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Dierbare broeders en zusters,  
  
1. Vreugdevol gaan we verder op weg in het Jaar van het Godgewijde Leven, opdat onze 
stappen reeds een moment van bekering en genade mogen zijn. Paus Franciscus blijft in 
woord en daad op de vreugde van de aankondiging wijzen en op de vruchtbaarheid van een 
leven dat volgens het Evangelie wordt geleefd, terwijl hij ons uitnodigt om te worden “een 
Kerk die naar buiten treedt” 1 volgens de logica van vrijheid.  
 
Hij spoort ons aan om “een wereldse Kerk met spirituele of pastorale draperieën” achter ons 
te laten, om “de zuivere lucht te proeven van de Heilige Geest, die ons ervan bevrijdt te veel 
op onszelf gericht te zijn, verborgen in een religieuze schijn zonder God. Laten wij ons niet 
laten beroven van het Evangelie!”. 2  
 
Het Godgewijde leven is een teken van vruchtbare toekomst in de stad van de mens op de 
wegen van de geschiedenis. Het aanvaardt de opdracht om zich te meten met voorlopige 
zekerheden, met nieuwe situaties, met uitdagingen in een continu proces, met eisen en 
passies die de hedendaagse mensheid uitschreeuwt. In dit waakzaam pelgrimeren, bewaart 
het de zoektocht naar het aanschijn van God, beleeft het de navolging van Christus, laat het 
zich leiden door de Geest, om de liefde voor het Koninkrijk met creatieve trouw en ijverige 
werkzaamheid te beleven. De biddende pelgrimerende mens op de grens van de 
geschiedenis toont ons het beeld van de ware identiteit van de Godgewijde 
 
Deze brief wil dit kostbare nalatenschap in bewaring geven aan alle Godgewijde mannen en 
vrouwen en hen tegelijk aansporen om de Heer standvastig trouw te blijven (cf. Handelingen 
11,23) en verder te gaan op deze weg van genade. Laten we samen in het kort de stappen 
overlopen die de voorbije vijftig jaar zijn gezet. In dit verband is het Tweede Vaticaans 
Concilie een gebeuren dat absoluut relevant is voor de vernieuwing van het Godgewijde 
leven. Opnieuw horen we de uitnodiging van de Heer tot ons: Ga op de kruispunten staan, 
denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust 
(Jeremia 6,16).  
 
In dit stadium kan iedereen ofwel de zaadjes van het leven erkennen die in een goed en 
eerlijk hart geplant zijn  (Lucas 8,15) en vrucht dragen, ofwel deze die op de weg, op de 
rotsachtige bodem of tussen de distels zijn gevallen, en geen vrucht hebben voortgebracht 
(cf. Lucas 8, 12-14).  
 
De mogelijkheid biedt zich aan om de weg moedig en waakzaam verder te gaan, om keuzes 
te durven maken die het profetische karakter van onze identiteit naar waarde schatten, als 
een “speciale vorm van deelname in het profetisch ambt van Christus die de Heilige Geest 
aan heel het volk van God meedeelt” 3, opdat deze “de alles beheersende grootheid van de 
macht van Christus de Heer, en de oneindige kracht van de Heilige Geest die zo wonderbaar 
werkzaam is in de Kerk”4  in het heden tot uiting zou brengen.  
 
Uitzien als een wachter om de horizont van ons leven en van onze tijd te bespeuren, 
oplettend waakzaam. Speuren in de nacht om het vuur te onderscheiden dat licht geeft en 
dat ons leidt. De hemel observeren om de voortekenen van zegeningen voor doorheen onze 
dorheid te herkennen. Oplettend waken en ten beste spreken, vastberaden in het geloof.  



 

 
Het is hoog tijd om de scheppende Geest gelijk te geven: “In ons persoonlijke leven, in het 
privéleven – zo herinnert Paus Franciscus ons eraan – zet de Geest ons ertoe aan om een 
meer evangelische weg te kiezen. Verzet je niet tegen de Heilige Geest: dit is de genade 
waarvan ik zou willen dat wij allemaal ze aan de Heer vragen; de volgzaamheid aan de 
Heilige Geest, aan die Geest die vanuit ons komt en die ons verder doet gaan op de weg naar 
de heiligheid, die zo mooie heiligheid van de Kerk. De genade van de volgzaamheid aan de 
Heilige Geest.” 5  
 
De redenen om deze brief te schrijven zijn: de herinnering aan de overvloedige genade die 
de Godgewijde mannen en vrouwen in de Kerk beleven en de vrijmoedige uitnodiging werk 
te maken van een eerlijk onderscheidingsproces. De Heer leeft en werkt in onze 
geschiedenis en hij roept ons op tot medewerking en tot een gezamenlijk 
onderscheidingsproces voor nieuwe vormen van profetie in dienst van de Kerk, met het oog 
op het Koninkrijk dat komt. 
 
Onze wapens zijn deze van het licht, van de vrijheid, van de moed van het Evangelie om de 
horizon te observeren en zodoende de tekenen van God te herkennen en eraan te 
gehoorzamen. Met gewaagde evangelische keuzes die passen bij nederige en kleine mensen.  
   



 

IN GEHOORZAME UITTOCHT 
 

 

Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten  

pas verder wanneer de wolk  

zich van de tabernakel verhief. 

 
Wanneer de wolk niet opsteeg,  

trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg.  
 

Zolang hun tocht duurde,  
rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel,  

’s nachts verscheen er een vuur in,  
dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. 

(Exodus 40,36-38)  

 

 
 LUISTEREND  
 
2.  Het leven in geloof is niet gewoon iets wat men heeft, maar het is een weg met fel 
verlichte stukken en duistere tunnels, met weidse horizonten en bochtige en onzekere 
paden. Vanuit – volgens de Schriften - het geheimvolle gegeven dat God zich over ons leven 
en onze daden buigt, ontstaan verwondering en vreugde, gaven van God die het leven 
vervult met zin en licht. En zijn volheid kent in de door Christus gerealiseerde Messiaanse 
redding.  
 
Voor we onze aandacht richten op het conciliegebeuren en op de gevolgen ervan, kunnen 
we ons laten leiden door een Bijbels beeld om onze post-conciliaire kairòs levendig en 
dankbaar in herinnering te brengen, inclusief de inspirerende waarden ervan.  
 
Het grote epos van de uittocht van het uitverkoren volk uit de slavernij in Egypte naar het 
Beloofde Land,  wordt een krachtig beeld dat herinnert aan onze moderne stop & go, de 
pauze en de start, het geduld en de ondernemingszin. De voorbije decennia waren echt een 
periode met ups en downs, heroplevingen en ontgoochelingen, nieuwe ontdekkingen en 
dingen die nostalgisch werden afgesloten.  
 
De interpretatieve traditie van het spirituele leven, die in diverse vormen nauw met die van 
het Godgewijde leven samenhangt, heeft in het grote paradigma van de uittocht van het volk 
van Israël uit Egypte vaak suggestieve symbolen en metaforen gevonden: het brandende 
braambos, de doortocht door de Rode Zee, de tocht door de woestijn, de openbaring op de 
Sinaï, de angst voor de eenzaamheid, God die zijn wetten aan het volk geeft en het verbond, 
de wolkkolom en de vuurzuil, het manna, het water uit de rots, het gemor en het heimwee.   
 
Nemen we het symbool van de wolk (in het Hebreeuws ’ānān), 6 de wolk die het volk op 
mysterieuze wijze de weg wees. Dat deed ze soms door ter plaatse te blijven hangen, zelfs 
langdurig, wat tot wrevel en droefenis leidde, en soms door op te stijgen en zich voort te 
bewegen, en zo het tempo van de tocht aan te geven, onder Gods leiding.  



 

 
Laten we luisteren naar het Woord: Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas 
verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, 
trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, 
rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat 
voor alle Israëlieten zichtbaar was (Exodus 40,36-38).  
 
