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RADIOGRAFIE VAN HET HUIDIGE GODGEWIJDE LEVEN 

EN PERSPECTIEVEN VOOR HAAR TOEKOMST 

 

Het is niet eenvoudig om de huidige werkelijkheid van het gewijde leven te benaderen 

zonder te vervallen in een zeker subjectivisme. De diagnose die men van het religieuze leven 

op dit ogenblik maakt, gaat inderdaad van een extreem positieve visie, die geen enkel 

probleem ziet, tot een catastrofale kijk, die enkel de negatieve elementen - die er zeker zijn -  

in rekening neemt. De eerste benadering dreigt geen rekening te houden met de problemen 

waarmee het religieuze leven momenteel heeft af te rekenen. De tweede dreigt de werking 

van de Geest niet te zien, die overvloedig over de religieuzen blijft waaien, en doorheen hen, 

over het leven van de Kerk. 

 

Zoals in elke kerkelijke werkelijkheid, zijn er in het gewijde leven licht en duisternis, tekenen 

van leven en tekenen van dood, heiligheid en zonde (cf. VC 13). Laten we kort licht en 

duisternis in het gewijde leven onderzoeken, wat ons droevig maakt, wat ons zorgen baart, 

ook wat ons verheugt en wat ons stuwt voor een gewijd leven dat, zoals paus Franciscus het 

vraagt, in staat is de wereld wakker te schudden. Ik benader deze realiteit vanuit mijn kennis 

van het gewijde leven, kennis die in de loop van dit anderhalf jaar van werk in de 

Congregatie voor het godgewijde leven grondiger werd, dankzij de analyse van documenten 

die bij ons  toekomen en de permanente dialoog met de werkelijkheid van het gewijd leven 

doorheen de ontmoetingen met religieuzen en in het bijzonder de algemeen oversten. 

 

Het is nog moeilijker om de toekomst van het gewijd leven te ontcijferen. Deze bevindt zich 

niet hier of daar, maar in de handen van God. In elk geval, zonder te beweren klaar te zien in 

wat de Geest bezig is te laten groeien in het gewijde leven en rekening houdend met wat 

reeds in ons midden ontkiemt, terwijl andere realiteiten sterven, kunnen we al enkele 

elementen van vernieuwing en toekomst onderkennen. 

 

Het is dus niet zonder enige huiver en beven dat we zullen trachten het heden en het 

morgen – dat reeds vaak heden is – van het gewijde leven te beschrijven. 

 

Wat ons bedroeft 

 

1.-  Een gewijd leven dat  naar zichzelf verwijst, op zichzelf teruggeplooid is, meer 

bekommerd is voor haar eigen overleven dan voor de zending om het goede nieuws te 

verkondigen “aan hen die dichtbij zijn of veraf”. 

 

 2.- Een gewijd leven dat meer op zoek is naar aantal dan naar de evangelische betekenis, 

dat meer bekommerd is om de werken in stand te houden dan om de profetie, die haar 

nooit zou mogen ontbreken. 
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3.- Een gewijd leven dat meer geïnteresseerd is om gewoontes die veiligheid schenken te 

vrijwaren – “men heeft het altijd zo gedaan” – dan om zich naar de existentiële grenzen van 

vandaag te begeven. 

 

4.- Een gewijd leven dat gekweld wordt door “spirituele bloedarmoede”, wat verontrustend 

is omdat ze leidt tot een zich installeren in lauwheid en zo een hinder is het heden met 

passie te beleven en de toekomst hoopvol tegemoet te zien. 

 

5.- Een gewijd leven dat beheerst wordt door lusteloosheid: “een chronische ontgoocheling, 

een luiheid die de ziel drooglegt” (EG 277), die elke poging tot “creatieve trouw verlamt” (cf. 

EG 81), die een gespannen, pijnlijke en onvoldane vermoeidheid (Cf. EG 82) veroorzaakt, die 

het ritme van het leven domineert door de angst voor de onmiddellijke resultaten, die geen 

tegenspraak, mislukking, kritiek, kruis aanvaardt (cf. EG 82). 

