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Excellenties,

Mijnheer de Rector Magnificus,

Geachte leden van het provinciaal bestuur van de Nederlandse 
provincie van de Sociëteit van Jezus,

Dames en Heren,

AMDG Het zou hedendaagse sms-taal kunnen zijn. Het is echter een afkorting van 
dé ignatiaanse lijfspreuk: ad maiorem Dei gloriam, ‘tot meerdere eer van God’.1 In het 
Nederlands voegen we vaak nog de glorie van God toe aan zijn eer: ‘tot meerdere eer en 
glorie van God’. Het maxime staat prominent op de cover van The Jesuit Guide to (Almost) 
Everything, een bestseller van de Amerikaanse jezuïet James Martin. De cover toont een 
wat zoete Ignatius in zijn zwarte mantel met een open hemelwaarts gerichte blik, een 
boek opengeslagen voor zijn borst en daarin prominent de woorden: ad maiorem Dei 
gloriam.2 De spreuk treft inderdaad de kern van de ignatiaanse spiritualiteit. 
De bijzondere leerstoel die ik als eerste mag bekleden, richt zich op de studie van spiri-
tualiteit en theologie in hun relatie tot en betekenis voor elkaar. Dat gebeurt met speciale 
aandacht voor de grondwoorden en de fundamentele waarden die de gezellen en volgelin-
gen van Ignatius van Loyola (1491-1556) lief zijn. Spiritualiteit en theologie zijn in de loop 
der eeuwen behoorlijk uit elkaar gegroeid. Aan de vestiging van de Xaverius-leerstoel ligt 
het inzicht ten grondslag dat dit uiteindelijk onvruchtbaar is. In spiritualiteit immers zijn 
de waarheden waarop theologie reflecteert een levende en beleefde werkelijkheid. Aan-
dacht voor de toenadering van spiritualiteit en theologie is dan ook meer dan zomaar een 
thema of een vraagstuk. Het is eerder een programma. Vandaag mag ik iets laten zien 
van mijn eerste verkenningen op dit gebied. Ze hebben min of meer een programmatisch 
karakter.

1 De afkorting kan men aantreffen onder of boven brieven van jezuïeten of proefwerken van studenten aan 
jezuïetencolleges. De Loyola University Maryland in Baltimore schaart zich onder deze letters en vermeldt met 
ingehouden trots op haar website dat paus Johannes Paulus II vaak AMDG toevoegde aan zijn handtekening. 
Zie http://www.loyola.edu/about/about-loyola/amdg.aspx, geraadpleegd 04-07-2011. Kortschrift is niet on-
bekend in het christendom. In de kerkelijke oudheid fungeerde het Griekse woord ichthus (vis) al als afgekorte 
belijdenis tot Jezus Christus (Ièsos Christos Theou (H)uios Soter: Jezus Christus, Zoon van God, Redder). In de 
ignatiaanse traditie was ook IHS (In hoc signo), een verwijzing naar het kruis van Christus, gebruikelijk. Ook in 
andere spirituele tradities komt het gebruik van acroniemen voor.
2 James Martin, S.J., The Jesuit Guide to (Almost) Everything. A Spirituality for Real Life, New York: HarperCollins 
Publishers, [2006].
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Zoals gezegd is de verhouding van spiritualiteit en theologie bepaald niet onproblema-
tisch. Dat geldt zowel voor theologie als wetenschap als voor het feit dat zij zich als 
wetenschap met het geloof van de Kerk bezig houdt. Mijn eerste aandachtspunt betreft 
deze problematiek. In een tweede stap zoom ik in op de vraag wat spiritualiteit is. Wat 
is kenmerkend voor het spirituele proces en voor het bewustzijn daarvan? Dan zal ik het 
ignatiaanse maxime Ad maiorem Dei gloriam verkennen om ten slotte te peilen of het kan 
bijdragen aan een meer ontspannen verhouding van spiritualiteit en theologie.

De ongemakkelijke verhouding 
van spiritualiteit en theologie Spiritualiteit heeft de wind mee in 
onze laatmoderne cultuur. Daarmee zeg ik niets nieuws. Wie echter probeert enige hel-
derheid te krijgen over de vraag wat spiritualiteit is, stuit meteen op het containerkarakter 
van het begrip. Allerlei boeken, cursussen, websites, weken, wandelingen, reizen, centra 
en deskundigen prijzen zich aan onder de noemer ‘spiritualiteit’. Het woord wekt ver-
wachtingen. Een nieuwe ervaring van zichzelf of God lonkt, loslaten van wat knelt in ons 
psychosociaal of religieus-kerkelijk systeem, verlichting van fysiek ongemak of zeurend 
ongenoegen.3 
Theologie echter, zeker in de gestalte van dogmatiek, heeft de wind tegen. Zij wordt 
vooral geassocieerd met voorschriften en dogma’s. Dat brengt haar in het vaarwater van 
onvrijheid en denkdwang. Het maakt haar allesbehalve aantrekkelijk voor de laatmoderne 
mens. Voor de meesten althans. Sommigen immers vinden het wel handig, als alles klaar 
en helder is en de knop kan worden omgedraaid van het vermoeiende almaar vragen hoe 
het zit.
Natuurlijk roept spiritualiteit ook vragen op. Van nuchtere seculiere zijde kan men de 
vraag horen of zij echt helpt. Begeeft men zich niet in het rijk der illusies voor een be-
hoorlijke zak duiten? Ook Kerk en theologie stellen vragen. Is spiritualiteit een algemeen 
menselijk of een typisch christelijk verschijnsel? Mag het woord ‘God’ nu wel of niet val-
len in verband met spiritualiteit? Wat heeft een theoloog eigenlijk aan spiritualiteit? Is het 
geen hobby in de marge van het vak?

Binnen de universitaire theologie heeft spiritualiteit zich relatief recent een positie weten 
te verwerven in onderwijs en onderzoek. Tijdens mijn studie in de tweede helft van de 
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig, hier in Tilburg aan een van de voorlopers 
van de Tilburg School of Theology, stond spiritualiteit niet meer op ons curriculum. De 
voorganger ervan, ascetische en mystieke theologie, had haar tijd gehad. Wij werden ver-
ondersteld spirituele vorming te krijgen in onze leefsituatie. Aan spiritualiteit moesten 
wij maar in onze eigen tijd doen. In Nederland kreeg sinds die tijd spiritualiteit niettemin 
een gerespecteerde positie in de theologie dankzij het pionierswerk van onder meer kar-
melieten als Otger Steggink en Kees Waaijman in Nijmegen, van franciscanen rond Theo 
Zweerman in Utrecht en van Frans Maas, eerst in Tilburg en de laatste jaren in Nijmegen. 
Ook de meer recente herleving van de beoefening van de patristiek brengt in contact met 

3 Kees Waaijman (Spiritualiteit. Vormen Grondslagen Methoden, Gent: Carmelitana, Kampen: Kok, 2000, 361-
362) noemt in een eerste verkenning ‘spiritualiteit’ een van die termen ‘die een gebied openhouden, dat nog 
niet door institutionele kaders is bezet’ en een ‘nieuw’ levensgevoel kunnen aanduiden.
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een type gelovig denken waarin theologie en spiritualiteit verbonden zijn. Het profiel van 
spiritualiteit als discipline is echter vooral dat van spiritualiteitskunde. De aandacht gaat 
uit naar ontsluiting, interpretatie en actualisering van bronnen en naar historische en 
systematische verheldering van begrippen en verbanden in dialoog met eigentijdse vra-
gen. Soms dreigt spiritualiteit een eigen niche in de theologie te worden. Er zijn in onze 
opleidingen altijd wel enkele studenten die het liefst alleen maar spiritualiteit zouden 
willen bestuderen, soms vanuit de veronderstelling dat met betrekking tot God alleen 
ervaring er toe doet. 

De verhouding van spiritualiteit tot theologie is inderdaad geen gemakkelijke. In dit ver-
band zal ik twee zaken aan de orde stellen. Ze hebben te maken met een spanning in de 
taakopvatting van de katholieke theologie.4 Zij heeft zich enerzijds verplicht aan de leer 
van de Katholieke Kerk. Haar opdracht ziet ze als verstaan, verhelderen, actualiseren en 
zo nodig verdedigen van de waarheid ervan met het oog op de voortgang van de christe-
lijke traditie. Anderzijds heeft zij zich aan de wetenschap verplicht en zoekt zij het gesprek 
met haar bevindingen, denkwijzen en werkwijzen. In het licht van deze spanning zal ik 
eerst de marginalisering van de spiritualiteit als bron van theologie aan de orde stellen, 
dan de functionele kortsluiting tussen spiritualiteit en dogmatiek en wijs ik als derde punt 
op enkele gevolgen.

Marginalisering van spiritualiteit als bron van theologie De Spaanse theoloog 
en dominicaan Melchior Cano (1509?-1560), een tijdgenoot van Ignatius van Loyola, wor-
stelde in zijn tijd met de vraag hoe wetenschappelijk verantwoord aan theologie gedaan 
kon worden. Hij was de schoolstrijd onder theologen toen zat. Zijn aandacht ging uit naar 
methode en systematiek. Het resultaat van zijn denken verscheen drie jaar na zijn dood 
onder de titel De locis theologicis libri duodecim. Zijn werk werd de grondslag van de theo-
logische kenleer in de nieuwe tijd die toen aanbrak.5

Cano is in zijn werk bezig met de vraag op welke bronnen of vindplaatsen met gezag 
(loci, auctoritates) theologie moet afgaan en hoe die bronnen zich tot elkaar verhouden. 
Hij onderscheidt er uiteindelijk tien. De Schrift staat voorop, gevolgd door de mondeling 
overgeleverde tradities van Christus en de apostelen. Vervolgens noemt hij de Katholieke 
Kerk, de algemene concilies, de Kerk van Rome, de oude heiligen en de scholastieke theo-

4 Adelbert Denaux, Katholieke theologie in een context van (post)moderniteit. Lezing tijdens de faculteitsdag van 
de Faculteit Katholieke Theologie Utrecht van de Universiteit van Tilburg, Tilburg: [Faculteit Katholieke Theolo-
gie], 2006.
5 Max Seckler, ‘Die ekklesiologische Bedeutung des Systems der ‚loci theologici‘. Erkenntnistheoretische 
Katholizität und strukturale Weisheit’ in Idem, Die schiefen Wände des Lehrhauses. Katholizität als Herausforde-
rung, Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1988, 79-104 en 220-230 (voetnoten).

logen. Ten slotte wijst hij op een drietal niet direct theologische bronnen: de natuurlijke 
rede, de filosofen en de geschiedenis.6 Maar spirituele of mystieke auteurs zoekt men te-
vergeefs onder de gezagvolle bronnen die hij noemt. Spiritualiteit en mystiek waren voor 
hem geen vindplaats van theologie. Het mag illustratief heten voor de marginalisering 
van de spiritualiteit als bron van theologie.7

Bij Cano is een scheiding geworden wat in de late Middeleeuwen nog een onderscheid 
was. Speculatieve theologie en spirituele theologie gingen steeds meer eigen wegen.8 
Speculatieve theologie hield zich vooral argumenterend bezig met de samenhang in de 
geloofsleer (sacra doctrina), terwijl de inzet van spirituele theologie het ervaren van God 
(pati divina) was. Zij hadden elk hun eigen institutionele setting: speculatieve theologie 
de universiteit en spirituele theologie het klooster. Hun bevindingen vonden een weg in 
een eigen literair genre: de summa met quaestiones van de scholastiek en de verhalen met 
spirituele ervaringen, geestelijke inzichten en goede raad van de meesters en meesteres-
sen van het geestelijk leven. De universiteit was een mannenbolwerk, in spirituele contex-
ten konden ook vrouwen hun wijsheid ontwikkelen en doorgeven. Dat personen in beide 
circuits verkeerden, kwam voor (Bonaventura), maar werd gaandeweg meer sporadisch of 
problematisch (Eckhart) of was gewoon niet aan de orde (Ruusbroec, Tauler).