De parallelle tekst in Numeri (cf. Numeri 9,15-23) vertelt ons iets interessants en iets nieuws, 
zeker over de rustpauzes en de hervattingen van de tocht: Rustte de wolk langere tijd boven 
de tabernakel – een paar dagen of een maand of nog langer – dan bleven de Israëlieten al 
die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij zich verhief, trokken ze weer verder. 
(Numeri 9,22).  
 
Het lijkt evident dat deze manier van aanwezigheid en begeleiding vanwege God een 
voortdurende waakzaamheid vereiste: zowel om te beantwoorden aan de onvoorspelbare 
beweging van de wolk, als om het geloof te bewaren in de beschermende aanwezigheid van 
God, zeker wanneer de wolk erg lang ter plaatse bleef en het leek alsof het einddoel voor 
onbepaalde tijd was uitgesteld.  
 
In het symbolische taalgebruik van het Bijbelverhaal was die wolk de engel van God, zoals 
het boek Exodus bevestigt (Exodus 14,19). En in de latere interpretatie wordt de wolk het 
symbool bij uitstek van de aanwezigheid, van de goedheid en van de actieve trouw van God. 
De tradities van de Profeten, de Psalmen en de Wijsheid zullen immers teruggrijpen naar dit 
symbool en ook andere aspecten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat God zich 
verbergt door de schuld van het volk (cf. Klaagliederen 3,44), of de majesteit van de zetel 
van Gods troon (cf. 2Kronieken 6,1; Job 26,9).  
 
Ook het Nieuwe Testament herneemt, soms met een vergelijkbaar taalgebruik, dit symbool 
bij  openbaringen (theofanieën): de maagdelijke ontvangenis van Jezus (cf. Lucas 1,35), de  
gedaanteverandering (cf. Matteüs 17,1-8 en par.), de tenhemelopneming van Jezus (cf. 
Handelingen 1,9). Paulus gebruikt de wolk ook als symbool van het doopsel (cf. 1Korintiërs 
10,1) en de symboliek van de wolk maakt altijd deel uit van de beeldentaal om de glorierijke 
terugkeer van de Heer op het einde ter tijden te beschrijven (cf. Matteüs 24,30; 26,64; 
Openbaring 1,7; 14,14).  
 
Samengevat is het overheersende beeld, reeds in de typische symbolentaal van de exodus, 
dat van de wolk als teken van de goddelijke boodschap, van de actieve aanwezigheid van 
God de Heer te midden van zijn volk. Israël moet altijd klaar zijn om opnieuw op weg te gaan 
zodra de wolk zich in beweging zet, om de eigen schuld te erkennen en af te zweren 
wanneer de horizon donker wordt, om geduld te oefenen wanneer de wolk lang ter plaatse 
blijft hangen en de eindbestemming onbereikbaar lijkt.  
 
Bij de complexiteit van het veelvuldig terugkerende symbool van de wolk in de Bijbel, komen 
nog andere waarden aan het licht: de onbereikbaarheid van God, zijn oppergezag dat vanuit 
de hoogte over alles waakt en zijn erbarmen dat de wolken doet openscheuren en hij 
nederdaalt om opnieuw leven en hoop te schenken. Liefde en kennis van God leert men 
enkel op een weg van navolging, door een beschikbaarheid die vrij is van vrees en heimwee.   



 

 
Eeuwen na de uittocht, in de schaduw van de nakende komst van de Verlosser, zal de wijze 
aan het avontuurlijke epos van de Israëlieten, die door de wolk en door het vuur werden 
geleid, terugdenken en het gevat verwoorden: Uw volk hebt u toen een vlammende zuil van 
vuur gegeven als gids op de onbekende weg  (Wijsheid 18,3).   
 
  
ALS GELEID DOOR DE WOLK  
 
3. De wolk van licht en vuur die het volk leidde, met een tempo dat totale gehoorzaamheid 
en absolute waakzaamheid vereiste, is voor ons veelzeggend. We kunnen er, zoals in een 
spiegel, een interpretatiemodel in zien voor een godgewijd leven in onze tijd. Het 
Godgewijde leven heeft zich vanuit de charismatische impuls van het Concilie gedurende 
enkele decennia ontwikkeld alsof het de tekenen van de wolk van de Heer volgde.  
 
Wie de genade heeft gekend om het begin van de weg van het Concilie te ‘zien’, draagt in 
zijn hart de echo van de woorden van de heilige Johannes XXIII: Gaudet Mater Ecclesia, in 
zijn aanhef van de openingstoespraak van het Concilie (op 11 oktober 1965) 7. 

 
In het teken van de blijdschap, de diepe vreugde van de geest, is het Godgewijde leven 
geroepen om, op een nieuwe manier, de weg van de geschiedenis voort te zetten: “In de 
tegenwoordige loop der gebeurtenissen, waarin de menselijke maatschappij een nieuwe 
ordening schijnt in te gaan, dient eerder de geheimzinnige leiding van de Goddelijke 
Voorzienigheid erkend te worden, die in de opeenvolging der tijden door het werk van de 
mensen zelf en meestal boven hun verwachting uit haar doel bereikt en alles, ook de 
geschillen onder de mensen, met grote wijsheid op het welzijn van de Kerk weet te richten. 
[…]  Men moet deze veilige en onveranderlijke leer, waaraan men een trouwe 
onderdanigheid dient te bewijzen, op zo'n manier onderzoeken en verklaren, dat zij aan onze 
tijd wordt aangepast. De substantie zelf van het Geloof of de waarheden van onze 
eerbiedwaardige leer dienen onderscheiden te worden van de wijze waarop zij geformuleerd 
worden, waarbij men echter dezelfde zin en betekenis moet behouden. Waar het nodig is zal 
immers aan deze formulering zeer veel tijd en geduld besteed moeten worden […].8  
 
De heilige Johannes Paulus II noemde het conciliegebeuren “de grote genade waarvan de 
Kerk in de twintigste eeuw heeft mogen genieten: het geeft ons een kompas, waarop wij 
kunnen vertrouwen, om ons te oriënteren”. 9 Paus Franciscus bevestigde dat het ”een mooi 
werk is geweest van de Heilige Geest”. 10 Dat kunnen we ook zeggen over het Godgewijde 
leven: het is een heilzame overgang geweest van verlichting en onderscheiding, van grote 
inspanningen en vreugde.  
 
De weg van de Godgewijden is een echte “weg van de uittocht” 11 geweest. Een tijd van 
enthousiasme en van durf, van vindingrijkheid en van creatief geloof, maar ook van broze 
onzekerheden, improvisatie en bittere ontgoochelingen. Wanneer we achteraf terugblikken, 
kunnen we erkennen dat er inderdaad een vuur in de wolk verscheen (Exodus 40,38), en dat 
de Geest om “ongekende” redenen het leven en de plannen van de Godgewijde mannen en 
vrouwen op de wegen van het Koninkrijk heeft geleid.  
 



 

De voorbije jaren lijkt het elan van deze weg aan kracht te verliezen. De wolk lijkt meer 
duisternis dan vuur te verspreiden, maar het vuur van de Geest zit er nog steeds in. Ook al 
kunnen we soms in duisternis of zonder veel overtuiging voortgaan, waardoor ongerustheid 
in ons hart dreigt binnen te sluipen (cf. Johannes 14,1), het geloof doet de zekerheid opleven 
dat de Heer nog steeds in de wolk aanwezig is: de wolk is als “een lichtend vuur met rook en 
vlammen voor de nacht” (Jesaja 4,5), sterker dan de duisternis.  
 