 

6.- Een gewijd leven zonder mystiek, zonder motivatie, dat vastgelopen is in verveling en 

gewoonte; een gewijd leven dat “voor de helft verarmde levens” voortbrengt, gestikt door 

onbeweeglijkheid van een onveranderlijk vast patroon, door het gewicht van de tradities die 

men niet ter discussie stelt; levens die niet meer leven omdat ze beheerst worden door het 

functioneren van instituties. 

 

7.- Een gewijd leven dat meer professioneel is dan getuige van de God van het leven, die 

passie opwekt, hoop en vreugde, die een sterke aantrekking teweeg brengt, genade en 

sympathie, die interpelleert, aantrekt en verleidt. 

 

Wat ons bezorgd maakt 

 

Zonder schuldigen te zoeken maar ook niet zonder de ogen voor de werkelijkheid te sluiten, 

moeten we in het gewijde leven, de symptomen herkennen die ons bezorgd maken omdat 

ze de schoonheid van de navolging van Christus verbergen. Indien we deze symptomen 

aanhalen, is dat niet vanuit een schuldcomplex maar eenvoudig om te zoeken hoe ze te 

overstijgen. 

 

Wat ons bezorgd maakt: 

 

1.- De broosheid die men in sommige instituten vaststelt. Deze broosheid drukt zich op 

verschillende manieren uit: de afwezigheden uit de gemeenschap, de exclaustraties, de 

wegzendingen, de voortdurende toevlucht tot de dicasterie of het gerechtshof van 

apostolische signatuur, het gebrek aan verandering in de bestuurstaken, zoals men het in 

het bijzonder ziet bij de monialen van slotkloosters waar de postulatie voor de abdis een te 
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vaak gebruikte praktijk wordt. De broosheid ontdekt men ook in de vragen tot fusie, tot 

samengaan en tot opheffing van instituten. 

 

2.- De afstand tussen de wetgeving en de werkelijke mogelijkheden van een instituut. Deze 

verschuiving is merkbaar in de vele aanvragen tot dispensatie van het eigen recht. Ik denk 

dat het goed zou zijn de Constituties te vereenvoudigen. Vele zaken die er in voorkomen 

zouden kunnen overgebracht worden naar de Statuten en Reglementen die geen 

tussenkomst van de Heilige Stoel vergen. De “sanatio” is geen zeldzaamheid, vooral wat 

betreft het noviciaat, wat erop wijst dat het Recht niet gekend is, zowel het eigen als het 

universeel Recht. 

 

3.- Elk jaar het aanzienlijk aantal uittredingen uit het gewijde leven en het ontbreken van de 

opvolging door jongere generaties waardoor talrijke instituten gedoemd zijn binnen korte 

tijd te verdwijnen of opgeroepen worden om zich met instituten met gelijkaardig charisma 

te verenigen. 

 

4.- Het grote aantal instituten dat het voorwerp is van een commissariaat en de talrijke  

apostolische visitaties die nodig zijn vooral wegens vier types van pijnlijke en soms zelfs 

schandalige situaties: affectieve problemen, soms bij de stichters zelf; de vorming die soms 

anti-conciliair is; het weinig transparante economisch beheer waarin het geld “heerst in 

plaats van te dienen” (cf. EG 57-58); autoritarisme in het uitoefenen van het gezag. 

 

5.- In sommige instituten inadequaat economisch beheer en bij anderen, het ontbreken van 

transparantie in de financies. Op dit ogenblik vormt in verschillende instituten het beheer 

van de goederen een ernstig probleem. In sommige gevallen is het omdat ze teveel geld 

hebben opgestapeld. In andere gevallen is het omdat een inadequaat beheer van de 

goederen het instituut in een verlies situatie gebracht heeft die moeilijk te beheren is. Vaak 

is dit veroorzaakt door een te personalistisch beheer van goederen, of vanwege hogere 

oversten of vanwege economen. 

 

6.- In sommige instituten, een inadequaat uitoefenen van de dienst van het gezag, wat leidt 

tot het zich vastklampen aan de macht en aan een “politiek” die, al te dikwijls te maken 

heeft met de “logica van de wereld” en niet met het evangelie. Het aantal oversten dat zoekt 

het gezag te blijven in handen houden neemt toe en de gevallen van autoritarisme zijn niet 

zeldzaam. 