Volgens Paul Verdeyen gaat de scheiding terug op de conflicten rond Petrus Abelardus 
in de 12de eeuw.9 Mogelijk is de oorsprong ouder en heeft zij haar wortels in de telkens 
terugkerende spanning tussen een rationaliteit die ervaringen vertelt (mythos, doxa) en 
een rationaliteit die argumenteert (logos, epistèmè).10 De wijze waarop mensen het geheim 
van God leerden kennen en ontmoeten, zal gecorrespondeerd hebben met dit verschil. 
Christoph Theobald, een Duitse jezuïet die aan de jezuïetenfaculteit Centre Sèvres in 
Parijs doceert, ziet de latere scheiding aangekondigd worden in een onderscheid dat 
Thomas van Aquino maakt in artikel 6 van eerste kwestie van de Summa Theologiae. De 

6 Ibidem, 222.
7  Christoph Theobald, Le christianisme comme style. Une manière de faire de la théologie en postmodernité, I, 
Paris: Du Cerf, 2008, 414 en 466. Cano was bepaald geen fan van Ignatius, integendeel. Volgens hem was 
Ignatius een alumbrado en maakte hij zich schuldig aan illuminisme, een ongefundeerd beroep op directe 
ervaring van God. Over het conflict van Ignatius met Cano, zie Gottfried Maron, Ignatius von Loyola. Mys-
tik Theologie – Kicrhe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, 194-196. Over de alumbrados, 246-247.
8 Theobald, Le christianisme comme style, 396-397, 403-405, 464-466. Paul Verdeyen, ‘La séparation entre 
théologie et spiritualité. Origine, conséquences et dépassement de ce divorce’, in Jacques Haers & Peter De 
Mey (ed.), Theology and Conversation. Towards a Relational Theology (BETL 172), Leuven: Peeters, 2003, 675-
688.
9 Verdeyen, ‘La séparation’, 676-679.
10 Theobald, Le christianisme comme style, 465.
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kwestie betrof statuut van de theologie.11 Thomas behandelt in artikel 6 de vraag of theo-
logie als wetenschap hetzelfde is als wijsheid. Nee, zegt een van de objecties, want weten-
schap verwerft men door studie en wijsheid is een gave van de Geest en die gave hebben 
wij zomaar (per infusionem) gekregen. In zijn antwoord op deze objectie onderscheidt 
Thomas twee manieren om tot een oordeel te komen. De eerste doet een beroep op 
een aanvoelen van binnenuit (inclinatio). Dat aanvoelen ontwikkelt zich tot een houding 
(habitus). Het berust uiteindelijk op een affiniteit of connaturaliteit met het goddelijke dat 
wordt ervaren op een ontvankelijke wijze (pati).12 De tweede manier van oordeelsvorming 
steunt op kennis van zaken (cognitio) en is verworven op basis van studie (instructus in 
scientia).13 Beide manieren van oordeelsvorming vonden later hun weg in spiritualiteit en 
theologie.14

 Op de achtergrond van het onderscheid tussen oordelen op grond van wetenschap en oor-

delen op grond van aanvoelen speelt de interpretatie van 1 Korinthe 13,12 een belangrijke 

rol.15  Volgens deze lastig te vertalen en te interpreteren tekst van Paulus kijken wij nu nog 

in een spiegel en zien we raadselachtige dingen, maar zullen we straks van aangezicht tot 

aangezicht zien. ‘Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf 

gekend ben.’16 God zien (visio), Hem volledig kennen en door Hem gekend worden, is dus iets 

11 Ibidem, 403-404, 414-416 en 465.
12 Zie ook Thomas’ analyse van de geloofsinstemming in S.Th., II, II, q.45, a.2: ‘Rectitudo autem judicii potest 
contingere dupliciter; uno modo secundum perfectum usum rationis; alio modo propter connaturalitatem 
quandam ad ea de quibus iam est iudicandum; sicut de his quae ad castitatem pertinent, per rationis 
inquisitionem recte iudicat ille qui didicit scientiam moralem; sed per quandam connaturalitatem ad ipsam 
recte iudicat de eis qui habet habitum castitatis.’ Hierover Wil Veldhuis, Geloof en ervaring, Bilthoven 1973, 23-
29; J.H. Walgrave O.P., Op de grondslag van het woord. Openbaring en gelovig bestaan (Woord en beleving 19), 
Tielt/Den Haag: Lannoo, 1965, 41-51.
13 S.Th., I, q.1, a.6, resp.
14 Ignatius werd met beide oordeelswijzen in 1527 geconfronteerd kort na zijn aankomst in Salamanca. Hij 
kwam daar voor studie en had toen al anderhalf jaar in Alcalá gestudeerd. In Salamanca ontmoet hij domini-
canen die willen weten wat hij en zijn gezellen doen. Ignatius antwoordt dat zij op een vertrouwelijke manier 
met sommige mensen over de dingen van God en over deugden en ondeugden spreken. Daarop krijgt hij van 
een monnik als repliek: ‘U hebt niet gestudeerd (…) en u spreekt over deugden en ondeugden? Niemand kan 
daarover spreken tenzij op een van de twee manieren: ofwel op basis van studie, ofwel uit kracht van de Heilige 
Geest.’ Zie Ignatius van Loyola, Het verhaal van de pelgrim. Autobiografie, Vertaald en van aantekeningen voor-
zien door Christof van Buijtenen, Derde druk, herzien en bewerkt door Mary Blickman, Ben Frie s.j. en Mark 
Rotsaert s.j., Averbode: Altiora, 2010, nr. 65.
15 Theobald, Le christianisme comme style, 403-404.
16 Aldus de Willibrordvertaling 1995. Zie ook 2 Kr 3,18: ‘Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de 
Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis 
met Hem, door de Geest van de Heer.’ 

 van ‘straks’ (tóte). Deze directe ontmoeting met God werd gesitueerd in de hemel. Volgens 

 Thomas verkeren de engelen en de gelukzaligen al in deze staat.17 Op aarde is directe ervaring 

van God hoogstens weggelegd voor een enkele mysticus of een ervaren contemplatief, maar 

niet voor gewone gelovigen. Zij zijn aangewezen op bemiddeling. In deze bemiddelende zin 

moet de metafoor van de spiegel (di’ esóptrou) in 1 Korinthe 13,12 verstaan worden. Ook de 

woorden ‘in raadselen’ of ‘in raadsel(woorden)’ (en ainígmati) wijzen op gebruik van hulpmid-

delen.18

Dat de wegen van argumenterende en spirituele theologie uiteen gingen, werd versterkt 
door de denkhouding van de scholastiek vanaf de dertiende eeuw.19 De toen gangbare 
rationaliteit waaraan de theologie zich aanpaste, koerste op logica. Zij had een uitge-
sproken deductief karakter. Algemene beginselen vormden het vertrekpunt. Van daaruit 
werden individuele gevallen bekeken. Maar het menselijke en gelovige subject wil niet ‘als 
particulier geval van een algemene regel’ beschouwd worden.20 Het protest tegen deze 
benaderingswijze kreeg vanaf het begin van de vroegmoderne tijd ruim baan in spirituele 
kaders. Spiritualiteit werd zo tot behoedster van individualiteit en singulariteit tegen de 
moloch van een abstracte rationaliteit in.

Functionele kortsluiting tussen spiritualiteit en dogmatiek Een tweede factor in 
de ongemakkelijke verhouding van spiritualiteit en theologie spitst zich toe op de dogma-
tiek, hoewel niet exclusief – de moraaltheologie heeft er ook mee te maken. Die factor 
houdt verband met hun dienst aan de leraarsfunctie van de Kerk. Er doet zich een soort 
kortsluiting voor in de functionele gerichtheid van spiritualiteit en dogmatiek. Ze hebben 
een andere intentie. Om met een korte karakteristiek te beginnen: spiritualiteit is net als 
mystiek gericht op het ervaren van God en neigt ertoe grenzen te overschrijden, dogma-
tiek echter is geneigd grenzen te trekken en te bewaken. Vrijheid en starheid lijken zo 
tegenover elkaar te staan, met als weerslag op sociaal vlak de spanning tussen individu 
en gemeenschap. 

17 S.Th., II, II, q.1, a.5.
18 Zie Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther. 3. Teilband 1Kor 11,17-14,40 (EKK VII/3), Zürich und 
Düsseldorf: Benziger Verlag, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1999, 310-311 en 313-314. Voor de 
Wirkungsgeschichte van 1 Kr 13,12, zie 351-359. De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt over ‘een wazige spiegel’. De 
kwalificatie van de spiegel als ‘wazig’ verduistert mijns inziens dat zij de functie van een hulpmiddel heeft. Bij 
‘raadsel(woorden)‘ moet gedacht woorden aan openbaringen of profetieën. Vgl. ook 1 Kr 13,8 waar sprake is 
van het verdwijnen van profetieën, klanktaal en kennis. De functie van deze raadsels kan vergeleken worden 
met die van koans in het zenboeddhisme.
19 Theobald, Le christianisme comme style, 394-395.
20 Ibidem, 395.
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Historisch gezien is het niet zo dat de zwarte Piet alleen maar bij de dogmatiek ligt. Het 
beroep van spiritueel bevlogen persoonlijkheden op de Geest kon tot behoorlijke moei-
lijkheden leiden, zeker als geestdrift fanatiek werd, de vrijheid van anderen aantastte en 
het gemeenschapsleven ontwrichtte. Te grote geestdrift moest vervolgens weer in balans 
gebracht worden, een taak waarbij ook een beroep op dogmatiek werd gedaan.21 Vroegere 
conflicten echter vonden plaats binnen de vanzelfsprekendheid van een kerkelijke over-
koepeling. In een geïndividualiseerde samenleving is dat echter niet meer zo.

Christoph Theobald heeft de kortsluiting tussen spiritualiteit en dogmatiek nader be-
schreven met het oog op de verhouding van de individuele gelovige tot de Kerk, op de 
interesse in Christus en op de manier van omgang met God.22 Hij stelt voorop dat het 
in christelijke spiritualiteit om ervaring van God, Christus, de Geest gaat. Die ervaring 
heeft een moment van absolute singulariteit: ze gaat mij aan. Maar tegelijkertijd is ze niet 
exclusief aan mij voorbehouden. Ze is in beginsel voor allen toegankelijk. Dat geeft de 
ervaring van God een dimensie van universaliteit. Kerkelijke dogmatiek echter roept een 
ander beeld op. Zij is gefundeerd in Schrift en traditie. Ze wordt normatief voorgehouden. 
Het college van paus en bisschoppen staat garant voor de trouw aan de apostolische leer 
en aan het Evangelie.23 De Kerk houdt dit als heilswaarheid aan allen voor en vraagt hun 
primair om binnen te treden in wat zij voorhoudt.
Ten aanzien van de verhouding tussen geloofsgemeenschap en de individuele gelovige 
is de kernvraag volgens Theobald wie van beide voorafgaat. Gaat gemeenschap vooraf 
aan het individu? Of gaat het geloven van het individu vooraf aan de gemeenschap? Men 
kan wel bij het individu beginnen, maar heeft zijn geloofsoriëntatie niet de erkenning van 
andere gelovigen nodig? Is er geen objectieve maatstaf waaraan het individu zich kan 
schuren en waardoor het zich kan laten vormen? Van de andere kant zullen gelovige indi-
viduen wijzen op de vervreemding die van deze objectiviteit uitgaat. Zij zullen respect en 
ruimte vragen voor hun ervaring.24

Ook ten aanzien van Christus hebben dogmatiek en spiritualiteit een andere interesse. 
De dogmatiek zal nadruk leggen op het wezen van zijn persoon en op het verschil tussen 
Christus en christenen. Christenen zijn immers in tegenstelling tot Christus ook zon-
daars. Spiritualiteit is vooral geïnteresseerd in wat Christus in de gelovige bewerkt. Haar 

21 Paulus had hier al mee te maken in verband met de gave van glossolalie in de gemeente van Korinthe (1 Kr 
14). Denk ook aan de strijd rond Montanus in de 2e eeuw en die over Joachim van Fiore in de 13de eeuw. Zie 
Henk Witte, ‘Over de Westerse moeite met de Geest’, in Bulletin voor Charismatische Theologie 1978 nr. 42, 
14-24.
22 Theobald, Le christianisme comme style, 392-400.
23 Ibidem, 389-392.
24 Ibidem, 392-395.

aandacht is gericht op het verdwijnen van het verschil tussen Christus en de christen, 
opdat die laatste een alter Christus wordt of volgens een goed paulinisch perspectief 
Christus in zichzelf ervaart.25

Wat betreft de omgang met God uit zich de spanning tussen spiritualiteit en dogmatiek in 
de vraag wat het vertrekpunt vormt: de openbaring, die ultiem gegeven is in Jezus Chris-
tus, of het religieus ervaren van de werkelijkheid? Het eerste koerst op geijkte woorden. 
Het tweede kan God in beginsel in alles vinden en zoekt vervolgens woorden erbij.26