Het komt erop aan om in geloof steeds opnieuw te vertrekken op een onbekende weg  
(Wijsheid 18,3), zoals de aartsvader Abraham, die op weg ging zonder te weten waarheen 
(cf. Hebreeën 11,8). Het is een weg die radicale gehoorzaamheid en vertrouwen verlangt, 
een weg die men enkel met het geloof kan bewandelen en die men enkel in geloof kan 
vernieuwen en bestendigen. 12  
 
 
LEVENDIGE HERINNERING AAN DE UITTOCHT  
 
4. Het lijdt geen twijfel dat de Godgewijde mannen en vrouwen na afloop van het Concilie, 
de besluiten van de concilievaders op grote bijval en met oprechte intensiteit hebben 
onthaald. Men merkte dat de genade van de Heilige Geest, die door de heilige Johannes XXIII 
was ingeroepen om voor de Kerk een vernieuwd Pinksteren te bewerkstelligen, werkzaam 
was. Tegelijkertijd merkte men ook een harmonie van gedachten, van verzuchtingen, van 
kiemkracht die al minstens een decennium aan het rijpen waren.  
 
De Apostolische Constitutie Provida Mater Ecclesia erkende al in 1947 de wijding door de 
evangelische raden in een seculiere context. Een “revolutionaire daad in de Kerk”. 13   De 
officiële erkenning kwam er voor de theologische beschouwingen de specifieke horizon van 
de seculiere wijding bepaalde. Door die erkenning werd in zekere zin een richting 
aangegeven die de kern vormde van het Tweede Vaticaans Concilie: de sympathie voor de 
wereld, die tot een nieuwe dialoog  leidt. 14  
 
Dit Dicasterium heeft in 1950, onder de hoede van Pius XII, het eerste wereldcongres van de 
Staat  van Volmaaktheid bijeengeroepen. De Pauselijke leerstellingen openen de weg voor 
een aanpassende vernieuwing (accommodata renovatio), een uitdrukking die het Concilie 
hanteert in het decreet Perfectae caritatis. Na dit Congres volgden er nog andere, in diverse 
contexten en over diverse thema’s. In de jaren 1950 en in het begin van het daaropvolgende 
decennium hebben deze congressen een nieuwe theologische en spirituele beschouwing 
mogelijk gemaakt. Op dit goed voorbereide veld heeft de concilievergadering het goede zaad 
van de doctrine en de schat aan concrete denkpistes rijkelijk uitgestrooid, die we vandaag 
nog steeds als een kostbare nalatenschap ervaren.   
 
De afkondiging van de dogmatische Constitutie Lumen gentium door Vaticaan II op 21 
november 1964 ligt bijna 50 jaar achter ons. Een theologisch en kerkelijk bijzonder 
waardevolle herinnering: “De gehele Kerk staat daar als ‘het verenigd volk dat deel heeft aan 
de eenheid van Vader, Zoon en  Heilige Geest’.” 15  Hier herkennen we de centrale rol van 
het Gods volk dat leeft en zich beweegt tussen de mensen, dat gered is door Christus’ bloed 
(cf. Handelingen 20,28), vervuld van de Geest van waarheid en heiligheid en uitgezonden 
naar alle mensen als het licht van de wereld en het zout van de aarde (cf. Matteüs 5,13-16).16  



 

 
Aldus wordt een identiteit afgebakend die stevig gefundeerd is op Christus en op zijn Geest, 
en tegelijk wordt een Kerk voorgesteld die zich opent naar alle culturele, sociale en 
antropologische omstandigheden: “Tot alle streken breidt zij zich uit. In de geschiedenis van 
de mensen treedt zij binnen en toch blijft zij boven de tijden en de grenzen van de volkeren 
verheven. Dwars door de beproevingen en de wederwaardigheden heen schrijdt zij voort, 
gesterkt door de kracht van Gods genade, die haar door de Heer werd beloofd. Zo is zij bij 
machte om in de zwakheid van het vlees , van de oprechte trouw niet af te wijken, maar de 
waardige bruid van haar Heer te blijven. Dank zij de werking van de Heilige Geest houdt zij 
niet op zichzelf te vernieuwen, tot zij door het kruis het licht bereikt dat geen ondergang 
kent”. 17  
 
Lumen Gentium wijdt het volledige hoofdstuk VI aan de religieuzen.18 Nadat de Kerk heeft 
herinnerd aan het theologische beginsel van de “universele roeping tot heiligheid”,19 erkent 
ze onder de veelvuldige wegen naar heiligheid de gave van het Godgewijde leven, dat de 
Kerk van haar Heer ontvangt en die ze in alle tijden met zijn genade wordt bewaart. 20  Het 
doopsel als basis van de wijding, volgens de leer van Paulus VI, wordt met vreugde 
benadrukt, terwijl de levensstijl die wordt geleefd door de navolging van Christus wordt 
aangeduid als voortdurend en doeltreffend beeld van de levenswijze die de Zoon van God 
om tijdens zijn aardse bestaan heeft aangenomen. En het godgewijd leven wordt tenslotte 
gezien als een teken voor het volk van God om de algemene christelijke roeping te beleven 
en als een uiting van de genade van de Verrezen Heer en van de kracht van de Heilige Geest 
die in de Kerk zijn wonderbaar werk verricht. 21  
 
Deze uitspraken zijn in de loop der jaren ontzettend doeltreffend geweest. Een verandering 
waarvan men de vrucht nu kan proeven is de toegenomen kerkelijke betekenis die de 
identiteit van de Godgewijde mannen en vrouwen tekent en hun leven en werk begeestert.  
 
Voor het eerst werd het Godgewijde leven in de werken van een Oecumenisch Concilie 
aangeduid als een vitaal en vruchtbaar deel van het leven in gemeenschap en van heiligheid 
van de Kerk, en niet als een realiteit die nood heeft aan “hervormingsdecreten”. 
 
Een vergelijkbare bedoeling lag ook ten grondslag aan het decreet Perfectae caritatis, 
waarvan we weldra de vijftigste verjaardag van de afkondiging, op 28 oktober 1965, zullen 
vieren. Hier weerklinkt eenduidig het radicale karakter van de roeping: “Omdat de 
fundamentele norm van het religieuze leven is: het volgen van Christus overeenkomstig de 
leer van het Evangelie, moeten alle instituten dit als hun hoogste regel beschouwen”. 22  Dit 
lijkt een evidente en algemene uitspraak, maar eigenlijk heeft ze geleid tot een radicale 
zuivering van de devotionele spiritualiteit en van de identiteiten die teruggeplooid waren op 
de voorrang die werd gegeven aan de kerkelijke en sociale diensten, die stilstonden bij de 
gesacraliseerde nabootsing van de besluiten van de stichters.  
 
Niets kan voorrang krijgen op de centrale rol van de radicale navolging van Christus.  
 
Ook het leergezag van het Concilie zet de erkenning van de diverse vormen van godgewijd 
leven in gang. De apostolische Instituten krijgen, voor het eerst op een dergelijk 
gezaghebbend niveau, een duidelijke erkenning van het beginsel dat hun apostolische 



 

activiteit die tot het wezen zelf van het religieuze leven behoort. 23  Het laïcale religieuze 
leven vormt “een in zich complete staat van beleving der evangelische raden” en wordt als 
dusdanig erkend.24 De seculiere instituten bewaren hun eigen en specifiek karakter, namelijk 
de seculiere wijding. 25  De heropleving van de Ordo Virginum (Orde der Maagden) en van 
het eremieten- of kluizenaarsleven als vormen van gewijd leden buiten de instituten, wordt 
voorbereid. 26   
 
De evangelische raden worden met vernieuwde accenten voorgesteld als een levensproject 
dat volgens eigen modaliteiten en met een bijzondere radicaliteit wordt nagestreefd, naar 
het voorbeeld van Christus. 27  
 
Nog twee andere thema’s komen naar voren door de vernieuwende taal waarin ze worden 
gebracht: het broederlijke leven in gemeenschap en de vorming. Het eerste getuigt ten volle 
van de Bijbelse inspiratie van de Handelingen der Apostelen, die eeuwenlang als diep 
verlangen werd nagestreefd:  één van hart en ziel  (cor unum et anima una) (Handelingen 
4,32) te zijn. De positieve erkenning van de veelheid aan modellen en stijlen van een 
broederlijk leven is tegenwoordig een van de meest betekenisvolle resultaten van de 
vernieuwende inspiratie van het Concilie. Bovendien zet het decreet Perfectae caritatis, door 
een beroep te doen op de gemeenschappelijke gave van de Geest, ertoe aan om de klassen 
en categorieën te overstijgen, om gemeenschappen van een broederlijke aard te vestigen, 
met gelijke rechten en plichten, met uitzondering van die welke voortvloeien uit de heilige 
wijdingen. 28  
 
Grondslag van de vernieuwing de waarde en de noodzaak van de vorming: “De aangepaste 
vernieuwing van de instituten hangt vooral af van de opleiding van de leden” 29  Dit beginsel 
is dermate essentieel dat het als een axioma gewerkt heeft. Van daaruit ontrolde zich een 
lange vormingsweg die van volharding getuigt en waarin ervaringen getoetst en doorvorst 
werden en waarin het Godgewijde leven intuïtie, studie, onderzoek, tijd en middelen heeft 
geïnvesteerd.  
 
