering van de genade die gevraagd wordt voor de 
meditatie van de incarnatie is veelzeggend. Ze beweegt van 
affectiviteit naar navolging: ‘innerlijke kennis van de Heer, 

MOONS SINTOBIN.indd   14 12-07-19   15:52
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die voor mij mens is geworden, om Hem meer lief te heb-
ben en te volgen’. Je zult tijdens het gebed dan ook steeds 
de balans opmaken, of, in de taal van Ignatius, ‘tot mezelf 
inkeren om er enig voordeel uit te trekken’. Uiteindelijk is 
dat voordeel: het navolgen van Jezus.

Het vijfde evangelie 

Er valt nog meer te zeggen. Bijvoorbeeld over wat wel met een 
glimlach het vijfde evangelie genoemd wordt. (Er zijn immers 
maar vier evangelies). Daarmee wordt bedoeld dat God met 
mij persoonlijk een avontuur heeft. Wij gaan samen een weg. 
Ook daarmee kan ik bidden. Die vorm van gebed begint vanuit 
het eigen leven en zoekt daarin de verbondenheid met God. 
Waar was God er al en zeg ik dus dank? Waar was ik er al en 
zeg ik dus dank? Waar was ik in de war? Of op het verkeerde 
pad? En hoe ga ik verder? Het is een vorm van meditatie die 
dus niet begint met de Schrift maar met het eigen leven, en die 
daarom levensgebed heet.

Een ander belangrijk onderwerp is onderscheiding der 
geesten en het ‘leven op het kompas van de vreugde’ (Sinto-
bin, 2019). Naar ignatiaanse overtuiging geeft niet alleen de 
Bijbel, maar ook het eigen innerlijke aanvoelen richting aan 
het bestaan. Wie de goede weg gaat, de weg van Christus, voelt 
dat innerlijk aan door vrede en rust, mildheid, eenvoud dat 
dit de goede weg is, juist ook als die weg moeilijk is. Ook bij 
de nadere keuzes op die weg laat God vaak innerlijk merken 
welke de beste zijn. Wél is het belangrijk erbij te zeggen dat 
dit diepzinniger en subtieler is dan ‘een fijn gevoel’ en dat niet 
alles wat blinkt goud is. Dat wil zeggen: het innerlijke aanvoe-
len behoeft zuivering. In het jezuïetenjargon heet dat ‘onder-
scheiding van de geesten’. 

We zouden eigenlijk ook iets moeten zeggen over de ignati-
aanse familie. Veel vrouwelijke congregaties leven uit dezelfde 
spiritualiteit, zoals de zusters van Sint Andreas (in Taizé), de 
zusters van Mary Ward, en vele andere. Maar als het gaat over 
de plaats van de Bijbel in de spiritualiteit van de jezuïeten past 
het vooral om iets te zeggen over een eigentijdse, online vorm 
van ignatiaanse Bijbelmeditatie. Daarmee sluiten we af.
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We hebben gezien dat Ignatius creatief met de Bijbel omging. 
Hij maakte een eigen selectie en hanteerde een eigen metho-
de. Maar dat is toen niet opgehouden in de zestiende eeuw. 
De jezuïeten zien de eigentijdse cultuur meestal meer als een 
mogelijkheid dan als een gevaar. In onze tijd is Internet een 
uitgelezen plaats van vernieuwing en creativiteit, ook voor 
Bijbel en gebed. 

Hoe dat concreet kan? Sinds een tiental jaren bieden de jezuïe-
ten in diverse talen een dagelijkse gebedspodcast aan. Op bid-
denonderweg.org (of pray-as-you-go.org) vind je elke dag een 
audiomeditatie van zo’n twaalf minuten. Het biedt een combi-
natie van muziek, enkele Bijbelverzen en twee of drie vragen 
die je uitnodigen om het Woord van God op je eigen leven te 
leggen. Je kunt dat op je computer doen, maar je kunt ook een 
app downloaden op je smartphone. Dat laat toe om hiermee 
te ‘bidden onderweg’, bijvoorbeeld in de tram naar je werk of 
bij het uitlaten van de hond. Zo wordt het bidden volgens de 
methode van de Geestelijke Oefeningen ook bereikbaar voor 

De Sint-Ignatiusbasiliek in Azpeitia, de geboorteplaats van Ignatius.
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drukke mensen. Immers, het doen van de eigenlijke Geeste-
lijke Oefeningen van Ignatius vraagt nogal wat tijd, terwijl we 
dat vaak niet hebben. Gelukkig zijn er nu andere wijzen om je 
het ignatiaanse Bijbelgebed eigen te maken en zo te groeien in 
navolging van Jezus.

Ook in de advent en de veertigdagentijd gebruiken de 
jezuïeten het internet om mensen te helpen bidden met de 
Bijbel. Sinds enkele jaren organiseren wij een digitale Bijbelse 
retraite via de website ignatiaansbidden.org. De keuze van de 
Bijbelteksten en de gebedstips die worden gegeven zijn geïn-
spireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De digitale retraite 
werkt goed: meer dan vijftienduizend mensen krijgen dage-
lijks een e-mail die hen begeleidt bij een gebedstraject rond 
een Bijbels thema. Sommigen lezen enkel de Bijbeltekst, bij-
voorbeeld terwijl je in de trein op de smartphone je andere 
e-mails checkt, anderen bidden er dagelijks een half uur mee 
op een stille plek in huis. 

Kortom, de Bijbel heeft een belangrijke plaats in de spiri-
tualiteit van de jezuïeten. De bedoeling is om door persoonlij-
ke overweging, met aandacht voor innerlijkheid, vertrouwder 
te raken met Jezus’ liefde en die inniger te beleven, om Hem 
dan ook meer na te volgen. Bij de keuze van die verhalen en 
in de voorgestelde technieken zijn jezuïeten steeds creatief en 
flexibel geweest. Dat geeft hoop naar de toekomst.

jos moons, jezuïet, is onderzoeker aan de Tilburg University en pas-
tor en docent aan de KU Leuven. Hij publiceerde onlangs De kunst van 
geestelijke begeleiding. Een praktijkboek in ignatiaans perspectief (Berne/
Averbode, 2019).

nikolaas sintobin, jezuïet, werkt als internetpastor en spreker. 
Hij publiceerde onder andere Jezuietengrappen. Humor en spiritualiteit 
(Averbode, 2013) en Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde 
(Meinema, 2019).
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