De genoemde spanning kan nog op een andere manier verduidelijkt worden. De relatie 
tussen God en mensen kent twee onderscheiden bewegingen. Er is een beweging van 
God uit naar mensen toe en een beweging van mensen uit naar God toe. De beweging 
van God naar mensen wordt gekarakteriseerd als Gods spreken of (zelf)openbaring. Het 
is een beweging waarin God scheppend, verlossend en voltooiend uit zichzelf tredend 
uitreikt. Daarvan onderscheiden is de beweging die van de mens uitgaat naar God toe: 
verlangend, zoekend en groeiend naar contact met en behoud in het ultieme geheim dat 
God is. Dat is de beweging van de mystagogie. Dogmatiek nu lijkt eerder te staan voor de 
weg van de openbaring en spiritualiteit voor de weg van de mystagogie.
Op zich zou de Kerk in beide opzichten een bemiddelende functie moeten hebben. In 
theologiehistorisch perspectief echter is de balans in deze verstoord. De functie van de 
Kerk en het kerkelijk leren in openbarend opzicht heeft nadruk gekregen. Dat impliceert te-
zelfdertijd een mystagogisch tekort.27 Deze disbalans doet zich vooral vanaf de zestiende 
eeuw voor. De oorzaken ervan zijn globaal twee factoren te zoeken. Een eerste factor be-
treft de defensieve positie, waarin de Katholieke Kerk vanaf toen voortdurend gedrongen 
werd. Dat begon met de strijd om de ware Kerk met de kerkelijke gemeenschappen die 
voortkwamen uit de zestiende-eeuwse Reformatie. Een volgende strijd ging over de ware 
aard van de persoon van Christus en over de mogelijkheid van openbaring überhaupt. Zij 
werd in de achttiende en de negentiende eeuw gevoerd met vertegenwoordigers van het 
erfgoed van de Verlichting. Vanaf de laatste decennia van de twintigste eeuw kan men een 
nieuwe strijd waarnemen die zich toespitst op de moraal als christelijk identiteitskenmerk 
in een geseculariseerde, geïndividualiseerde en pluralistische laatmoderne samenleving. 
Er is nog een tweede factor in het spel. Dat is de fundamentele onzekerheid over waarheid 
en heil die sinds het begin van de moderne tijd als een onzichtbare sluier al het kennen en 

25 Ibidem, 395-397. Zie Rm 8,10, 2 Kr 11,10, Gal 2,20 en 4,19, Ef 3,17 en Kol 1,27.
26 Ibidem, 398-400.
27 Zie Henk Witte, ‘Pastoraat en de vraag om spiritualiteit’, in Klaus Sonnberger, Hessel Zondag en Fred van 
Iersel (red.), Redden pastores het? Religieus leiderschap aan het begin van de eenentwintigste eeuw, Budel: Damon, 
2001, 171-186, vooral 181-182.
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bidden omgeeft.28 Onzekerheid bracht Descartes tot zijn cogito. Onzekerheid bracht de 
kerken van de Reformatie tot de Schrift. Die alleen volstond om Gods bedoeling te ken-
nen. Onzekerheid had in de Katholieke Kerk de ontwikkeling van het moderne dogmabe-
grip tot gevolg en van de leiderschapsstijl die ermee correspondeert. Het Eerste Vaticaans 
Concilie heeft dit moderne dogmabegrip gedefinieerd. Het combineert wat God geopen-
baard heeft met de zekerheid van de Kerk daarover. Daarom ook kan de Kerk onder leiding 
van het kerkelijk leergezag het geopenbaarde gezagvol voorhouden.29

Zulke factoren en ontwikkelingen moesten wel nadruk op en versterking van identiteit tot 
gevolg hebben. Binnen de Kerk versterkten ze de tweedeling tussen een onderwijzende 
en een gehoorzamende geleding (ecclesia docens – ecclesia discens). Naarmate de Kerk 
zich sterker als moeder, opvoedster en leermeesteres (mater et magistra) opstelde, was 
een beroep op een directe band met God verdacht. Zolang echter het collectief van de 
gemeenschap domineerde over het individu, zoals in de periode van het ultramontaans 
massakatholicisme (globaal: 1800-1960), was dit geen probleem. In leerstellig en pasto-
raal opzicht behield de kerkelijke leiding de regie over wat zich aandiende als vroomheid 
en spiritualiteit.30 Maar sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de kerkformatie gron-
dig aan het veranderen. Hiërarchische verhoudingen worden met wantrouwen tegemoet 
getreden. Het kiezend individu maakt zelf uit waarop het zich levensbeschouwelijk en spi-
ritueel richt. Dan ligt het voor de hand dat de functionele kortsluiting tussen spiritualiteit 
en dogmatiek openlijk naar buiten komt.31 

28 Antoon Vergote, Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect, Tielt: Lannoo, 1999, 39-58.
29 DH 3011: ‘Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito 
continentur et ab Ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus 
revelata credenda proponentur.’ Voor achtergronden zie Walter Kasper, Gods Woord en het dogma, Bilthoven: 
Nelissen, 1967, 25-59.
30 Voor de posttridentijnse periode moet daarbij gedacht worden aan de stimulering van bepaalde devo-
ties (Angelus- en Rozenkransgebed), aan goedkeuring van constituties van ordes en congregaties en aan de 
heiligverklaring van stichters en mystici. Ook het uitroepen van mystici tot kerkleraar, vaak honderden jaren na 
hun dood, past in deze lijn van kerkelijke regie. Deze eer viel Johannes van het Kruis (1542-1591) te beurt in 1926 
en – als eerste vrouw –Theresia van Ávila (1515-1582) in 1970. Overigens hebben veel dogmatische kwesties hun 
oorsprong in spirituele opvattingen of praktijken. Zie George Tavard, ‘The Ecclesial Dimension of Spirituality’, 
in Peter C. Phan, The Gift of the Church. A Textbook on Ecclesiology in Honor of Patrick Granfield, O.S.B., Colle-
geville: The Liturgical Press, 223-224. Opvallend is het gebruik van teksten uit de spirituele en mystieke traditie 
in de Catechismus van de Katholieke Kerk. Dat gebeurt steeds aan het eind van de behandeling van een thema 
en in kleine letters. De catechismus is duidelijk over hun plaats en functie. Ze ‘zijn bedoeld om de leerstellige 
uiteenzetting te verrijken’ (nr. 21). 
31 Staf Hellemans, ‘A Critical Transition. From Ultramontane Mass Catholicism to Choice Catholicism’, in 
Pancratius Cornelis Beentjes (ed.), The Catholic Church and Modernity in Europe (Tilburg Theological Stud-
ies 3), Münster: Lit-Verlag, 2009, 32-54. Zo ook Staf Hellemans, Het tijdperk van de wereldreligies. Religie in 
agrarische civilisaties en in moderne samenlevingen, Zoetermeer: Meinema, Kapellen: Pelckmans, 2007, 143-206.

Gevolgen voor individu en gemeenschap De ongemakkelijke verhouding van spi-
ritualiteit en theologie, dogmatiek in het bijzonder, heeft natuurlijk gevolgen. Twee ervan 
wil ik noemen. 

In de eerste plaats vestigt de dichotomie tussen spiritualiteit en theologie zich ook in 
personen. In het bijzonder wanneer zij in het onderricht of de verkondiging van de Kerk 
actief zijn, is dat een cruciaal gegeven met een onvermijdelijke weerslag op hun publiek. 
Een eerste vraag in dit verband is uit welke bron zij putten. Is dat hun spiritualiteit, hun 
theologie, hun dogmatiek? In hoeverre worden gelovigen gevoed of nieuwe gelovigen 
ingevoerd op basis van hun persoonlijke ervaring van het Godsgeheim en in hoeverre op 
grond van geleerde posities en standpunten?32 Een tweede vraag betreft het verband van 
beide bronnen. Zijn ze in de persoon van de ambtsdrager of van de gelovige met elkaar 
verbonden of niet? Is de theologie spiritueel doorleefd en de spiritualiteit kritisch over-
dacht? Het risico van onkritische vrome kletskoek aan de ene kant of van onbezield napra-
ten van voorgehouden geloofszinnen aan de andere kant is duidelijk. Christoph Theobald 
benadrukt daarom hoe noodzakelijk het is dat vorm en inhoud overeenkomen. Inhoud is 
een zaak van de theologie, vorm is een zaak van de leefstijl en daarmee van spiritualiteit. 
Alleen wanneer beide kloppen, zo stelt hij, wordt de christen een getuige en is zijn getui-
genis authentiek en geloofwaardig.33

Op de tweede plaats heeft het uiteengroeien van spiritualiteit en theologie ook op soci-
aal terrein gevolgen. Ik heb al vermeld dat ze institutioneel uiteengegroeid zijn. Ze had-
den om zo te zeggen elk hun eigen ‘werkplek’. Zelfs waar zij institutioneel verbonden wa-
ren of weer worden, zoals in opleidingen, is het de vraag of spiritualiteit doordringt tot 
het leslokaal en of de theologie zich mag inlaten met spirituele praktijken. Een twee-
de consequentie doet zich voor op het gebied van de groepsvorming. Beginsel van 

32 Theobald, Le christianisme comme style, 422 herinnert in dit verband aan het onderscheid van Thomas van 
Aquino tussen contemplatief en actief religieus leven (S.Th., IIIa q. 40, a. 1). Thomas schat het actieve leven 
hoger in, omdat de actieve religieus aan anderen de waarheden verkondigt en onderricht die hij innerlijk over-
wogen heeft. Activiteit, aldus Thomas, – in zijn tijd en gezien zijn dominicaanse achtergrond was dat vooral 
prediking – veronderstelt een overvloed aan contemplatie.
33 Theobald, Le christianisme comme style, 413-457. Ter illustratie een citaat van 475-476: ‘Le principe dogma-
tique d’une concordance absolue entre forme et contenu de la tradition biblique dans l’existence du «témoin» 
et des «témoins» a sa racine dans le Nouveau Testament où il porte le nom plus concret de sainteté : forme de 
vie ou style de vie qui correspond absolument à ce qu’il signifie, à savoir la sainteté de Dieu.’
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sociale samenhang in spirituele verbanden is geestverwantschap.34 Iedereen is welkom, 
ongeacht welke achtergrond. Beginsel van sociale samenhang in dogmatisch opzicht is 
een kerkelijke identiteit die trouw is aan de traditie. Behoud van identiteit echter kan lei-
den tot afstoten van geluiden die zich konden laten horen op basis van de gastvrijheid die 
aan geestverwantschap eigen is, maar die als onorthodox worden beoordeeld. 

Zowel in individueel als in gemeenschapsperspectief is het daarom zaak dat spiritualiteit 
en theologie minder krampachtig op elkaar betrokken raken. Hoe kunnen zij elkaar verrij-
ken? Deze vraag vereist allereerst enige aandacht voor de vraag wat spiritualiteit eigenlijk 
is. Daarna richt ik mij specifiek op de spiritualiteit van Ignatius en zijn kompanen.

34 Gemeenschapsvorming op basis van spirituele geestverwantschap begint gewoonlijk binnen de kerken, 
maar kan zich na verloop van tijd verzelfstandigen tot een institutioneel zelfstandige kerk. Een voorbeeld daar-
van is het methodisme. In een tijd waarin (volks)kerkelijkheid in Engeland als het ware als een natuurgegeven 
werd beschouwd (18de eeuw), ontwikkelde deze beweging binnen het Anglicanisme, die was gegrondvest op 
de spiritualiteit van John en Charles Wesley (respectievelijk 1703-1791 en 1707-1788) en George Whitefield (1714-
1770), zich tot een zelfstandig kerkgenootschap.

Spiritualiteit: 
proces en bewustzijn Als tussenstap zoom ik in het volgende in op 
spiritualiteit. Wat kenmerkt het proces dat zich onder deze noemer afspeelt? Wat valt 
er te zeggen over het bewustzijn ervan? Ik houd het kort en koers voornamelijk op wat 
anderen hebben uitgezocht.