  
 
VREUGDEN EN ONTMOEDIGINGEN ONDERWEG  
 
5. Sinds de aansporingen van het Concilie heeft het Godgewijde leven een lange weg 
afgelegd. Eigenlijk heeft de uittocht de Godgewijde mannen en vrouwen er niet enkel toe 
gebracht om de horizonten op te zoeken die het Concilie had aangeduid. Ze ontmoeten 
elkaar en worden uitgedaagd door een nooit eerder geziene maatschappelijke en culturele 
realiteiten: de aandacht voor de tekenen van de tijd en van de plaats, de dwingende 
uitnodiging van de Kerk om de stijl van het Concilie uit te voeren, de herontdekking en 
nieuwe interpretatie van de charisma’s bij de stichting, de snelle veranderingen in de 
samenleving en de cultuur. Nieuwe scenario’s die een nieuw en unaniem inzicht vergen, die 
modellen en stijlen door elkaar schudden die doorheen de tijd werden herhaald maar die – 
als evangelische getuigenis – geen antwoord kunnen bieden op de nieuwe uitdagingen en de 
nieuwe kansen.  
 



 

In de constitutie Humanae salutis, waarmee de heilige Johannes XXIII het Tweede Vaticaans 
Concilie bijeenriep, lezen we: “Ja zelfs, wanneer Wij geluisterd hebben naar de vermaningen 
van Christus de Heer die ons aanspoort om "de tekenen .... van de tijden" (Matteüs 16,4) te 
leren zien, dan bemerken Wij te midden van zovele duistere wolken talrijke aanwijzingen, 
die de Kerk en het mensdom de voortekenen verschaffen van een beter tijdperk”.30  
 
De encycliek Pacem in terris, die zich tot alle mensen van goede wil richt, introduceerde de 
“tekenen van de tijd” als theologische sleutel. Tekenen die de heilige Paus Johannes XXIII 
erkent, zijn: de economische en sociale opkomst van de werkende klassen; de toegang van 
de vrouw tot het openbare leven, de vorming van onafhankelijke staten;31 de bescherming 
en bevordering van de rechten en plichten van burgers die zich bewust zijn van hun eigen 
waardigheid;32 de overtuiging dat voor conflicten een onderhandelde oplossing nodig is, 
zonder gebruik van wapens.33 Ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die 
door de Verenigde Naties is goedgekeurd, ziet hij als een teken van de tijd.34  
  
De Godgewijde mannen en vrouwen hebben deze nieuwe horizonten bevolkt en 
geïnterpreteerd. Ze hebben in primis met hun eigen leven het Evangelie verkondigd en er 
getuigenis van afgelegd door allerhande hulp en solidariteit te bieden, door bij de meest 
uiteenlopende taken mee te werken in het teken van de christelijke nabijheid, betrokken in 
het historische proces dat aan de gang is. In plaats van zich ertoe te beperken vast te houden 
aan de herinnering aan vervlogen tijden, hebben ze getracht om het maatschappelijke 
weefsel en zijn instanties te bezielen met de levende kerkelijke traditio, die door de 
geschiedenis heen al eeuwenlang is beproefd, volgens de habitus van het geloof en de 
christelijke hoop.  
 
De uitdagingen vanuit de historische context van het einde van de 20ste eeuw waar het 
Godgewijde leven mee geconfronteerd wordt, vereist durf en moedige inventiviteit. Daarom 
moet deze trend brekende overgang worden geduid als een profetische toewijding die 
religieus geïnspireerd is: vele Godgewijde mensen hebben met oprechte inzet en vaak ook 
met een aanzienlijk risico voor zichzelf het nieuwe evangelische besef beleefd dat ze de kant 
van de armen en van de minsten moeten kiezen, door hun waarden en angsten met hen te 
delen. 35  
 
Het Godgewijde leven stelt zich niet open voor de vernieuwing omdat het eigen initiatieven 
wilt volgen, noch vanuit de drang naar vernieuwing als doel op zich en al helemaal niet 
omdat het zich terugplooit op beperkende sociologische urgenties. Het stelt zich 
daarentegen voornamelijk open vanuit een verantwoordelijke gehoorzaamheid, hetzij aan 
de scheppende Geest die “via de profeten spreekt” (cf. het apostolische Credo)36, hetzij aan 
de aansporingen van het Leergezag van de Kerk, dat een krachtige uitdrukking vindt in de 
grote sociale encyclieken Pacem in terris (1963), Populorum progressio (1967), Octogesima 
adveniens (1971), Laborem exercens (1981), Caritas in veritate (2009). Het gaat – om 
opnieuw naar het beeld van de wolk te verwijzen – om een trouw aan de goddelijke wil, die 
door de gezaghebbende stem van de Kerk tot uiting komt. 
 
De visie van het charisma zoals dat zijn oorsprong vindt in de Geest, dat erop gericht is zich 
te voegen naar Christus en getekend door het kerkelijke gemeenschapsprofiel, in een 
dynamische ontwikkeling binnen de Kerk, vormde het motief voor elke beslissing tot 



 

vernieuwing. Geleidelijk heeft het vorm gegeven aan een echte theologie van het charisma, 
die voor het eerst duidelijk werd toegepast op het Godgewijde leven.37 Het Concilie heeft 
deze term niet expliciet gebruikt voor het Godgewijde leven, maar heeft de weg daartoe 
geopend door te verwijzen naar enkele uitspraken van Paulus.38  
 
In de apostolische exhortatie Evangelica testificatio neemt Paulus VI deze nieuwe 
terminologie officieel over 39 en schrijft hij: “ heeft trouwens op dezelfde wijze de religieuzen 
van beide kunne (contemplatieve en apostolische) terecht op hun plicht gewezen de geest 
van de stichter, zijn evangelische inzichten en voorbeelden van heiligheid trouw te blijven. 
Dat zag het als de principes van de vernieuwing die de religieuzen nu moeten aanpakken, en 
als één van de zekerste criteria dat ieder instituut hierbij moet hanteren”. 40  
 
Deze Congregatie, die getuige is van deze weg, was actief betrokken bij de diverse stappen 
om de Statuten van de Instituten te herschrijven. Het was een proces dat reeds lang 
bestaande  evenwichten heeft veranderd, verouderde praktijken van de traditie heeft 
gewijzigd, 41 en anderzijds het spirituele erfgoed met nieuwe hermeneutische inzichten heeft 
gelezen, nieuwe structuren heeft uitgewerkt en programma’s en aanwezigheden opnieuw 
heeft afgebakend. In deze vernieuwing, die tegelijk getrouw en creatief is,  mogen bepaalde 
dialectieken met betrekking tot confrontaties en spanningen en zelfs pijnlijke 
tekortkomingen niet worden verzwegen.  
 