 

7.- De “mondaine gezindheid” die bij vele religieuzen verschijnt en die zich uitdrukt in de 

“levensstijl” die verwijderd is van de stichter of stichteres. We mogen niet verzwijgen dat 

een zekere “verburgerlijking”, een zeker “zich installeren” van enkele religieuzen het gelaat 

van het gewijde leven verduisteren. 
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8.- Een “vervreemdend” activisme dat de creativiteit niet bevordert, dat het broederlijk 

samenleven in gemeenschap, het gebedsleven en zelfs de wijding relativeert.  

Een dergelijk activisme leidt vaak tot een afzwakking van de motivatie, die gevoed wordt 

door frustratie, bitterheid, ontgoocheling, onverschilligheid.  

 

9.- Het zoeken van zelfrealisatie dat geen rekening houdt met de eisen van broederlijk 

samenleven in gemeenschap en met deze van het Rijk Gods en die een opdringerig 

individualisme uitdrukt dat alles waardeert vanuit zichzelf als enige referentie.  

 

Wat ons verheugt 

 

De periode die ons van het Concilie scheidt, ongetwijfeld een “delicate en moeilijke” periode, 

“getekend door spanningen en beproevingen”, was eveneens een periode rijk aan hoop, met 

een overvloed aan projecten die diep getekend waren door het evangelie, waarin een groot 

aantal gewijden, wellicht de grote meerderheid, zich “met een nieuw elan” in een diepe 

spirituele en apostolische vernieuwing  geëngageerd hebben, waarvan de vrucht een 

“vernieuwd en versterkt” gewijd leven is (cf. VC 13). 

 

Voor dit alles, brengen we deze periode met dankbaarheid in herinnering, (cf. NMI 1), en we 

verheugen ons voor:  

 

1.- De coherentie van de meerderheid van de gewijden die een ernstige inspanning leveren 

om het gewijde leven in het heden gestalte te geven, door een duidelijke keuze om naar de 

verschillende randgebieden van het leven te gaan. 

 

2.- Het ontstaan van nieuwe vormen van gewijd leven, die aantonen dat deze vorm om 

Christus te volgen zich voortdurend vernieuwt. 

 

3.- Een gewijd leven dat bevrucht wordt door een sterke spiritualiteit van communio die 

leidt tot openheid voor de “ander”, voor wie verschillend is, zowel in het hart van het 

gewijde leven zelf, als in de Kerk en erbuiten. Dit leidt tot een geïncarneerde spiritualiteit, 

die zich omvormt tot profetie, een holistische spiritualiteit die, de ogen en het hart gevestigd 

op de Heer, niets misprijst van wat eigen is aan de man en de vrouw, naar zijn beeld en 

gelijkenis geschapen. 

 

4.- Een gewijd leven gedreven door een intens verlangen naar grotere charismatische 

radicaliteit en door een gepassioneerde creatieve trouw. 
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5.- Een gewijd leven dat een aan de huidige tijd aangepaste vorming wil aanbieden, die 
voorbereidt op het lezen van de tekens van de tijd: een integrale, permanente, begeleide 
vorming… 
 

6.- Een gewijd leven dat voorrang geeft aan de persoon en dat tracht de structuren te 

vereenvoudigen, door hen in dienst van de mensen, het charisma en de eigen zending van 

het instituut te stellen, zonder verankerd te blijven in het heimwee naar structuren en 

gewoonten die geen dragers meer zijn van leven in de wereld van vandaag (cf. EG 108) en 

die geen geëigende kanalen meer zijn om het charisma, eigen aan een instituut, door te 

geven. 

 

7.- Een gewijd leven dat de wereld bekijkt, niet als een gevaar of een dreiging, maar als haar 

eigen “klooster” en haar zendingsgebied. Een gewijd leven dat een blik werpt op de wereld, 

open voor dialoog en inculturatie. 

 

8.- Een gewijd leven dat een klare kijk heeft op kerk-zijn, zonder haar profetisch karakter en 

een gezonde kritische geest  binnen de Kerk te verloochenen. 