Spiritualiteit als proces van omvorming Het is de verdienste van Kees Waaijman 
dat hij op begrip gebracht heeft wat spiritualiteit is.35 Hij doet dat vanuit een fenomeno-
logische invalshoek. Daarbij put hij rijkelijk uit zijn grote kennis van de Schrift, vooral van 
het Oude Testament, van het Jodendom en de mystici. 
Waaijman omschrijft het gebied van de werkelijkheid dat we met ‘spiritualiteit’ aandui-
den, als het ‘godmenselijk betrekkingsgebeuren’.36 Het is dus allereerst het gebeuren van 
een relatie. Die betrekking speelt zich af tussen God en mens en is wederkerig. In die 
relatie gebeurt iets. Kernwoord van dat gebeuren is omvorming.37 Spiritualiteit als gebeu-
ren van de betrekking tussen God en mens doet zich voor als een omvormingsproces. In 
dat proces komen mensen als gestalte tot aanzijn, gebeurt het dat zij vervormd raken, 
transformeren zij en hopen ze uiteindelijk over te gaan in een zijnsmodus aan de grens 
van de dood voorbij. 
Het omvormingsproces heeft volgens Waaijman vijf specifieke overgangen. De eerste en 
de laatste ervan spelen zich af aan de grenzen van wat wij kennen als een mensenleven: 
geboorte en dood. Waaijman typeert ze als ‘omvorming in schepping’ en ‘omvorming 
in heerlijkheid’. Vanaf het eerste moment echter waarin het gebeuren van de betrekking 
tussen God en mens gestalte krijgt in mensenlevens, gaat er iets mis. Mensen verliezen 
het contact met God. Er treedt een soort misvorming op. Deze misvorming vraagt om 
herstel. Ze vraagt ook om een geleidelijke bestendiging in de uitgroei van deze mens tot 
de volle maat van zijn of haar gestalte. Waaijman noemt de tweede fase ‘herschepping’ 
en typeert de vierde als ‘omvorming in liefde’. Tussen herschepping en de verdiepend be-
stendigende groei zit een verlangen naar een voorbeeldige gestalte. Gelijkvormig worden 
aan die gestalte geeft inhoud en richting aan de groeiende omvorming in liefde. In het 
christendom is dat Jezus Christus, in het Jodendom de Thora, in de islam Mohammed en 
in het boeddhisme de Boeddha, aldus Waaijman.38 Wij kunnen de omvorming overigens 

35 Waaijman, Spiritualiteit, 425-451.
36 Ibidem, 424.
37 Ibidem, 452-478. Kick Bras, ‘Wat is spiritualiteit?’ in Kitty Bouwman en Kick Bras, Werken met spiritualiteit, 
Baarn: Ten Have, 2001, 16-18.
38 Waaijman, Spiritualiteit, 460.



AMDG 1716 AMDG 

zelf niet maken, organiseren of garanderen. De omvorming wordt ervaren als gegeven. 
Spirituele meesters spreken daarom graag in termen van geboorte of wedergeboorte over 
dit proces. Het vraagt van de mens primair een houding van ontvankelijkheid.

 Theologisch geschoolde oren of ogen zullen in Waaijmans beschrijving van het transformatie-

proces het stramien van de heilsgeschiedenis herkennen, zoals het bekend is als rode draad in 

de geschriften van het Oude en het Nieuwe Testament of, als variant met betrekking tot het indi-

vidu, in een tekst als Psalm 51.39 Hetzelfde stramien is te herkennen in de Geestelijke Oefeningen 

van Ignatius. In de eerste week van deze dertigdaagse retraite onderzoekt en erkent een retrai-

tant in het licht van wat hij of zij als gaven (schepping) ontvangen heeft wat er mis ging (zonde) 

en vraagt men daarvoor vergeving.40 In de tweede week maakt de retraitant de keuze op wie hij 

of zij afgaat met het oog op herschepping: op Christus, ‘onze opperbevelhebber en Heer’, of 

op Lucifer, de tegenstrever en ‘doodsvijand van onze menselijke natuur’ (GO 136). In het voort-

gaande gelijkvormig worden aan Christus overweegt de retraitant vervolgens in de derde week 

het lijden en de dood van Jezus Christus en in de vierde week zijn verrijzenis en hemelvaart.

Dit ‘godmenselijk betrekkingsgebeuren’ geeft samenhang aan het leven als geheel. Alles 
wat een mens in zichzelf tegenkomt en alles wat een mens buiten zichzelf aantreft – an-
dere mensen, de enorme wereld van het grote, de even enorme wereld van het kleine – 
wordt in het gebeuren van deze betrekking en het omvormingsproces dat erin plaatsvindt, 
meegenomen. ‘Want in Hem leven wij, bewegen wij, zijn wij’ (Hd 17,28).41 Spiritualiteit 
is daarom ‘zoiets als een ordeningsprincipe, een manier van structureren, een soort me-
thodische toeleg om alles van het leven in één verband te plaatsen’.42 Het stimuleert tot 
éénmiddelpuntig leven, leven onder Gods ogen, coram Deo.43 Zo zijn Ignatius’ Geestelijke 
oefeningen bedoeld om ‘zijn leven te ordenen zonder zich te laten leiden door een onge-
ordende gehechtheid’ (GO 21).

39  Zie Henk Witte, ‘De Geest van leiderschap. Een bijbels motief in de bisschopswijding’, in Maaike de Haardt, 
Frans Maas, Nico Schreurs, Henk Witte (red.), Voor het aangezicht van de Levende. Opstellen voor Wiel Logister, 
Averbode: Altiora, 2003, 151-167; Harm van Grol, ‘De drie gezichten van Psalm 51’, in Henk J.M. Schoot (red.), 
Jaarboek 2008. Thomas Instituut te Utrecht, Utrecht: Thomas Instituut, 2009, 35-67.
40 Ignatius van Loyola, Geestelijke oefeningen. Vertaling, inleiding en verklarende noten door Mark Rotsaert s.j. 
met medewerking van Paul Begheyn s.j., Mary Brickman, Rob Faesen s.j., Luc Geysels s.j., Hans van Leeuwen 
s.j., Pieter-Paul Lembrechts s.j. en Hugo Roeffaers s.j, Averbode: Altiora, 2010, nr. 43. In het vervolg afgekort 
als GO.
41 Waaijman, Spiritualiteit, 429. Dit Schriftcitaat vormt het Leitmotiv in André Zegveld, Worden wie God is. 
Mensen op het spoor van God brengen, Tielt: Lannoo, 2009.
42 Zegveld, Worden wie God is, 18. 
43 Maaike de Haardt, Frans Maas, Nico Schreurs, Henk Witte, ‘Voor het aangezicht van de Levende. Over de 
theologie van Wiel Logister’, in de Haardt e.a., Voor het aangezicht van de Levende, 10-11.

Een dergelijke levenswijze vraagt onderhoud. Spiritualiteit neemt dan ook de gestalte van 
concrete praktijken aan.44 Ze worden verwoord en onderbouwd in visies en doorgegeven 
als tradities. Veelal dragen ze de naam van een stichter of initiator. De praktijken betreffen 
het gehele terrein waarop het leven godsdienstig gestalte krijgt: het bidden en werken, 
het leren in begeleidende en zich toe-eigenende zin, de dienst aan de ander dichtbij en 
veraf, de vorming en inrichting van gemeenschap, de regulering van tijd, ruimte en soci-
aliteit. Het zijn stuk voor stuk oefenscholen, hulpmiddelen om het contact te vinden, te 
behouden of te hervinden met het omvormende gebeuren van de betrekking tussen God 
en mens.

Spiritualiteit als proces van bewustzijn Het is niet vanzelfsprekend dat mensen 
zich ook bewust zijn van het spirituele omvormingsproces. Bij menigeen voltrekt het zich 
gewoon. Nogal eens zijn het eerder mensen uit de omgeving die hun geestelijke groei 
waarnemen dan de persoon zelf. Een spirituele levenshouding kan echter ook als een 
bewustzijnsproces beschouwd en opgemerkt worden. De beschrijving van dit proces gaat 
uit van een bepaalde visie op de mens. Het proces heeft een eigen dynamiek.45

Kenmerkend voor een spirituele antropologie is een benadering van de mens als iemand 
met een tweepolig bewustzijn. Beide polen werken als magneten. Ze trekken als het ware 
alles wat zich in of rondom een mens bevindt of voordoet naar zich toe en beschouwen 
het vanuit hun vizier. Er zijn talloze karakteriseringen van beide polen in omloop. Het 
christendom spreekt in dit verband vanouds over ‘de oude mens’ en ‘de nieuwe mens’46, 
Karlfried Graf Dürckheim over ‘wereld-ik’ en ‘wezen’47, Hans Knibbe over armoede- en 
rijkdombewustzijn48, Han de Wit over ‘ego’ en ‘fundamentele menselijkheid’.49

44 Bras, ‘Wat is spiritualiteit?’, 13.
45 Witte, ‘Pastoraat en de vraag om spiritualiteit, 178-181. Een van de eersten die in een christelijke context in 
onze contreien hierover reflecteerde was, kort voor zijn dood, Han Fortmann. Zie zijn geestelijk testament 
Oosterse renaissance. Kritische reflecties op de cultuur van nu, Bilthoven: Ambo, 1970.
46 Heinrich Rombach, Strukturanthropologie »Der menschliche Mensch«, Freiburg/München: Karl Alber, 1987, 
27-37.
47 Willemien en Henk Witte, ‘Verinnerlijking en meditatie bij Karlfried Graf Dürckheim’, in Wiel Logister, Frans 
Maas, Henk Witte, e.a., Je ziel niet verliezen. Momenten uit de geschiedenis van de spiritualiteit, Nijmegen: Gott-
mer, 1985, 104-119.
48 Hans Knibbe, Handboek voor Zijnsgeoriënteerde Psychotherapie, Utrecht: School ter bevordering van Zijnsge-
oriënteerde Psychotherapie en Bewustzijnstraining, 1994, 3-13.
49 Han de Wit, De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit, Twaalfde, geheel 
herziene druk, Kampen: Ten Have, 2006.
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De pool van het ego is het resultaat van wat we in het optrekken met andere mensen in de 
wereld teruggespiegeld krijgen over onszelf. We zijn dat ‘ik’ gaan noemen en gaan denken 
dat het onze identiteit is. Een basishandeling van het ego is identificatie. Het hecht zich 
aan een zelfbeeld. Het hecht zich evenzeer aan bezit, kennis en macht en aan de sociale 
erkenning die ze met zich meebrengen. Dit alles staat in dienst van zelfhandhaving. Door 
zich te hechten denkt het ego voldoende zicht en grip te hebben op zichzelf, de wereld en 
de mensen. Zo kan het zich, denkt het, staande houden. De term ‘hechten’ roept allerlei 
varianten op van ‘vast houden aan’. Evagrius van Pontus (± 345-399) sprak over zulke 
hechtingen als daimones, ‘gedachten’. Ze houden ons als verslavingen in hun greep en 
verdelen ons innerlijk.50 Het zenboeddhisme noemt ze in een van de Vier Grote Geloften 
‘misleidende gedachten’. Ze misleiden, omdat ze ons weghouden van de verbinding met 
het omvattende geheel van de werkelijkheid. We geraken in afzondering. Er vindt geen 
doorstroming plaats vanuit het ongeziene, in alles en ieder aanwezige geheim dat ‘God’ 
genoemd wordt. Dat leidt aanvankelijk ongemerkt, maar op den duur manifest tot onrust, 
verkramptheid, onvrijheid. 
De andere bewustzijnspool heeft zijn vertrekpunt in het omvattende geheel van de werke-
lijkheid. Het is ermee ‘in contact’. Het middelpunt van het gewaar zijn is verlegd naar een 
punt ‘elders’, buiten ‘zichzelf’, naar God. Van daaruit neemt men zichzelf, de werkelijk-
heid, de anderen waar. Het bewustzijn komt in een wakkere receptieve modus. Beelden 
en concepten waaraan het zich tot dan vasthield, worden losgelaten. Het bewustzijn legt 
zich toe op (toe)laten en vernemen. Dat kan een ervaring van ruimte, lichtheid, vrijheid, 
eenheid geven en een helder en scherp weten wat te doen en hoe te handelen. De god-
delijke Geest mag in de mens doordringen en er woning vinden naar de eigen maat en 
vorm van deze mens. Krampachtigheid smelt. In termen van Augustinus: gebruiken (uti) 
wordt genieten ( frui). Verstilling, overgave, vrede, de bewustzijnstoestand die in het oude 
monnikendom hèsuchia heet51, komen in de plaats van bezorgdheid en onrust, zelfs onder 
bizarre levensomstandigheden.

50 Evagrius van Pontus, ‘Praktikos of De monnik’, in Geestelijke geschriften. Uit het Grieks vertaald door Chris-
tofoor Wagenaar ocso, II (Monastieke cahiers 35), Bonheiden: Abdij Bethlehem, 1987, 7-62.
51 Henk Witte, ‘Benedictus van Nursia, in Frank Bosman en Huib Klamer (red.), De ene Regel is de andere niet. 
Vijf spirituele grootmeesters over werk en leiderschap, Kampen: Ten Have, 2009, 57-60.