De Kerk heeft het proces niet stopgezet, maar heeft het begeleid met een specifiek 
Magisterium en een wijze waakzaamheid, door – over de primauteit van het geestelijk leven 
– zeven hoofdthema’s af te bakenen: stichtend charisma, leven in de Geest dat door het 
Woord wordt gevoed (lectio divina), leven in gemeenschap, begin en voortgezette vorming, 
nieuwe vormen van apostolaat, autoriteit en gezag, aandacht voor de culturen. Het 
Godgewijde leven heeft zich de voorbije vijftig jaar afgetoetst aan die vragen en heeft die 
paden bewandeld.  
 
Dankzij de verwijzing naar de brief van het Concilie kunnen we “de authentieke geest ervan 
terugvinden” om verkeerde interpretaties te vermijden.42 We worden geroepen om samen 
het geheugen te zijn van een levende gebeurtenis waarin wij als Kerk onze diepste identiteit 
hebben gevonden. Bij de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie heeft Paulus VI met 
een dankbare geest en hart verklaard:  “Door in zichzelf te keren is de Kerk doorgedrongen 
tot in de diepste schuilhoeken van haar bewustzijn, (…) om het woord van Christus, dat in 
haar leeft en door de Heilige Geest werkzaam is, beter te begrijpen, grondiger het mysterie, 
namelijk het plan en de aanwezigheid van God boven en in haar, te onderzoeken en weer 
opnieuw het vuur van het geloof in zich aan te wakkeren dat het geheim is van haar 
zekerheid en van haar wijsheid, en het vuur van de liefde waardoor zij wordt aangespoord 
om onophoudelijk de lof van God te bezingen, volgens het woord van de heilige Augustinus: 
"Zingen is eigen aan de minnaar" (Homilies 336; PL 38, 1472). De documenten van het 
Concilie, vooral die handelen over de goddelijke openbaring, over de liturgie, over de Kerk, 
over de priesters, de religieuzen en de leken, laten duidelijk dit eerste, directe religieuze doel 
doorschemeren en zij bewijzen hoe helder, fris en rijk het geestelijk leven is dat het levend 
contact met de levende God in het hart van de Kerk doet ontstaan en zich, vanuit de Kerk, 
over de dorre grond van onze aarde verspreidt.” 43  
 



 

Diezelfde loyaliteit tegenover het Concilie als kerkelijke gebeurtenis en als stijlparadigma 
vereist nu dat we ons vol vertrouwen naar de toekomst kunnen wenden. Leeft in ons de 
zekerheid dat God zich altijd als gids van onze weg optreedt?  
 
In de rijkdom van de woorden en de daden, moedigt de Kerk ons aan om ons persoonlijk en 
gemeenschappelijk ons leven te kaderen in het hele heilsplan, om te begrijpen welke richting 
we moeten uitgaan, welke toekomst we mogen plannen, in de lijn van de stappen die we tot 
nu toe hebben gezet. Ze nodigt ons uit om de eenheid van confessio laudis, fidei et vitae te 
herontdekken.  
 
De memoria fidei biedt ons wortels voor de continuïteit en om te volharden: een sterke 
identiteit om onszelf te zien als deel van een gebeuren, van een geschiedenis. Een gelovige 
lezing van de afgelegde weg stopt niet allen bij de grote gebeurtenissen, maar helpt ons om 
ook het persoonlijke verhaal te herlezen en er efficiënt de verschillende stappen in te 
onderscheiden.  
  



 

In  wakkere waakzaamheid  
 

 
Elia ging naar de top van de Karmel.  

Daar ging hij gehurkt op de grond zitten,  
met zijn gezicht tussen zijn knieën. 

 
“Er komt een klein wolkje uit zee opzetten,  

niet groter dan een handpalm.” 
 

(1 Koningen 18, 42.44) 
 
 

 
 LUISTEREND  

 

6. Opnieuw zoeken we naar verduidelijking in de Bijbelse symboliek, wanneer we inspiratie 

zoeken voor de weg van de profetie en van de verkenning van nieuwe horizonten van het 

Godgewijde leven. Daar willen we in dit tweede deel dieper op ingaan. Het Godgewijde 

leven is wegens zijn aard immers intrinsiek geroepen om getuigenis af te leggen, wat het tot 

signum in Ecclesia (teken in de Kerk) maakt. 44  

 

Elke Christen heeft die taak, maar in het Godgewijde leven is deze taak gekenmerkt door de 

radicale sequela Christi (navolging van Christus) en het radicale primaatschap van God, 

samen met het vermogen om de evangeliserende taak van de Kerk vrijmoedig en creativiteit 

te beleven. De heilige Johannes Paulus II heeft terecht opgemerkt:  “Dit profetische 

getuigenis komt ook tot uitdrukking in het aanklagen van alles wat tegen Gods wil ingaat en 

in het verkennen van nieuwe wegen om het evangelie ingang te doen vinden in de 

geschiedenis met het oog op het rijk van God.” 45  

 

In de  patristische traditietraditie van de kerkvaders is de profeet Elia voor het monastieke 

leven, hét Bijbelse referentiemodel bij uitstek: zowel door zijn leven in eenzaamheid en 

ascese, als door zijn passie voor het verbond en de trouw aan de wet des Heren, en door de 

durf waarmee hij de rechten van de armen verdedigde (cf. 1Koningen 17-19; 21). Ook de 

apostolische exhortatie Vita consecrata heeft daarop gewezen, ter ondersteuning van de 

profetische aard en functie van het Godgewijde leven. 46 In de monastieke traditie wordt de 

mantel die Elia symbolisch over Elisa liet vallen toen hij in de hemel werd opgenomen (cf. 

2Koningen 2,13), geïnterpreteerd als de overdracht van de profetische geest van de vader op 

de leerling en ook als symbool van het Godgewijde leven in de Kerk dat – steeds opnieuw – 

van herinnering en profetie leeft.  

 

Elia, de Tisbiet, verschijnt onverwacht ten tonele in het Noord-rijk, met een afdoende 

bedreiging: “De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen vallen tenzij op mijn woord” 



 

(1Koningen 17,1). Daarmee geeft hij uiting aan een verzet van het religieuze bewustzijn 

tegen het morele verval waardoor het volk wordt geleid, door het aanmatigende gedrag van 

koningin Izebel en de lamlendigheid van koning Achab. Het profetische oordeel dat de hemel 

bewust gesloten houdt, is een openlijke uitdaging aan de bijzondere functie van Baäl en de 

schare Baälim, aan wie vruchtbaarheid, regen en welzijn werden toegeschreven. Vanaf hier 

strekt zich, als met grote bogen, de werking van Elia uit in episodes die meer dan het 

vertellen van een verhaal, dramatische momenten tonen die krachtige inspirerende 

voorbeelden zijn (cf. 1Koningen 17-19.21; 2Koningen 1-2).  

 

In elke passage beleeft Elia zijn profetische dienst als een proces. Hij maakt momenten van 

loutering en verlichting door, die kenmerkend zijn voor zijn Bijbelse profiel, tot aan het 

hoogtepunt van de ontmoeting, wanneer God voorbijkomt in de lichte en stille bries van de 

Horeb. Deze ervaringen zijn ook voor het Godgewijde leven inspirerend. Ook het Godgewijde 

leven moet de overgang maken van de eenzame en boetvaardige schuilplaats in de wadi 

Kerit (cf. 1 Kon,17,2-7) naar de solidaire ontmoeting met de armen die voor hun leven 

vechten, zoals de weduwe van Sarepta (cf. 1Koningen 17,8-24). Ook het Godgewijde leven 

moet leren uit de geniale durf waarvan Elia blijk geeft door het offer op de Karmel uit te 

dagen (cf. 1Koningen 18,20-39) en uit zijn tussenkomst voor het volk dat bedroefd was door 

de droogte en de cultuur van de dood (cf. 1Koningen 18,41-46), tot wanneer hij de rechten 

van de armen verdedigt die door de machtigen worden onderdrukt (cf. 1Koningen 21) en 

waarschuwt voor de afgodsbeelden die Gods heilige naam ontheiligen (cf. 2Koningen 1).  