 

Wat ons aanspoort 

 

Het is niet geoorloofd dat noch het gewijde leven noch de Kerk zich zouden verminken, 

zouden verlammen, of de wereld zouden negeren waarin ze moet dienen. We beleven een 

historische verandering van paradigma. De mannen en de vrouwen van vandaag begrijpen 

elkaar niet meer op dezelfde wijze, zij zien hun relaties met de groep en met de 

transcendentie niet meer zoals voorheen. In deze context staat het gewijde leven voor een 

grote uitdaging: een “historisch gelaat” zoeken dat voor de mens van vandaag meer 

betekenis heeft. Maar zij moet twee bekoringen vermijden, bekoringen die alhoewel ze 

contradictorisch lijken, beiden even gevaarlijk zijn. Ofwel zich aan het verleden vastklampen, 

en met heimwee spijt hebben van iets dat niet meer zal terugkeren. Ofwel de eerste de 

beste nieuwigheid verwelkomen zonder te onderscheiden of deze ons stuwt in de richting 

van de Geest  die “waait waar hij wil” (cf. Joh 3, 8). De gewijden mogen niet aan heimwee 

lijden noch avonturiers zijn, zij zijn mannen en vrouwen die zich voortdurend laten 

herscheppen door de adem van de Geest. 

 

Het is de Geest die ons stuwt tot: 

 

1.- Een gewijd leven dat zich onderweg weet, gecentreerd op de Heer, en dat teken is van 

het transcendente; geconcentreerd op de essentiële elementen van haar identiteit: 

toewijding, broederlijk leven in gemeenschap, zending; en niet op zichzelf teruggeplooid, 

bekwaam om naar de rand te gaan. 
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2.- Een gewijd leven dat dorstig is naar God, bezield door het constante zoeken van een God 

die zich laat ontmoeten en ons laat delen in zijn aanwezigheid in de wereld. Een gewijd leven 

dat sterk is door een eengemaakte spiritualiteit, in dynamische en door allen gedragen  

gerichtheid. Een gewijd leven dat bereid is om te herbeginnen en zich door God te laten 

herscheppen  zoals “de klei in de handen van de pottenbakker” (cf. Jr 18, 1-6). Een gewijd 

leven, mystiek, beschouwend , dat de gewijde grootheid van de naaste kan zien en de 

aanwezigheid van God in ieder menselijke persoon kan ontdekken. Een gewijd leven dat zich 

weet open te stellen voor de liefde van God. Een gewijd leven dat ondersteund wordt door 

een gedeeld en verdiept geloof. 

 

3.-Een gewijd leven dat dorstig is naar broederlijk leven in gemeenschap en dat verlangt het 

te herscheppen door haar steeds meer tot teken te maken voor de man en de vrouw van 

vandaag. Een broederlijk leven in gemeenschap dat gevoed wordt door de broederlijke 

dialoog en de onderscheiding, dat het proces van medeverantwoordelijkheid en samen 

delen tussen al de leden vergemakkelijkt. Een broederlijk leven in gemeenschap dat 

leerschool is van menslievendheid en van authentiek christelijke leven. Een broederlijk leven 

in gemeenschap waarin men de verscheidenheid als een gave van de Geest aanvaardt (cf. EG 

131), hoe moeilijk dit ook moge zijn. Een broederlijk leven in gemeenschap dat stevige, en 

niet enkel nuttige en productieve banden smeedt.  Een broederlijk leven in gemeenschap 

gekenmerkt door een gezonde persoonlijke autonomie in hechte broederlijkheid. Een 

broederlijk leven in gemeenschap dat ondersteund wordt door de wet van de communio. 

 

4.- Een gewijd leven dat aanvaardt het initiatief te nemen (cf. EG 24): wegen te openen, 

nieuwe wegen te volgen, mogelijkheden te onderkennen en niet enkel problemen. Een 

gewijd leven dat door tekens en woorden spreekt van de heerlijkheid van God in de 

geschiedenis van elke man en elke vrouw. 

 

5.- Een gewijd leven dat naar buiten gaat en weet waarheen het gaat (cf. EG 46). Een 

“samaritaans” gewijd leven dat stilhoudt om de missionaire noden van het ogenblik te 

beantwoorden en dat haar activiteiten vanuit deze noden kan her-berekenen en her-

programmeren. Een gewijd leven dat in staat is de 99 schapen achter te laten en het 

verdwaalde op te zoeken (cf. Lc 15, 3-7), het huis uit te vegen om de verloren drachme terug 

te vinden (cf. Lc15, 8-10); een gewijd leven dat de “deuren altijd open” houdt om 

onvoorwaardelijk te verwelkomen (cf. EG, 46,47). 