Deze schets van de tweepoligheid van het bewustzijn heeft een ideaaltypisch karakter. 
In werkelijkheid zijn beide bewustzijnsmodi tegelijkertijd aanwezig. Ze zijn tegelijker-
tijd gegeven zoals het categoriale bewustzijn van ‘dit’ of ‘dat’ en het niet-voorwerpelijke 
transcendentale bewustzijn dat beseft dat het de mogelijkheid heeft bewust te zijn.52 
De aanwezigheid van beide bewustzijnsmodi tegelijkertijd impliceert echter niet dat 
wij dat voordurend beseffen. Meestal domineert in ons in de pool van het ego. Maar 
de tweepoligheid van het bewustzijn impliceert de mogelijkheid van een ‘traject’ van 
de ene pool naar de andere. Een traject dat steeds gegaan kan worden. Het beeld van 
een ‘traject’ kan onjuiste voorstellingen oproepen. Het gaat niet om een verplaat-
sing in letterlijke zin: ergens vandaan weggaan, ergens anders aankomen. Het gaat 
om een ´ompolen´ of verplaatsing van het middelpunt van het bewustzijn van het 
ego naar het alles doordringende en alles omvattende geheim van God. Dit ompo-
len vraag om een nauwgezet onderscheiden. Een van de vele verdiensten van Igna-
tius betreft een scherpe en verfijnde ontwikkeling van dit onderscheidingsvermogen.53 

Een eerste stap in dit ompolen bestaat in het wekken van het besef dat de concreetheid 
van onze existentie, dat alles wat we doen en denken in een groter geheel staat. Begelei-
ding daarbij kan helpen. 

 Een goed voorbeeld van een meesterlijk begeleider is Origenes (185-254).54 Hij wilde zijn 

leerlingen wakker maken en laten zien dat hun pelgrimstocht op aarde zich afspeelt in de context 

van een kosmisch drama. Zo trachtte hij hen open te maken, opdat in hen kon doordringen 

wat God verlangt. Mark McIntosh geeft een voorbeeld van Origenes’ werkwijze uit diens 

 Exhortatio ad martyrium (Aansporing tot het martelaarschap). In hoofdstuk 18 neemt 

52 Zie Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens. Studien zum Begriff des Christentums. Bearbeitet von Nikolaus 
Schwerdtfeger und Albert Raffelt (Sämtliche Werke Bd. 26), Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1999, 26: ‘Das 
subjekthafte, unthematische und in jedwedem geistigen Erkenntnisakt mitgegebene, notwendige und 
unaufgebbare Mitbewußtsein des erkennenden Subjekts und seine Entschränktheit auf die unbegrenzte Weite 
aller möglichen Wirklichkeit nennen wir die transzendentale Erfahrung. Sie ist eine Erfahrung, weil dieses 
Wissen unthematischer, aber unausweichlicher Art Moment und Bedingung der Möglichkeit jedweder 
konkreten Erfahrung irgendeines Gegenstandes ist. Diese Erfahrung wird transzendentale Erfahrung genannt, 
weil sie zu den notwendigen und unaufgebbaren Strukturen des erkennenden Subjekts selbst gehört und weil sie 
gerade in dem Überstieg über eine bestimmte Gruppe von möglichen Gegenständen, von Kategorien besteht.’
53 Mark A. McIntosh, Discernment and Truth. The Spirituality and Theology of Knowledge, New York: Crossroad, 
2004, 3-22 en specifiek voor Ignatius 67-73.
54 Ibidem, 25-31. Een vergelijking van Origenes en Ignatius biedt Lothar Lies S.J., ‘Ignatius von Loyola und 
Origenes’, in Michael Sievernich, Günter Switek (Hg.), Ignatianisch. Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu, 
Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1990, 183-203.
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 Origenes een situatie onder de loep, die in zijn tijd, een tijd van vervolging, uiterst reëel was. 

Wie tot martelaarschap geroepen wordt, wordt voor een keuze geplaatst. Origenes nodigt uit 

zich deze beslissende strijd concreet voor te stellen. Ze vindt plaats in een theater en ten over-

staan van een grote menigte toeschouwers. In het hoofdstuk ervoor heeft Origenes herinnerd 

aan de keuze waarvoor de Israëlieten stonden, toen zij de Jordaan overstaken. Zouden zij de 

Heer trouw blijven of zouden terugkeren naar de aanbidding van andere goden? Op deze wijze 

laat hij al zien dat de strijd van een martelaar geen louter persoonlijk gevecht is, maar verbon-

den is ‘met soortgelijke daden van engagement van zijn voorgangers in het geloof’.55 Origenes 

gaat echter verder en roept kosmische dimensies op, als hij vanuit en via verwijzingen naar de 

Schrift ook de engelen in de hemel, de wateren, de bergen en de bomen onder de toeschou-

wers in het theater rekent die de geloofsgetuige aanmoedigen. Deze kosmische dimensie is 

 volgens Origenes echter niet automatisch ervaarbaar. Er gaat zelfonderzoek aan vooraf. Men 

moet immers eerst zicht gekregen hebben op eigen positie, motieven en vooroordelen.56

De persoon die zich aan deze ompoling overgeeft, komt op een weg van steeds intensere 
groei naar het geheim van God. Die groei kent een bepaalde ritmiek. Ze is bekend als de 
drievoudige weg.57 Die weg kent drie weliswaar onderscheiden momenten. Ze vloeien 
niettemin in elkaar over en worden telkens weer hernomen. Het zijn drie op elkaar ge-
richte stadia van geestelijke groei. In de christelijke spiritualiteit worden ze aangeduid als 
via positiva, via negativa en via eminentiae: een positieve weg van eerste beaming, gevolgd 
door een fase van een kritisch en protesterend ‘nee’, om ten slotte uit te monden in een 
ervaring die beide op een hoger plan brengt. De traditie spreekt over die laatste fase met 
termen van uitmuntendheid. Men zou de weg ook kunnen schetsen als die van een pre-
kritisch ‘ja’ via een kritisch ‘nee’ naar een postkritische overstijgende bevestiging in een 
‘tweede naïviteit’. De drie momenten betreffen alle drie de verhouding van de mens tot 
het goddelijke. De negatieve fase is daarom geen ontkenning van God of het goddelijke, 
maar een bewustwording van het grote verschil tussen het menselijk spreken en denken 
over God en het geheim van de Onuitsprekelijke zelf.

55 McIntosh, Discernment and Truth, 27.
56 Ibidem, 27: ‘A more conscious scrutiny of one’s views and motivations sets one free to discern the wider 
cosmos within which one’s life takes place; and conversely, a growing awareness of the eternal implications of 
one’s choices alerts one to the bias and narrowness at work in one’s views.’
57 Frans Maas, ‘Identiteit en christelijke spiritualiteit. Interreligieuze spiritualiteit en de “drievoudige weg”’, 
in Tijdschrift voor Theologie 41 (2001) 156-173. Maas geeft kort aan dat het spreken over de drievoudige weg 
waarschijnlijk teruggaat op Bonaventura’s De triplici via. Op de achtergrond is de visie van (Pseudo-)Dionysius 
de Areopagiet werkzaam (159-160).

Dit besef werpt al enig licht op de krampachtigheid in de verhouding tussen spiritualiteit 
en theologie, vooral als zij zich bezig houdt met het verstaan van het dogma. Men kijkt 
immers anders naar een dogma vanuit de fase van eerste positieve beaming, vanuit een 
kritisch negatieve fase of vanuit een postkritisch ‘ja’. In het eerste geval is een dogma een 
leerstuk dat men in instructie aangereikt heeft gekregen en heeft opgenomen. In de fase 
van negatie is het een last waarvan men vrij wil worden. In de fase van eminentie wordt 
het een icoon die onvermoede vergezichten opent.58

58 Henk Witte, ‘Orthodoxie en katholiciteit’, in F.A. Maas, H.P.J. Witte en P.A. Nissen, Orthodoxie en belevend 
geloven. Symposium ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum van Ton Baeten o.praem., emeritus-abt van 
de Norbertijner Abdij te Heeswijk-Dinther, Tilburg: Theologische Faculteit Tilburg, 2006, 25-49.
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Ad maiorem Dei gloriam De mogelijkheden en perspectieven van een 
sterkere doorwerking van spiritualiteit in de theologie wil ik nu peilen aan de hand van 
een verkenning van de ignatiaanse kernspreuk Ad maiorem Dei gloriam. De keuze voor dit 
maxime heeft iets willekeurigs, ook al staat het centraal in de spiritualiteit van Ignatius 
en zijn volgelingen. Deze spiritualiteit kent immers nog andere belangrijke trefwoorden. 
Denk aan ‘onderscheiding der geesten’, ‘contemplatie in actie’, ‘God in alles vinden’ en 
‘meevoelen met de Kerk’ (sentire cum Ecclesia). In een systematisch perspectief echter 
verdwijnen andere kernwoorden niet uit het zicht bij een concentratie op één bepaald 
trefwoord. Zoals gezegd raakt het maxime Ad maiorem Dei gloriam het hart van de igna-
tiaanse spiritualiteit. Maar de betekenis ervan is allerminst vanzelfsprekend. Om er enig 
zicht op te krijgen zal ik eerst een paar achtergronden bij Ignatius noemen. Vervolgens 
ga ik in op de vraag welke houding deze woorden veronderstellen en daarna, vanuit twee 
invalshoeken, wat er in zicht komt, als we het hebben over Gods glorie. 

Enkele achtergronden bij Ignatius Ignatius’ aanvankelijke vorming tot edelman en 
ridder brachten hem als vanzelf in aanraking met het thema ‘eer’.59 Eer was een belangrijk 
aspect van de identiteit van een edelman. Eer motiveerde hem tot handelen. Hij wilde 
een roemvolle reputatie krijgen of behouden. Sociaal bracht eer tot uitdrukking dat men 
tot de stand van de edelen behoorde en respect verdiende van leden van lagere standen. 
Een ridder had zijn leven over voor zijn eer. Zijn identiteit als edelman gaf hem ook ver-
antwoordelijkheid. Hij diende te leven naar een ethische code waarin naast roem en eer 
ook dapperheid, gerechtigheid, barmhartigheid en de bescherming van armen, wezen, 
weduwen en zwakkeren een rol speelden. Als hulpmiddel beschikte een ridder over zijn 
wapens als uiting van zijn kracht ( fortitudo). Maar hij kon ook zijn wijsheid (sapientia) in-
zetten. Ignatius zal dit ridderideaal religieus vertalen. Niet de eigen eer, maar de grotere 
eer van God, de mayor gloria de Dios, werd motief van zijn handelen.
Ook het verlangen naar ‘steeds meer’ (más) kende Ignatius van huis uit. Zijn familie be-
hoorde sinds 1330 tot de Caballeros de la Banda, een ridderorde die om bepaalde grond-
houdingen vroeg. Een van de attituden betrof het verlangen naar steeds grotere en betere 
daden.60

De ‘eer van God’ was een bekend thema in de spiritualiteit en de theologie van zijn tijd. 

59 Rogelio García-Mateo S.J., ‘Ignatius von Loyola in seiner sozio-kulturellen Umwelt: Spanien 1491-1527‘, in 
Sievernich/Switek, Ignatianisch, 19-41, vooral 31-33 en 36 over zijn nachtwake in de wapenen voor het altaar van 
Onze Lieve Vrouw in Montserrat als een inwijdingsgebeuren, vergelijkbaar met de initiatie tot ridder.
60 Ibidem, 23. Andere regels betroffen terughoudendheid met spreken, waarheidsgetrouwheid, raad inwinnen 
van wijzen en geleerden, niet klagen en zich niet laten loven. 