 

Een bijzonder dramatische passage is die waar Elia in de woestijn van Berseba naar de dood 

verlangt (1Koningen 19,1-8). Maar daar kan God, die leven-brengend water en brood 

aanbiedt, de vlucht subtiel ombuigen in een pelgrimstocht naar de berg Horeb (1Koningen 

19,9). Dit is een voorbeeld voor onze duistere nachten die, net zoals bij Elia, voorafgaan aan 

de prachtige Godsopenbaring  in de zachte bries (1Koningen 19,9-18) en die nieuwe 

seizoenen van trouw voorbereiden, verhalen van nieuwe uitnodigingen opleveren (zoals 

voor Elisa: 1Koningen 19,19-21) en die eveneens moed geven om met een vroom 

rechtvaardigheidsgevoel op te treden (cf. de moord op Nabot de landbouwer: 1Koningen 

21,17-29). Tot slot ontroert de innemende groet aan de gemeenschappen van profeten 

(2Koningen 2,1-7), als voorbereiding op de finale doortocht van de Jordaan, naar de hemel, 

in de wagen van vuur (2Koningen 2,8-13).   

 

We kunnen ons aangetrokken voelen door de luidruchtige daden van Elia, door zijn 

woedende protesten, door zijn directe en gedurfde beschuldigingen, tot aan de twist met 

God op de berg Horeb, wanneer Elia het volk ervan beschuldigt enkel destructieve en 

bedreigende plannen te hebben. Maar we denken dat op dit historische moment enkele 

kleinere gebeurtenissen ons misschien wel meer aanspreken. Het zijn op zich inderdaad 

maar kleine tekenen, maar die kunnen onze stappen en keuzes op een nieuwe manier 



 

inspireren in de wereld van vandaag, waar de sporen van God lijken te verdwijnen in een 

geestelijke woestijnvorming. 47  

 

De Bijbeltekst biedt talrijke “kleinere” symbolen aan. Zo kunnen we wijzen op de schaarse 

levensmiddelen in de verzengende woestijn van Kerìt, met de raven die God gehoorzamen 

en brood en vlees naar de profeet brengen, een gebaar van barmhartigheid en solidariteit. 

De vrijgevigheid, met gevaar voor haar eigen leven, van de weduwe in Sarepta, die slechts 

“een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik” had (1Koningen 17,12) en dat 

aan de hongerige profeet gaf. De onmacht van Elia bij de overleden jongen, en zijn twijfel die 

hij uitschreeuwt bij zijn wanhopige omarming wanneer hij zich over het kind uitstrekt, wat 

de weduwe theologisch uitlegt als de openbaring van het gelaat van een medelevende God. 

De lange strijd van de profeet die bij die tussenkomst op zijn knieën valt – na de luidruchtige 

en ietwat theatrale ontmoeting met de priesters van Baäl op de Karmel – om regen af te 

smeken voor het volk dat uitgeput is door de veroordeling tot droogte. In een samenspel 

tussen Elia, de jongen die de berg opgaat en weer naar beneden komt en God, die de echte 

heer van de regen is (en niet Baäl), komt eindelijk het antwoord in de vorm van een klein 

wolkje, niet groter dan een handpalm (cf. 1Koningen 18,41). Een piepklein antwoord van 

God, dat evenwel al snel uitgroeit tot een regenbui, een hele verademing voor een volk dat 

aan het einde van zijn krachten is.  

 

Een al even summier maar wel doeltreffend antwoord is enkele dagen later het brood, op 

gloeiende kooltjes gebakken, en de kruik water die naast de profeet staan wanneer die in de 

woestijn naar de dood verlangt. Het is een bron die kracht geeft om “veertig dagen en 

veertig nachten door de woestijn te lopen, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God" 

(1Koningen 19,8). En daar, in een grot waar Elia herstelt, en nog natrilt van zijn verzet tegen 

het verwoestende en heiligschennende volk dat ook zijn leven bedreigt, is hij getuige van de 

vernietiging van zijn voorstelling van dreiging en macht: “maar de Heer  bevond zich niet … in 

die windvlaag, in de aardbeving, in het vuur, maar in het gefluister van een zachte bries 

(1Koningen  19,12)”. 48  

 

Een sublieme pagina voor de mystieke literatuur, eigenlijk een vrije val voor de hele “heilige 

woede” van de profeet: hij moet de aanwezigheid van God erkennen die verder gaat dan 

elke traditionele voorstelling waarin hij vastzat. God is een gemurmel en een bries, en niet 

het product van onze nood aan zekerheid en succes, “zijn voetsporen blijven onzichtbaar” 

(cf. Psalmen  77, 20) maar hij is echt en werkzaam aanwezig.  

 

Met zijn woede en zijn emoties was Elia alles aan het stukmaken, vanuit de illusie dat hij als 

enige getrouwe was overgebleven. Terwijl God wel wist dat er nog zevenduizend andere 

trouwe getuigen waren en dat koningen en profeten bereid waren hem te gehoorzamen 

(1Koningen 19,15-19), omdat het verhaal van God niet samenvalt met het falen van de 

terneergeslagen en onstuimige profeet. De geschiedenis gaat verder, omdat ze in Gods 



 

handen ligt, en Elia moet de werkelijkheid met nieuwe ogen bekijken. Hij moet door te 

hopen en te vertrouwen op God, tot nieuw leven komen. De gebogen houding bovenop de 

berg om regen af te smeken, die sterk lijkt op de houding van een kind in de moederschoot, 

wordt ook op de berg Horeb symbolisch weergegeven wanneer hij zich verbergt in de grot. 

En nu wordt dit beeld vervolledigd met een nieuwe geboorte van de profeet, om rechtop en 

als herboren de mysterieuze wegen van de levende God te bewandelen. 

 

Aan de voet van de berg vocht het volk nog steeds tegen een leven dat eigenlijk geen leven 

meer was, tegen een religiositeit die het verbond ontheiligde en een nieuwe afgoderij was. 

De profeet moet die strijd aangaan en die wanhoop op zich nemen. Hij moet op zijn stappen 

terugkeren (1Koningen 19,15), die nu de stappen van God zijn. Hij moet opnieuw door de 

woestijn trekken die nu een nieuwe zin krijgt, opdat het leven zou triomferen en opdat 

nieuwe profeten en leiders het verbond trouw zouden dienen.  

 

 

DE PROFETIE VAN HET LEVEN VOLGENS HET EVANGELIE  

 

7. De genadetijd die we nu doormaken, waarbij Paus Franciscus benadrukt dat we het 

Evangelie en het wezen van het christen zijn centraal moeten stellen, is voor de Godgewijde 

mannen en vrouwen een nieuwe oproep tot waakzaamheid, om klaar te staan voor de 

tekenen van God. “Ons geloof wordt uitgedaagd een glimp op te vangen van de wijn waarin 

het water kan worden veranderd.”49 We vechten tegen door slaap overmande ogen (cf. 

Lucas 9,32), om de ingesteldheid niet te verliezen die nodig is om de bewegingen te 

onderscheiden van de wolk die ons de weg wijst (cf. Numeri 9,17) en om in de kleine en 

broze tekenen de aanwezigheid van de God van het leven en van de hoop te herkennen.  

 

Het Concilie heeft ons een methode aangereikt: de reflectiemethode die zich buigt over de 

wereld en over de menselijke aangelegenheden, over de Kerk en over het bestaan als 

christen, vanuit het Woord Gods dat zich openbaart en dat in onze geschiedenis aanwezig is. 

Die methode steunt op de  houding van luisterbereidheid en een zich openstellen voor 

dialoog. Wat een verrijkende weg naar de waarheid inhoudt. Christus en het Woord Gods 

opnieuw centraal stellen, waartoe het Concilie 50 en het daaropvolgende Magisterium ons 

nadrukkelijk hebben uitgenodigd 51 , op een Bijbelse en theologisch gefundeerde manier, kan 

een waarborg bieden voor authenticiteit en kwaliteit voor ons Godgewijde mannen en 

vrouwen van morgen.  