 

6.- Een gewijd leven dat oproept, herinnert en verkondigt door de waarden van het 

Evangelie op de voorgrond te plaatsen en door de evangelische oorspronkelijkheid van het 

broederlijk leven in gemeenschap te beschermen als profetisch anti-cultureel teken dat het 

Rijk in herinnering brengt. 
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7.- Een gewijd leven dat niet toelaat haar de hoop te ontnemen (cf. EG 86), dat haar 

gratuiteit niet laat ontfutselen, dat zich de gemeenschap en het ideaal van de broederlijke 

liefde niet laat ontnemen (cf. EG 91, 101), dat de jeugd niet laat stelen, dat zich het 

enthousiasme, de missionaire kracht de vreugde om te evangeliseren niet laat ontnemen (cf. 

EG 80, 83, 109), dat de heilige Geest en het evangelie niet laat ontnemen (cf. 3G 97). 

 

8.- Een gewijd leven dat bewust is van de vele uitdagingen die het moet trotseren en dit ook 

doet met realisme, maar ook met vreugde, durf, vertrouwvolle gave. Een gewijd leven dat er 

niet in berust een museum te zijn dat men bewondert maar waarin niemand wil leven.  

Een gewijd leven dat bewust is geroepen te zijn om een antwoord te geven op de “tekenen 

van de tijd” waarin de heilige Geest spreekt, die haar voortdurend interpelleert.  

 

 

Heeft het gewijde leven een toekomst ? 

 

Dat is de vraag die velen zich vandaag stellen. 

Ik citeer, want ik deel ten volle de woorden van paus Benedictus XVI gesproken tot de 

bisschoppen van Brazilië: “(…) het gewijde leven vindt haar oorsprong in de Heer zelf, die 

voor zichzelf deze vorm van maagdelijk, arm en gehoorzaam leven gekozen heeft. Daarom 

mag het gewijde leven in de Kerk nooit ontbreken noch sterven” (5 november 2010). 

 

Ja, er is toekomst voor het gewijde leven ! Zelfs als er sommige vormen van gewijd leven 

bestaan die anachronistisch, verouderd, antiek zijn, weinig of niets meer zeggen aan de man 

en de vrouw van vandaag, zullen zij niet blijven ondanks het feit dat ze een zeker succes 

schijnen te hebben omwille van wat ze aan zekerheid en macht betekenen. Maar het 

gewijde leven heeft een toekomst in de mate het boodschapper is van getuigenis en zin, in 

de mate het een antwoord geeft op de “tekenen van de tijd”, het met “trouwe creativiteit”  

de wortels van de verschillende charisma’s kan ontdekken en hen in de humus van de 

huidige cultuur kan herlezen. De toekomst van het gewijde leven, dat in de hand van God 

ligt, hangt ook in belangrijke mate af van de mogelijkheid tot hernieuwen, herscheppen 

ervan en van het herontdekken van de grondslag. 

 

Dit houdt in: 

 

1.- Dat het godgewijde leven een profetie (profetisch getuigenis) kan zijn door het beleven  

van de evangelische waarden.  Deze evangelische waarden zijn hun eigendom  niet, maar zij 

moeten door hen worden geaccentueerd op een manier die provoceert : het zoeken van 

God met passie, de gratuite en grenzeloze liefde, het solidaire delen in communio, een 

eenvoudig, sober en vreugdevol leven, hartelijke broederlijkheid die verwelkomt, 
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ondersteunt, stimuleert, vergeeft…. Dat het gewijde leven in Jezus  Christus’  zending mag 

delen, Christus die oproept om in zijn wijngaard te werken in dienst van Gods Volk dat 

onderweg is, strijdt, lijdt en hoopt, in een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Geest 

die alle dingen schept, herschept en vernieuwt. 

 

2.- Dat het gewijde leven een alternatieve en tegen-culturele stijl mag beleven, die haar 

profetische functie niet vervalst, haar symbolisch karakter niet verduistert, haar 

eschatologische kracht niet verliest. 