Het eren, loven en dienen van God zag men als doel van de schepping en van de mens 
als schepsel in het bijzonder.61 Ignatius beschouwt het heel vanzelfsprekend als uitgangs-
punt en basis van de adviezen in zijn Geestelijke Oefeningen: ‘De mens is geschapen om 
God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen en te dienen en aldus zijn ziel te redden. 
Alle overige dingen op aarde zijn geschapen met het oog op de mens, om hem het doel 
te helpen nastreven waarvoor hij geschapen is.’62 Dat Ignatius de redding van onze ziel in 
één adem noemt met de gerichtheid op de eer van en de dienst aan God, mag verwon-
dering wekken. Is de gerichtheid op God dan toch een middel met het oog op ons eigen 
heil? Volgens de jezuïet en filosoof Rainer Carls echter moet in de eerste plaats het woord 
‘ziel’ bij Ignatius in de lijn van de Renaissance verstaan worden als de concrete mense-
lijke persoon. ‘Zijn ziel redden’ (salvar su animá) wijst dan primair op het bewaren van 
de eigen integriteit als schepsel. In dat licht is het vervolgens ook verlossing van wat die 
integriteit aantast: van zonden.63 Die redding gebeurt in een vrije en oprechte verhouding 
tot God, onze ‘Schepper en Heer’, zoals Ignatius graag zegt.64 Dat God mijn Schepper is, 
wijst niet louter op een daad van God in het verleden. Het is een steeds actuele, gevende 
en liefhebbende werkzaamheid, een zwoegen zelfs, van Godswege in de schepping en 
in elke mens (vgl. GO 234-237). Gerichtheid op God doet een mens coram Deo leven, 
niet onderdanig (timor servilis), maar respectvol, zoals een kind ouders respecteert (timor 
filialis).65 Ad maiorem Dei gloriam vertolkt de op toekomst gerichte dimensie van dit leven 
in gerichtheid op God. 

Een zelfkritische instelling ‘Tot meerdere eer van God’ vraagt om enkele woorden die 
aan de uitdrukking vooraf gaan. Want wat is het dat ‘tot meerdere eer van God’ strekt? 
Het ligt voor de hand te denken aan een onderwerp en een gezegde: ‘Ik doe dit tot meer-
dere eer van God’. Ignatius spreekt gewoonlijk over ‘Todo a mayor gloria divina’: ‘alles tot 
meerdere goddelijke eer’.66 De spreuk wijst op een zoekende instelling die zich afstemt 
op Gods eer als leidend motief in wat wij ondernemen of ons overkomt. In alles, dus niet 

61 Rainer Carls SJ, ‘Der Mensch als Gottes Geschöpf im Denken des Ignatius von Loyola‘, in Thomas Gertler SJ, 
Stephan Ch. Kessler SJ und Willi Lambert SJ (Hg.), Zur größeren Ehre Gottes. Ignatius von Loyola neu entdeckt 
für die Theologie der Gegenwart, Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2006, 50-67.
62 GO 23. Zie ook het voorbereidingsgebed bij de oefeningen: ‘God onze Heer de genade vragen dat al mijn 
bedoelingen, daden en geestelijke werkzaamheden zuiver gericht mogen zijn op de dienst en de lof van zijne 
goddelijke Majesteit.‘ (GO 46). 
63 Carls, ‘Der Mensch als Gottes Geschöpf’, 61-64.
64 Bij voorbeeld in GO 15, 16 en 52.
65  Vgl. GO 75: ‘De geest omhooggericht zal ik overdenken hoe God onze Heer naar mij kijkt, enz.’
66 Peter Knauer SJ, ‘Das ignatianische „Alles zu größerer Ehre Gottes“ im Kontext des Dialogs mit den Reli-
gionen‘, in Petrus Bsteh, Brigitte Proksch (Hg.), Das Charisma des Ursprungs und die Religionen. Das Werden 
christlicher Orden im Kontext der Religionen, Wien: LIT-Verlag, 2011, 307.
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beperkt tot sommige sectoren van het leven. Maar dan nog zijn meerdere interpretaties 
mogelijk. Moeten we denken aan een gebruik van deze woorden in een bevestigende of 
veeleer in een kritische zin? 
Een gebruik als bevestiging impliceert dat we denken dat het met ons handelen wel goed 
zit. Het is immers a priori gericht op Gods eer. Deze interpretatie veronderstelt een beeld 
van God als iemand die alles goed vindt, een eeuwige goeierd. Dat Godsbeeld past in 
een discours van zelfrechtvaardiging. Het leeft bij veel van onze tijdgenoten, zelfs als ze 
het woord ‘God’ nooit in de mond nemen. God is er om ons gerust te stellen, maar niet 
om te verontrusten. Nadruk op een bevestigende functie van gerichtheid op Gods eer zal 
uitlopen op een verwarrende verstrengeling van God en mens en de vraag oproepen over 
wiens eer het eigenlijk gaat. 
De spreuk kan ook een uiting zijn van de bereidheid tot zelfkritiek binnen een steeds 
situatiegebonden vormgeving van de overgave of de gehoorzaamheid aan Gods wil. Op 
deze wijze verstaat Karl Rahner (1904-1980) de spreuk. Zij duidt volgens hem op een hou-
ding van openheid voor het steeds grotere van het onbegrijpelijke en ondoorgrondelijke 
geheim dat God is. Die houding brengt een mens ertoe steeds soeverein te overwegen, te 
toetsen en te kiezen en vervolgens ook te doen wat tot Gods meerdere eer strekt.67 Het is 
een houding die pioniersgeest wekt. Men zal steeds nieuwe dingen aandurven of nieuwe 
werelden exploreren.68 Men raakt erop gericht God overal en in alles te zoeken, een instel-
ling die de ignatiaanse traditie zeer lief is.69

Rahner plaatst deze zelfkritische houding, die hij bij Ignatius aan het daglicht ziet komen, 
in een cultuurhistorisch perspectief.70 Hij beschouwt de vaardigheid tot kritische zelf-
reflectie als een typische verworvenheid van de mens die de Neuzeit betreedt. Hij maakt 
in zijn artikel, dat teruggaat op een toespraak uit 1959 voor zijn medebroeders71, nog geen 

67 Karl Rahner, ‘Vom Offensein für den je grösseren Gott. Zur Sinndeutung des Wahlspruches: „Ad maiorem 
Dei gloriam“‘, in Ignatianischer Geist. Schriften zu den Exerzitien und zur Spiritualität des Ordensgründers. 
Bearbeitet von Andreas R. Battlog, Johannes Herzgsel und Stefan Kiechle (Sämtliche Werke Bd. 13), Freiburg-
Basel-Wien: Herder, 2006, 471-487. Oorspronkelijk in Geist und Leben 39 (1966) 183-201. Idem in Schriften zur 
Theologie VII, Einsiedeln Zürich Köln: Benziger Verlag, 1966, 32-53. 
68  In de besluitvorming van paus Johannes XXIII om een concilie bijeen te roepen speelde de ignatiaanse wijze 
van toetsen of ideeën werkelijk een ingeving van God waren en geen zelfbedrog een belangrijke rol. Zie Peter 
Hebblethwaite, Johannes XXIII. De paus van het concilie, Haarlem: Gottmer, 1985, 373.
69 Zie Martin, The Jesuit Guide to (Almost) Everything, 5-7.
70 Rahner, Sämtliche Werke Bd. 13, 474-476.
71 Philip Endean, Karl Rahner and Ignatian Spirituality, Oxford: Oxford University Press 2001, 271. In de op-
merkingen van de uitgevers van de Sämtliche Werke Bd. 13, 651 staat bij dit artikel dat Mario von Galli Rahner 
op Goede Vrijdag in Keulen terloops gevraagd had voor hem in te vallen. De toespraak zelf vond plaats op 
Eerste Paasdag in de Rottmannshöhe, een jezuïtisch retraitehuis aan de Starnberger See in de buurt van 
München.

onderscheid tussen voormodern, modern en laatmodern, zoals wij nu doen. Kenmer-
kend voor de mens op de drempel van de moderne tijd acht Rahner de wending van een 
kosmocentrische naar een antropocentrische oriëntatie, de wending tot het subject. Hij 
illustreert het verschil met een verhaal uit Bonaventura’s Grote levensbeschrijving van de 
heilige Franciscus van Assisi. Eens, in een mystieke meditatie, aldus de weergave van Rah-
ner, stroomden Franciscus’ tranen zo rijkelijk en onophoudelijk, dat een arts hem waar-
schuwde voor blindheid. Wat maakt het uit, antwoordde Franciscus, dat ik mijn ogen, die 
ik met de muggen gemeen heb, verlies. Als dit Ignatius was gebeurd, aldus Rahner, zou 
hij reflexief met deze wijze van Gods nabijheid zijn omgegaan. Hij zou zich van zichzelf 
gedistantieerd hebben en zich afgevraagd hebben of het wel klopte wat hij aan het doen 
was.72 Hij kon zich onder een grotere norm stellen, van daaruit naar zichzelf kijken en 
besluiten anders te gaan handelen.
De wending naar het subject komt niet alleen tot uiting in een nieuw type explorerende 
en planmatige rationaliteit die tot in natuurwetenschap en techniek zijn weg vond. Hij 
leidt ook, aldus Rahner, tot een andere wijze waarop de vraag naar redding of heil gesteld 
werd. De beleving van het subject werd het richtpunt van die vraag. Luthers grondvraag 
‘Hoe vind ik een genadige God?’ staat bepaald niet ver van Ignatius’ inzet om mensen te 
brengen tot de kennis van ‘het ware leven’ dat Christus voorhoudt en tot de ‘genade om 
Hem te volgen’ (GO 139).73 De genoemde bekwaamheid tot zelfkritiek is een aspect ervan. 
Zoals gezegd ziet Rahner dat bij Ignatius doorbreken, hoezeer hij, zoals elke grensganger, 
in zijn vroomheid tevens een kind van de laatmiddeleeuwse mentaliteit bleef. 

Gods glorie  Rahner benadert de betekenis van het ignatiaanse maxime vanuit het eer-
ste woord: ad. Hij kijkt naar het effect van het waartoe op onze houding en ons handelen. 

72 Rahner, Sämtliche Werke Bd. 13, 482. Rahners weergave van het verhaal over Franciscus wijkt op details af 
van de Latijnse bron. Zie S. Bonaventura, Legenda maior S. Francisci Assisiensis et eiusdem legenda minor. Edita 
a PP. Collegii S. Bonaventura (editio minor), Florentiae: Ad claras aquas, 1941, V.8. De Latijnse bron noemt de 
vloed van tranen niet in verband met mystieke meditatie, maar met het zuiveren, vol berouw, van iedere smet 
van de ogen van de geest. Verder staat er dat Franciscus al een oogkwaal had opgelopen en wordt als verge-
lijkingspunt met de vliegen (muscae zijn stekende vliegen) niet de ogen, maar het licht van de ogen genoemd. 
Zie ook Bonaventura, Leven van de heilige Franciscus van Assisi. Grote en Kleine levensbeschrijving. Vertaald door 
A.A.C. Sier O.F.M., Haarlem: Gottmer, 1978, 65. Hoe raak Rahners typering van het verschil tussen Franciscus 
en Ignatius geistesgeschichtlich ook is, dit verhaal illustreert het niet echt. De kosmocentrische oriëntatie van 
Franciscus zou immers moeten blijken uit de biologische manier waarop hij over zijn ogen spreekt. Maar 
Bonaventura noemt het licht, en niet de muscae als punt van overeenkomst. ‘Non est, frater medici, ob 
amorem luminis, quod habemus commune cum muscis, …’ is nu eenmaal iets anders dan ‘Was macht es 
schon, wenn ich die Augen verliere, die ich mit den Mücken gemeinsam habe?‘ Bonaventura’s pointe met dit 
verhaal is een bevestiging van de prioriteit van de geest over het vlees. Ter verontschuldiging van Rahner: zijn 
voorbereidingstijd was uiterst gering.
73 Over de vergelijking van Luther en Ignatius, zie Maron, Ignatius von Loyola, 276-281.
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Men kan echter ook het eind van de spreuk als vertrekpunt van de interpretatie nemen: 
de eer van God. De vraag is dan wat bedoeld wordt met Gods glorie? We kennen het 
woord in het Nederlands van het toezingen van een jarige in combinatie met betekenis-
loze woorden als ‘hiep’ (2x) en ‘hoera!’ of van het engelengezang, vertolkt in kerstliedjes 
met letterlijk adembenemend lange o…o…o’s. Is gloria ook zo een woord dat we in de 
mond nemen, als we niet meer weten wat we moeten zeggen en toch menen iets te moe-
ten zeggen? Dat we uitspreken, als we de grens van verwijzende ‘Dit is dat’-taal bereiken 
en spreken overgaat in zoiets als juichen, zingen of misschien wel stilte? Het Griekse 
woord voor glorie, doxa, betekent zowel ‘mening’ als ‘glans’, ‘heerlijkheid’, ‘schijnsel’.74 
Men zou mogen zeggen dat Gods glorie wijst op God in zijn straling: God in zijn zichzelf 
zijn. Afstemming daarop vraagt van de mens een houding van indifferencia, zal Ignatius 
zeggen, een ‘onverschillig’, maar wakker in-balans-zijn dat bereid is ‘om datgene te volgen 
waarvan ik voel dat het meer strekt tot lof en heerlijkheid van God onze Heer en tot heil 
van mijn ziel’ (GO 179; vgl. 23).