 

Die luisterbereidheid verandert ons, maakt dat we de bedoelingen van God en zijn gerichte 

werking voor het heil aankondigen en er getuige van zijn. Vanuit de noden van het heden 

keren we ons naar het Evangelie, laven we ons aan de Heilige Schrift, “de zuivere en 

ononderbroken stromende bron van het geestelijk leven”. 52  Zoals de heilige Johannes 



 

Paulus II het goed uitdrukte: “Ongetwijfeld zijn het primaat van de heiligheid en het gebed 

slechts mogelijk vanuit een vernieuwd beluisteren van Gods woord.“ 53   

 

  

Het Evangelie als hoogste regel  

 

8. Een van de  kenmerken van de vernieuwing van het Concilie voor het Godgewijde leven 

was de radicale terugkeer naar de navolging van Christus (sequela Christi):  “Vanaf het eerste 

begin van de  Kerk waren er mannen en vrouwen die door het beoefenen van de 

evangelische raden Christus in grotere vrijheid wensten te volgen en Hem van meer en nabij 

wilden navolgen en die ieder op eigen manier een godgewijd leven leidden.“ 54  

 

Christus volgen, zoals in het Evangelie wordt voorgesteld, is de “fundamentele norm van het 

religieuze leven” en “de hoogste regel” 55 van alle instituten. Een van de eerste namen 

waarmee het monastieke leven wordt aangeduid is “het evangelische leven”.  

 

De diverse uitingen van het Godgewijde leven getuigen van die evangelische inspiratie, te 

beginnen bij Antonius, die als eerste een teruggetrokken leven in de woestijn leidde. Zijn 

verhaal begint bij het luisteren naar het woord van Christus: “Als je volmaakt wilt zijn, ga dan 

naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat 

in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij” (Matteüs 19,21).  

 

Vanaf Antonius maakt de monastieke traditie van de Schrift haar eigen leefregel: de eerste 

Regels zijn louter praktische afspraken die geen enkele spirituele inhoud beogen. Vermits de 

enige regel voor de monnik de Schrift is, is geen enkele andere regel toelaatbaar: “We 

dragen er zorg voor de Schrift te lezen en te begrijpen,” zo schrijft Orsiesi, een leerling en 

opvolger van Pacomius, “en ons voortdurend te wijden aan de meditatie ervan (...). Het is de 

Schrift die ons naar het eeuwige leven leidt.” 56  

 

Wanneer Basilius van Caesarea, de grote meester van het Oosterse kloosterwezen, de 

Asceticon 57 schrijft, die dé handleiding bij uitstek van het kloosterleven zal worden, weigert 

hij om die een  Regel te noemen. Zijn referentiepunt zijn eerder de Moralia 58, een bundeling 

van Bijbelteksten die worden becommentarieerd en toegepast op situaties van het leven in 

de heilige koinonia (gemeenschap). In het systeem van Basilius wordt het gedrag van de 

monniken bepaald door het Woord van God, de God die hart en nieren van doorgrondt (cf. 

Openbaring 2,23) en altijd aanwezig is. Deze constante aanwezigheid voor de Heer, memoria 

Dei, is misschien het meest specifieke element van de spiritualiteit van Basilius.  

 

In het Westen gaan we dezelfde weg op. De Regel van Benedictus is gehoorzaamheid aan 

het Woord van God: “Wij moeten  met een aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons 

dagelijks vermanend toeroept… “ 59 De Regula Benedicti opent met de woorden “Luister, 



 

mijn zoon” 60 want in het luisteren worden we zonen en leerlingen, door het Woord te 

ontvangen, worden wij zelf het Woord.  

 

In de 12de eeuw drukt Stefaan van Muret, stichter van de Orde van Grandmont, deze 

‘verworteling’ in het Evangelie treffend uit: “Wanneer iemand u vraagt tot welke professie of 

tot welke orde of welke regel u behoort, antwoord dan dat u tot de eerste en belangrijkste 

regel van het christelijke geloof behoort, namelijk het Evangelie, bron en begin van alle 

regels. Er is geen andere regel dan het Evangelie”. 61  

 

De opkomst van de Bedelorden maakt de beweging om terug te keren naar het Evangelie zo 

mogelijk nog ingrijpender.  

 

Dominicus, “maakte zich overal kenbaar als een man van het Evangelie, in woord en daad” 

62: hij was een levend Evangelie, bekwaam te verkondigen wat hij beleefde en die wilde dat 

ook zijn predikers “evangelische mannen” 63 waren. Voor  Franciscus van Assisi is de Regel 

“het leven van het Evangelie van Jezus Christus” 64; en Clara van Assisi stelt: “De levenswijze 

van de Orde van de arme Zusters (…) is de volgende: het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 

Christus naleven.” 65 In de Regel van de Karmelieten is het fundamentele beginsel “dag en 

nacht over de Wet van de Heer te mediteren”, wat in de concrete daden wordt omgezet als: 

‘Doe alles wat gij moet doen, en doe het in het Woord van de Heer.’” 66 Dit beginsel, dat zo 

vele religieuze families met elkaar delen, is door de eeuwen heen onveranderd gebleven.  

 

In onze tijd stelde Giacomo Alberione dat de ‘Famiglia Paolina’  “ernaar streeft om het 

Evangelie van Jezus Christus ten volle te beleven”67, terwijl de Kleine Zuster Magdeleine 

schreef: “We moeten iets nieuw opbouwen. Iets nieuw dat al oud is, namelijk het 

authentieke Christendom van de eerste leerlingen van Jezus. We moeten het Evangelie 

woord voor woord hernemen.”68 Elk charisma van godgewijd leven is geworteld in het 

Evangelie. Evident en betekenisvol is de passie voor het Bijbelse Woord in vele nieuwe 

gemeenschappen die in de hele Kerk opbloeien. 

 

Zich naar het Evangelie keren, klinkt voor ons vandaag als een pro-vocatie (indringende 

roeping), die ons terugvoert naar de bron van elk leven dat in Christus geworteld is. Een 

krachtige uitnodiging om een weg af te leggen naar de oorsprong, naar de plaats waar ons 

leven vormt aanneemt, daar waar elke regel en elke norm begrip  en waarde vindt.  

 

De Heilige Vader heeft vaak aangespoord om te vertrouwen op en vertrouwen te hebben in 

die dynamiek van vitaliteit: “Ik nodig jullie uit om nooit te twijfelen aan de dynamiek van het 

Evangelie en ook niet aan zijn vermogen om de harten te bekeren tot de verrezen Christus, 

en om mensen te op de weg naar verlossing. Wat uiteindelijk hun diepste verlangen  is.”69  

 

 



 

Vorming: Evangelie en cultuur  

 

9. de vormen tot het Evangelie en tot de vereisten ervan is een eis. In dat opzicht worden we 

uitgenodigd om het vormingsproject dat de Godgewijde mannen en inzonderheid de 

Godgewijde vrouwen op hun levensweg begeleidt, specifiek te herzien. De spirituele 

vorming heeft een dringend karakter, maar wordt jammer genoeg vaak beperkt tot een 

louter psychologische begeleiding of tot gestandaardiseerde oefeningen in devotie.  

 

De besloten armoede van de vage inhouden houdt de kandidaten qua menselijke rijpheid 

kinderachtig en afhankelijk. De rijke verscheidenheid van biografieën die door de spirituele 

auteurs worden gevolgd en voorgesteld, blijven meestal te weinig gekend. Men krijgt ze niet 

te lezen, of er worden louter fragmenten van aangehaald. Het is echter onontbeerlijk om 

erover te waken dat het erfgoed van de Instituten niet beperkt wordt tot haastige schema’s, 

die ver afstaan van de levensopdracht van de beginperiode, omdat ze geen passende 

introductie bieden in de christelijke en charismatische ervaring.  