 

3.- Dat het gewijde leven met durf aan deze “delicate en moeilijke” tijd het hoofd biedt, als 

een kairos van zuivering en een gunstige gelegenheid om naar het essentiële terug te keren, 

opdat de crisis die we doormaken, een crisis weze die het gewijde leven weer onderdompelt 

en waardoor het gesterkt wordt in zijn mystieke en profetische dimensie. Een gewijd leven 

dat een aantrekkelijke stichtingservaring bevordert van een mens geworden God, de 

ontmoeting met God  van aangezicht tot aangezicht (cf. Ex 34, 29) (mystieke dimensie). Een 

gewijd leven dat door de droom van God aan te kondigen onvermoeibaar werkt aan de 

integrale promotie van de menselijke persoon, en door de onmenselijke dromen van zoveel 

mensen over  de mens aan te klagen (profetische dimensie). Een gewijd leven dat de passie 

voor God evenals voor de mensen aanvoelt en doorgeeft. 

 

4.- Een gewijd leven dat met radicaliteit beleefd wordt zonder vedette te zijn, in communio 

en complementariteit, met openheid en beschikbaarheid, zonder vrees noch 

krampachtigheid, open voor de Geest die “waait waar Hij wil” (Joh 3, 8) de harten verandert, 

ons van onze angsten, van onze frustraties, onze ontgoochelingen bevrijdt, dat ons stuwt 

naar de anderen en tot een nauwe eenheid leidt tussen “zijn en handelen”, tussen wat 

“persoonlijk is en gemeenschappelijk”. 

 

5.- Een gewijd leven dat getuige is van Jezus Christus door een leven van armoede dat niet 

veel uitleg nodig heeft, beleefd volgens de modus van solidariteit, communio en 

rechtvaardigheid, volgens de wijze van een eenvoudig en bescheiden leven. Door een 

celibaat voor het Rijk dat ons hartelijk en nabij maakt, zonder zich te hechten, geïntegreerd, 

harmonieus, beschikbaar en vreugdevol. Door een gehoorzaamheid die een nieuw 

alternatief vormt om de vrijheid te beleven en ons daardoor ook vrijer, verantwoordelijk en 

volwassen maakt. Door een leven in broederlijkheid in een menselijke en humaniserende 

gemeenschap. Door een moedige en gedurfde zending ten dienste van alle mensen, in het 

bijzonder deze die door de cultuur als menselijk uitschot wordt bestempeld. Samengevat, 

door een leven dat ondergedompeld is in de Geest van God. 

 

6.- Tenslotte, een gewijd leven dat zorg draagt voor de evangelische kwaliteit van het leven 

van de gewijden, zonder ooit toe te geven aan de bekoring van cijfer en doeltreffendheid. 
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Besluit 

 

Men kan de indruk hebben dat de Romeinse Curie ver van ons is, dat ze de problemen op 

het terrein niet kent, dat ze erg bezig is met het vrijwaren van antieke en plechtige 

gewoonten. Men weet niet altijd waarvoor een Congregatie voor het gewijde leven wel kan 

dienen, behalve dan voor het plaatsen van stempels op de Constituties en om vrijstelling te 

geven voor zaken die formeel lijken. 

Wat ik u wens te zeggen en mee te delen toen ik naar hier kwam, is dat het Dicasterie waar 

ik gezonden werd om te dienen, voor u werkt. Het werkt voor het gewijde leven, het staat in 

haar dienst, zoals het in dienst staat van de Kerk en van de Heer. Ons grootste verlangen is 

hetzelfde als dat van u: Jezus volgen en Hem dienen, beminnen en doen beminnen. 

Daarom wens ik dat we elkaar meer nabij zouden zijn, dat we de middelen zouden vinden 

om beter te communiceren om samen te leven en ons samen over de schoonheid van het 

christelijk leven te verheugen en dat deze schoonheid moge stralen en een troost zou zijn 

voor de wereld van vandaag. 

De eerste woorden die officieel gesproken werden bij de voorbereiding van het Jaar van het 

Gewijde leven zijn: “Verheug u!” Verheugen wij ons dus over de schoonheid en de goedheid 

van God ! 

 

Vertaling uit het Frans- Zr. Pia Franck 