Gloria Dei vivens homo Wat de glorie van God betekent, kan enige contouren krijgen van-
uit een zeer oude, in onze tijd graag geciteerde Kurzformel van Ireneüs van Lyon (±140 
- ±200). Volgens Peter Knauer is het zelfs de beste toelichting van wat Gods eer is.75 In 
caput 20 van boek IV van Ireneüs’ Adversus haereses staat haast laconiek: Gloria enim 
Dei vivens homo.76 Ook de strekking van deze spreuk ontsluit zich niet meteen. De wat 
stijve vertaling ‘De glorie van God immers is de levende mens’ klinkt te zeer als louter 
bevestiging van de bijzondere positie van de mens in de schepping: de kroon op Gods 
scheppingswerk. Een meer persoonsgerichte en existentiële strekking krijgt vivens homo 
in de vertaling ‘als de mens volop leeft’. God kan volop God zijn, als de mens volop leeft. 
God glundert, als de mens lééft.77 In deze duiding komt een notie van genieten mee, in 
elk geval aan Gods kant.

74 F. Muller, J.H. Thiel, Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek. Bewerkt door J. den Boer, Groningen: Wolters-
Noordhof, 196911, 206. Doxa betekent ‘mening’ in de zin van verwachting, vermoeden, dwangvoorstelling, 
droom of visioen. De betekenis van ‘glans’ of ‘heerlijkheid’ komt vooral in het Nieuwe Testament voor. Blijk-
baar melden zich in doxa twee dimensies van de ervaring van de werkelijkheid: die van wat wij menen of leren 
over de waarheid en die van een glans die verder gaat dan wij reiken kunnen en waarvan onze meningen en 
leringen maar een afglans zijn.
75 Knauer, ‘Das ignatianische „Alles zu größerer Ehre Gottes“ im Kontext des Dialogs mit den Religionen‘, 308.
76 Irenée de Lyon, Contre les héresies Livre IV. Édition critique d’après les versions arménienne et latine sous 
la direction de Adelin Rousseau avec la collaboration de Bertrand Hemmerdinger, Louis Doutreleau, Charles 
Mercier, Tome II: Texte et traduction (Sources chrétiennes 100), Paris: Du Cerf, 1965, 20,7 (p. 648-649). 
77  Woorden van deze strekking heb ik ooit in een boekje van Jeroen Witkam gelezen. Ik heb echter niet meer 
kunnen vinden waar.

God straalt, als een mens volop aan het leven is. Maar wanneer is er sprake van ‘volop 
leven’? Gaat het om die momenten – soms hebben wij een paar van die dagen – dat we 
het leven tot in onze vingertoppen voelen tintelen? Of moeten we ook verder kijken tot 
over de randen van het leven heen? Moeten we mede bedenken wat was voor we gebo-
ren werden en wat er komt na de dood? Ireneüs zelf roept die vraag op. De aangehaalde 
woorden zijn namelijk maar een halve zin. De hele zin luidt: ‘De glorie van God immers 
is de mens die leeft, het leven van de mens echter is het zien van God.’78 In het motief 
van het zien van God, de visio Dei, klinkt het wederkerig vervullende contact tussen God 
en mens door. Dat zag men als het ultiem bereikbare. Daar ging het om. Het werd in het 
verleden veelvuldig in termen van zien tot uitdrukking gebracht (visio, contemplatio). In 
de huidige theologie zijn ook termen van ‘gemeenschap’ (communio) of ‘deel krijgen aan’ 
(participatio) in gebruik.79 
Dit leven in verbinding met God, afgestemd wat op Hem ter harte gaat, is inderdaad een 
kern van de ignatiaanse spiritualiteit. Net als Ireneüs legt Ignatius een nauwe betrekking 
tussen Gods glorie en het leven van de mens. Gods glorie verwijst naar de ander. Hier 
blijkt iets van een uitgesproken pastorale inslag van de ignatiaanse spiritualiteit. 

Absence d’une certaine manière Een aanzet tot uitwerking van dat pastorale begrip 
van ad maiorem Dei gloriam vond ik in een opmerking tussen haakjes van Christoph Theo-
bald bij het woord ‘glorie’.80 In zijn Le christianisme comme style behandelt hij de vraag wat 
de vernieuwing van de zending van de jezuïeten betekent, die door de 32ste en de 34ste 
algemene congregaties (respectievelijk in 1974-1975 en in 1983) is geëntameerd.81 De 32ste 
congregatie wees de inzet voor de gerechtigheid van het koninkrijk van God als speerpunt 
van de zending aan. De 34ste congregatie voegde de verankering van het Evangelie in 
de cultuur en de interreligieuze dialoog eraan toe. Theobald beschouwt de inzet voor 
gerechtigheid als een originele ignatiaanse interpretatie van het Evangelie. Dit ‘Evangelie 
volgens St. Ignatius’, zoals hij het noemt, heeft drie kenmerken. Het benadrukt het evi-
dent sociale karakter van het geloof in God. Geloof immers gaat over de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan en over de manier waarop de samenleving is ingericht. Het 
nodigt verder uit de gekruisigde en verrezen Christus in de wereld te vinden, opdat die we-
reld tot een rijk, vervuld van God, kan worden. Het is ten slotte een opdracht die slechts 
in nederigheid en in volledige pretentieloosheid gedaan kan worden.82

78 Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei.
79 Vgl. Dei Verbum 2.
80 Theobald, Le christianisme comme style, 445.
81 Ibidem, 439-457.
82 Ibidem, 443-447; zie ook 449-454.
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De opmerking tussen haakjes bij de term ‘glorie’ staat in Theobalds uitwerking van wat 
het vinden van Christus in de wereld inhoudt. Hij brengt dat in verband met de structuur 
van Ignatius’ Geestelijke Oefeningen. In de eerste week onderzoekt een retraitant de eigen 
donkerte en tekortkomingen. De tweede week is gericht op het ontwaren en maken van 
een levenskeuze met behulp van bezinning op het publieke leven van Jezus. In de derde 
week staan het lijden en de dood van Jezus centraal en in de vierde zijn verrijzenis, ver-
schijningen en hemelvaart. De hemelvaart nu impliceert een nieuwe presentie van Jezus, 
een presentie in heerlijkheid of glorie. Glorie, zegt Theobald terloops, is ‘afwezigheid van 
een bepaalde manier’ (absence d’une certaine manière).83 Glorie, zo mag men zeggen, is 
niet bepaald. Zij heeft geen specifieke manier. Glorie heeft geen vorm.
Dit impliceert dat glorie een kwaliteit van elke mogelijke manier of vorm van leven is. 
Voorwaarde is echter dat glorie opgemerkt moet worden. Dat roept de vraag op waar dan. 
Theobald wijst in dit verband op een zinnetje uit het verrijzenisverhaal volgens het Mar-
cusevangelie. ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea,’ – de vrouwen krijgen dit bij het lege graf te 
horen – ‘daar zullen jullie hem zien’ (Mc 16,7).84 Dat lijkt een terug naar af. Het is echter 
geen zomaar terug. Het is een terug dat Jezus’ gang door dood en verrijzenis doorleefd 
heeft. In termen van de Geestelijke Oefeningen: het is een terug van week vier naar week 
twee, de week die gericht is op het vinden van een roeping en het maken van een keuze. 
In het Galilea van onze wereld is een vormloze presentie te vinden, getekend door kruis 
en verrijzenis. Het is de verborgen presentie van de gestorven en verrezen Heer in dege-
nen die lijden, arm zijn en ontheemd, aldus Theobald. De omstandigheden waarin velen 
leven, zijn soms zo adembenemend of bruut dat zij verhinderd worden om Hem te zien. 
Het zien van de vormloze glorie van de gekruisigde en verrezene in deze armen vraagt om 
een spiritualiteit die zelf weet heeft van armoede en nederigheid. Ze zijn de noodzakelijke 
basis van werkelijke compassie en solidariteit.85 De verwerving van die houding vraagt om 
vorming, vorming in de zin van een ontwikkeling die begint met het afwikkelen van de 
ingewikkeldheden waarin wij al levend terecht gekomen zijn.

83 Ibidem, 445: ‘Celui qui est dans la gloire (absent d’une certain manière), celui qui ne meurt plus (Rm 6,9), …’
84 Ibidem, 444.
85 Ibidem, 445-446. Theobald verwijst hier voortdurend naar decreet 2 van de 32ste algemene congregatie.

Opnieuw de verhouding 
van spiritualiteit en theologie De verkenning van ad maiorem Dei 
gloriam als kern van de ignatiaanse spiritualiteit laat op de eerste plaats een zelfkritische 
houding zien die voortdurend bereid is eigen levensprojecten te herzien, los te laten en 
iets anders aan te gaan omwille van God. Op de tweede plaats komt naar voren dat het 
God-zijn van God, zijn glorie, is verbonden met de waardigheid en volledige ontplooiing 
van mensen als persoon. Op de derde plaats dat glorie niet bepaald is. Glorie licht op, als 
je het wekt en ziet. Dat zien – het is te leren – krijgt voor Ignatius richting vanuit Christus, 
zoals Hij mens was op aarde, mens aan het kruis en mens, verheerlijkt opgenomen in 
Gods glorie. Dragen deze oriëntaties nu ook iets bij aan een meer ontspannen relatie tus-
sen spiritualiteit en theologie? Ik wijs op drie aspecten.

En … en De spanning tussen spiritualiteit en theologie is Ignatius niet onbekend ge-
weest. In zijn tijd deed zich een polarisatie voor tussen een op innerlijke beleving en een 
op uiterlijke vormen georiënteerd christendom. Het eerste was te vinden bij de aanhan-
gers van Erasmus, Luther en de illuminati. Zij benadrukten het lezen van de Schrift en 
van de kerkvaders en hadden een afkeer van ritualisme, kerkelijk institutionalisme en 
scholastiek geredeneer. Zij troffen thomisten, scotisten en nominalisten tegenover zich 
die het rationele argumenteren van de scholastiek en de zichtbare structuren van de Kerk 
benadrukten. Die bovendien vonden dat te veel nadruk op een innerlijk leven als christen 
tot sektarisme kon leiden.86 Ignatius had beide stromingen leren kennen. Hij verbindt ze 
in een typisch en … en. Dat doet hij in de elfde richtlijn die hij geeft met het oog op de 
houding waarmee men in de Kerk staat. Ignatius had die richtlijnen opgesteld in 1535. Hij 
studeerde toen in Parijs en was zelf met deze spanning geconfronteerd.87 Hij vraagt in 
de betreffende richtlijn met achting te spreken over de positieve en over de scholastieke 
theologie. ‘Want zoals het de positieve leraren als Sint-Hiëronymus, Sint-Augustinus en 
Sint-Gregorius, enz. meer eigen is om het gemoed te bewegen met de bedoeling in alles 
God onze Heer lief te hebben en te dienen, zo is het meer eigen aan de scholastieke lera-
ren als Sint-Thomas, Sint-Bonaventura en de Meester van de Sententiën om te formuleren 
of voor onze tijden te verduidelijken wat noodzakelijk is voor het eeuwige heil, en om 
meer alle dwalingen en misleidingen te ontmaskeren en te bestrijden.’ (GO 363) Gemoed 
en verstand zijn beide voor Ignatius belangrijk. Zowel het traditionele als het moderne 

86 Rogelio García-Mateo SJ, ‘Hat der Mystiker Theologie nötig? Zur Relevanz der philosophisch-theologischen 
Studien bei Ignatius von Loyola’, in Gertler, Kessler und Lambert, Zur größeren Ehre Gottes, 13, 30. Idem, 
‘Ignatius von Loyola‘, 38-39.
87 Medard Kehl, Mit der Kirche fühlen (Ignatianische Impulse Bd. 44), Würzburg: Echter, 2010, 27-28.
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denken verdienen respect.88 De richtlijn betreft zowel de wetenschappelijkheid als de ker-
kelijkheid van de theologie. Heel subtiel echter geeft Ignatius tussen de regels door te 
kennen dat de liefhebbende en dienende gerichtheid op God, de houding met oog voor 
Gods eer, daarbij het leidend motief is. Spiritualiteit kan niet zonder, theologie ook niet.

Stel dat de Schrift er niet geweest was In zijn autobiografie maakt Ignatius een 
hypothetische opmerking over het belang van de heilige Schrift in verhouding tot zijn 
innerlijke ervaring van God. De dingen die hij zag ‘bevestigden hem indertijd zozeer en 
gaven hem steeds zoveel geloofsbevestiging, dat hij vaak bij zichzelf gedacht heeft dat 
zelfs als er geen heilige schrift zou bestaan, die ons die geloofszaken onderwees, hij dan 
nog zou besluiten ervoor te sterven, alleen al om hetgeen hij gezien had’.89 Karl Rahner 
wijst op deze passage om de mogelijkheid en het belang te onderstrepen van een directe 
ervaring van God.90 God kan en wil direct handelen aan zijn schepsel en een mens kan 
dat echt ervaren, benadrukt Rahner in een tekst die hij zo geschreven heeft, als was het 
Ignatius zelf die dit zegt.91 Ook als de Schrift er niet zou zijn, dat wil zeggen ook zonder 
bemiddelende instanties, is God te ervaren. 
Dat geldt dus ook voor de Kerk. Zij is immers ook bemiddeling. Rahner weet hoe ambiva-
lent mensen die door Gods onmiddellijkheid geraakt zijn, met de Kerk kunnen omgaan. 
Komt het niet voor, zo vraagt hij, dat ‘men de zwijgende eenzaamheid voor God bijna niet 
meer uithoudt en probeert te vluchten in een kerkelijk gemeenschapsverband, hoewel een 
dergelijk verband eigenlijk alleen gevormd zou moeten worden door geestelijke mensen 
die God direct ontmoet hebben, en niet door hen die de Kerk gebruiken om uiteindelijk 

88 Vgl. het vervolg van GO 363: ‘Want omdat de scholastieke leraren moderner zijn, trekken zij niet alleen voor-
deel uit het juiste begrip van de heilige Schrift en van de positieve, heilige leraren, maar verlicht en verhelderd 
door Gods genade vinden zij ook hulp in de concilies, besluiten en bepalingen van onze heilige Moeder de 
Kerk.’
89 Ignatius van Loyola, Het verhaal van de pilgrim, nr. 29. Over Ignatius en de Schrift: zie Johannes Beutler S.J., 
‘Die Rolle der Heiligen Schrift im geistlichen Werden des Ignatius‘, in Sievernich/Switek, Ignatianisch, 42-53.
90 Karl Rahner, ‘Rede des Ignatius von Loyola an einen Jesuiten von heute‘, in Schriften zur Theologie Bd. XV, 
Einsiedeln Zïurich Köln: Benziger, 1983, 373-408. Deze bijzondere tekst van de destijds 74-jarige Rahner mag 
beschouwd worden als een samenvatting van zijn denken en laat zien hoe ignatiaans doordesemd het is. De 
tekst is ook separaat uitgegeven onder de titel Das Alte neu sagen. Eine fiktive >Redes des Ignatius von Loyola an 
einen Jesuiten von heute<, Köln: Karl Rahner Akademie, 2001. Klaus Müller, ‘Subjektivität und communio. Phi-
losophische Rückfrage an ein selbstverständlich gewordenes Theologoumenon‘, in Ferdinand R. Prostmeier 
und Knut Wenzel (Hg.), Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft. Bestandaufnahme – Modelle – Perspektiven, 
Regensburg: Pustet, 2004, 121-144 denkt filosofisch door op de implicaties van de prioriteit van de relatie tus-
sen God en mens.
91 Rahner, Das Alte neu sagen, 8.

toch niet van doen te hebben met God en zijn vrije onbegrijpelijkheid?’92 Kerkelijkheid kan 
een vlucht voor God zijn. Zij verliest dan haar bemiddelende functie en wordt een forum 
voor de strapatsen van ego’s.93 Dat was niet Ignatius’ intentie, aldus Rahner. ‘Ik wilde 
met mijn hele bekeerde leven de Kerk dienen, al betrof die dienst uiteindelijk God en de 
mensen en niet een instituut dat zichzelf zoekt,’ laat hij Ignatius zeggen.94 Ook hier blijkt 
weer heel subtiel wat het belangrijkste is. De eer van God en het heil van de mensen staan 
voorop, daar gaat het om, en vanuit die spirituele ankerpunten is de ignatiaanse traditie 
tegelijkertijd even volgzaam-loyaal als loyaal-kritisch ten aanzien van de Kerk. 

Een eigen wijze van theologiseren De meerdere eer van God is niet denkbaar zon-
der gerichtheid op het redden van de zielen. Als Gods eer prioriteit heeft, dan ook het heil 
van mensen. Dat heeft in de ignatiaanse traditie geleid tot een eigen wijze van theologi-
seren, een eigen aanpak (modus procendendi) waarin spiritualiteit, theologie en pastoraat 
elkaar ontmoeten en inspireren. Christoph Theobald gebruikt in dit verband de term ‘stijl’. 
Jezuïeten hebben niet, zoals dominicanen, een leercorpus of een intellectuele structuur 
waarop zij kunnen terugvallen. Zij moeten het hebben van een bepaalde manier van doen, 
van een stijl.95 
Waarin bestaat dan die ignatiaanse stijl van theologiseren? In het onderscheiden van au-
thentiek leven, zegt Theobald.96 Hij laat zien dat wat wij nu theologie noemen, bij Ignatius 
‘de ware leer van Christus onze Heer’ heet (GO 164). Die ‘ware leer’ betreft ‘het ware 
leven’ (GO 139), het heil van de ziel. Kennis ervan is cruciaal en vraagt om onderschei-
ding van ‘de listen van de slechte aanvoerder’ (GO 139). De zending om Christus’ leer te 
verspreiden impliceert dan ook een gerichtheid op vorming in het leren onderscheiden 
van wat authentiek leven is en wat niet. Daarvoor moet men als gezondene zelf gevormd 
zijn, van binnen weet gekregen hebben van het ware leven en het kunnen onderscheiden. 
De Schrift helpt daarbij. Zij functioneert als een voordurende spiegel. Ook wat de Kerk 
aanreikt, is voor de ignatiaanse stijl van theologiseren van waarde. Het reguleert. Verder 
helpt een begeleider. Hij geeft raad, maar zal zich terugtrekken, zodra iemand zelf verder 
kan. In een dergelijke stijl van theologiseren komen spiritualiteit, dogmatiek en pastoraat 
op vruchtbare wijze samen.

92 Ibidem, 9. Rahners vraag preludeert op het thema van het ecclesiaal atheïsme. Zie Paul M. Zulehner, ‘Von 
der (Gott) fernstehenden Kirche. Wider einen ekklesialen Atheismus‘, in Erfahrungen mit Randchristen. Neue 
Horizonte für die Seelsorge, Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1986, 164-175. Henk Witte, ‘Ecclesiaal atheïsme’, in 
Tijdschrift voor geestelijk leven 51 (1995) 311-321. 
93 Rahner, Das Alte neu sagen, 25-29.
94 Ibidem, 25.
95 Theobald, Le christianisme comme style, 415.
96 Ibidem, 413-437.
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Wat Theobald van de ignatiaanse manier van doen zegt, heeft exemplarische betekenis 
voor het huidige christendom. Het wordt geconfronteerd met een gigantische geloof-
waardigheidscrisis. De leefstijl van christenen als model om het leven in te richten, kan 
daarop een antwoord zijn. In een stijl komen binnenkant en buitenkant, spiritualiteit en 
leer, samen. Een leefstijl laat zien of en in hoeverre het geleerde authentiek doorleefd 
wordt. Het ‘geloven dat’, het veld van de opinies en meningen, wordt tot ‘geloven in’, tot 
overtuiging. Een gelovige wordt tot getuige.97 Vorm en inhoud kloppen.98 Stijl is ook het 
vormveld waarin men een ander tegemoet treedt. Klopt de vorm, dan komt de inhoud 
over. Klopt ze niet, dan haakt een ander af. Daarom hecht Ignatius zoveel belang aan 
armoede en nederigheid als levensstijl (GO 146, 167). Zij bewegen een mens niet alleen 
naar conformiteit aan Christus en tot compagnonschap met Hem. Ze brengen hem of 
haar ook in een open levensstijl. Die is weer een voorwaarde om de armen, de verneder-
den, de ontheemden overal in onze wereldwijde samenleving geloofwaardig te ontmoe-
ten en iets bij te dragen tot hun waardigheid als mens.99 

Spiritualiteit en theologie komen samen in de persoon van de gelovige, de ambtsdrager, 
de religieus, de theoloog. De sleutel tot een minder ongemakkelijke verhouding tussen 
beide ligt in de persoon zelf. Ik zeg daarmee niets nieuws. Toch is het goed dat we er af 
en toe aan herinnerd worden. Deze leerstoel wil daaraan bijdragen.

97 Vgl. ibidem, 468. Theobald beroept zich hier op Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris: Du Seuil, 
1990, 33.
98 Vgl. ibidem, 475, waar Theobald ‘mettre en évidence la concordance absolue entre la forme en le conitinu 
biblique’ het beginsel noemt van een narratieve dogmatiek. Het cursief is van zijn hand.
99 Theobald, Le christianisme comme style, 443-447, 449-454.

Woord van dank
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Aan het eind van een openbare rede is het een goede academische gewoonte om een 
woord van dank uit te spreken. Ik sluit mij graag daarbij aan. 

Op de eerste plaats wil ik de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Jezus danken 
voor het initiatief om de Xaverius-leerstoel voor de studie van de verhouding tussen 
spiritualiteit en theologie op te richten. In het bijzonder noem ik in dit verband pater drs. 
ing. Jan Bentvelzen sj, de huidige provinciaal en stille kracht op de achtergrond, en prof. 
dr. Eduard Kimman sj, econoom, ethicus en pastor. Voor mij getuigt de oprichting van de 
leerstoel niet alleen van de overtuiging dat de ignatiaanse traditie echt iets te bieden heeft 
aan wie zich vandaag de dag aan een theologiestudie waagt. Het is ook een uitermate 
sympathieke steun in de rug van de Faculteit Katholieke Theologie.
Verder dank ik het College van Bestuur van deze universiteit, in het bijzonder zijn voorzit-
ter mr. Hein van Oorschot, dat het heeft ingestemd met de vestiging van deze leerstoel 
aan de Tilburg School of Catholic Theology. En ik dank de onvermoeibare en wijze decaan 
van deze faculteit, prof. dr. Adelbert Denaux, voor zijn inspanningen het allemaal geregeld 
te krijgen. Ik dank hen voor hun vertrouwen in mij om de mogelijkheden en perspectieven 
van deze bijzondere leeropdracht te verkennen. 

Misschien hebt u vanmiddag wel gedacht: ‘Moet hij nou zo nodig nog, zo vlak voor zijn 
pensioen?’ Ook mijzelf is die gedachte niet vreemd. Ik ervaar mijn benoeming, toch niet 
zo erg ver van het einde van een reguliere loopbaan, dan ook als een prachtig aanbod 
om nog een paar jaar betrokken te blijven bij een faculteit die mij lief is. Ik ben daar zeer 
dankbaar voor.

Verder vind ik het bijzonder plezierig dat er vandaag velen zijn met wie ik in mijn opleiding 
en werkzaamheden als theoloog mocht optrekken, van wie ik mocht leren en met wie ik 
mijn inzichten mocht delen. 
Het verheugt me dat mijn leermeester mgr. dr. Jos Lescrauwaet msc hier aanwezig is, 
mijn vroegere collega’s dogmatici aan de Theologische Faculteit Tilburg, Wiel Logister, 
Nico Schreurs, Frans Maas, Maaike de Haardt en Stephan van Erp, mijn huidige collega’s 
aan de Tilburg School of Catholic Theology, studenten van eertijds en nu, familie, collega’s 
en vrienden uit allerlei interessante verbanden. Liesbeth Hoeven dank ik voor haar hulp bij 
het scherpen van mijn gedachten en Hans Verstappen voor zijn hand- en spandiensten 
rond details en voetnoten.

Een heel speciaal woord van dank voor Willemien, Bart, en Jaap en Inge. In het voorwoord 
van mijn proefschrift schreef ik 25 jaar geleden dat het niet alleen dankzij, maar ook on-
danks jullie gereed gekomen was. Iets dergelijks geldt nog steeds. Jullie halen me steeds 
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weer op tijd weg uit het werken. Het leven is er ook, en het voedt je spiritueel en theolo-
gisch. En dat leven: ik doe het graag met jullie.

Oraties eindigen plechtig met ‘Ik heb gezegd’. Dat zal ik ook zeggen. Maar er staan nog 
vier lettertjes onder: AMDG.

 Ik heb gezegd.
 AMDG