 

In een wereld waarin de secularisatie tot selectieve blindheid voor het bovennatuurlijke 

heeft geleid en waarin de mensen de sporen van God zijn kwijtgeraakt, 70 worden we 

uitgenodigd om de fundamentele waarheden van het geloof opnieuw te ontdekken en te 

bestuderen.71 Al wie de dienst van het gezag als opdracht heeft, is geroepen om bij alle 

Godgewijde mannen en vrouwen een gefundeerde en samenhangende kennis van het 

christelijke geloof te bevorderen, die door een nieuwe liefde voor de studie wordt 

ondersteund. De heilige Paus Johannes Paulus II spoorde ons daartoe aan: “Er bestaat ook 

binnen het Godgewijde leven de behoefte om op nieuwe wijze zich de zorg aan te trekken 

voor de cultuur, zich aan de studie te wijden.”72 Het stemt ons droevig dat deze dwingende 

noodzaak niet altijd als een vereiste van de radicale hervorming voor de Godgewijde 

mannen, en inzonderheid voor de Godgewijde vrouwen, wordt onthaald en nog minder als 

dusdanig wordt erkend.  

 

De zwakte en broosheid waaronder deze vorming te lijden heeft, vragen om een krachtig 

respons en herinneren aan de noodzaak van permanente vorming voor een waarachtig leven 

in de Geest en om zich mentaal en coherent te blijven openstellen voor de weg van groei en 

trouw.73 Over het algemeen ontbreekt het niet aan mensen die gedwee pro forma dergelijke 

vereisten beantwoorden. En bij nader onderzoek omtrent dit thema stellen we een ruime 

consensus vast, maar de uitoefening inde praktijk is zwak, arm, beperkt en vaak incoherent, 

verward en zonder engagement.  

 

“Een getuige van het Evangelie,” aldus Paus Franciscus, “is iemand die Jezus Christus heeft 

ontmoet, die Hem heeft gekend, of beter nog, die zich door Hem gekend, erkend, 

gerespecteerd, geliefd, vergeven heeft gevoeld, en waarbij die ontmoeting hem diep heeft 



 

geraakt, hem heeft vervuld met een nieuwe vreugde, een nieuwe betekenis voor het leven. 

En dat straalt van iemand af, wordt meegedeeld, doorgegeven aan de anderen.” 74  

 

Het Woord, de ware bron van spiritualiteit75 die tot het kennen van Jezus Christus leidt, een 

kennis die alles overtreft (Filippenzen 3,8) moet een dagelijks bestanddeel van ons leven zijn. 

Alleen zo kan Zijn kracht (cf. 1Tessalonicenzen 1,5) zich in de menselijke zwakheden 

nestelen, er gisten en de plaatsen voor het gemeenschappelijk leven opbouwen, de 

gedachten, gevoelens, beslissingen en gesprekken corrigeren die in de broederlijke ruimten 

ontstaan. Naar het voorbeeld van Maria moet het luisteren naar het Woord op elk moment 

van ons bestaan onze levensadem zijn.76 Op die manier komt ons leven samen in de eenheid 

van denken, herleeft het in de inspiratie voor een voortdurende vernieuwing, wordt het 

vruchtbaar in de apostolische creativiteit.77  

 

De apostel Paulus vraagt aan zijn leerling Timotheüs naar het geloof te streven (cf. 2Timoteüs 

2,22) met dezelfde standvastigheid als toen hij kind was (cf. 2Timoteüs 3,15), in de eerste 

plaats door vastberaden te blijven in wat hij geleerd had, dus in de heilige Schrift:  Elke 

schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om 

dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een 

dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust 

(2Timoteüs 3,16-17). Laat ieder van ons zich door deze uitnodiging aangesproken voelen, 

opdat niemand onverschillig in het geloof wordt  (cf. Hebreeën 6,12). Het geloof is een 

levensgezel die het mogelijk maakt met een steeds nieuwe blik de wonderen waar te nemen 

die God voor ons tot stand brengt en die ons naar een gehoorzaam en verantwoord 

antwoord te leiden.78  

 

Het Evangelie, de ideale norm van de Kerk en van het Godgewijde leven, moet in de praktijk 

tonen hoe normaal het is, welke stijl het heeft, welke manier van zijn het vertegenwoordigt. 

Net deze uitdaging heeft paus Franciscus opnieuw naar voren geschoven. Vanuit de 

uitnodiging om tot een nieuw ecclesiologisch evenwicht te komen tussen de Kerk als 

hiërarchisch lichaam en de Kerk als Lichaam van Christus, biedt het Evangelie ons de 

elementen om die beweging te voltooien, die enkel kan worden gerealiseerd in corpore vivo 

(in het levend lichaam) van de Kerk, die binnen in ons en doorheen ons leeft. Evangeliseren 

betekent niet een boodschap uitdragen die de wereld als nuttig erkent. Het is ook geen 

aanwezigheid die zich opdringt, noch een visie die kwetst, en al evenmin een verblindende 

schittering. Het is de verkondiging van Jezus Christus, de hoop die in ons is  (cf. Colossenzen 

1, 27-28). Evangeliseren gebeurt met woorden van genade (Lucas 4, 22), met een goed leven 

te midden van de mensen (1Petrus 2, 12) en met het geloof dat werkzaam is door de liefde 

(Galaten 5,6).  

 

  

 



 

 

DE PROFETIE VAN DE WAAKZAAMHEID  

 

10. Bij het afsluiten van de het Concilie heeft Paus Paulus VI, met een profetische blik, 

afscheid genomen van de Bisschoppen die in Rome bijeen waren, waarbij hij traditie en 

toekomst samenbracht:  “In deze universele vergadering, op dit bevoorrechte punt van de 

tijd en de ruimte komen het verleden, het heden en de toekomst tegelijkertijd tezamen. Het 

verleden: want hier is de Kerk van Christus bijeen, met haar traditie, haar geschiedenis, haar 

concilies, haar kerkleraren, haar heiligen. Het heden: want wij verlaten elkaar om te gaan 

naar de hedendaagse wereld met haar noden, haar smarten, haar zonden, maar ook met 

haar enorme successen, haar waarden, haar deugden. De toekomst tenslotte is daar met het 

dringend beroep van de volkeren op meer rechtvaardigheid, met hun verlangen naar vrede, 

met hun bewuste of onbewuste dorst naar een hoger leven: het leven dat juist de Kerk van 

Christus hun kan en wil geven…” 79  

 

Paus Franciscus moedigt ons vol vuur aan om snel en vreugdevol onze weg voort te zetten: 

“Geleid door de Geest, nooit star en onbuigzaam, nooit gesloten, steeds openstaand voor de 

stem van God die spreekt, die opent, die leidt, die ons uitnodigt om naar de horizon te 

gaan.”80  

 

Welke gebieden bevolken we en welke horizonten mogen we afspeuren?  

 

Paus Franciscus roept ons op om het heden van God en zijn nieuwigheden te ontvangen, hij 

nodigt ons uit tot “de verrassingen van God” 81 in vertrouwen, zonder schrik of weerstand, 

om “profeten te zijn die getuigen hoe Jezus op deze aarde heeft geleefd, die aankondigen 

hoe het Rijk Gods in zijn volmaaktheid zal zijn. Een geestelijke mag nooit aan zijn profetie 

verzaken.” 82  

 

We horen de uitnodiging naar ons gericht om verder op weg te gaan en de verwachtingen 

van de wereld in ons hart te dragen. We voelen de lichtheid en de zwaarte ervan, terwijl we 

aandachtig speuren naar het onvoorspelbare doorpriemen van het wolkje. Nederige kiem 

van een Boodschap die niet mag worden verzwegen.  

 

Het Godgewijde leven beleeft een tijd met veeleisende overgangen en nieuwe noden. De 

crisis is de situatie waarin we tot de evangelische oefening van de onderscheiding worden 

geroepen. Het is de kans om met wijsheid te kiezen – zoals de huismeester die uit zijn 

voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt (cf. Mt. 13,52). En ongetwijfeld 

herinneren we ons dat de geschiedenis geneigd is om meer te bewaren dan wat ooit zal 

kunnen worden gebruikt. We lopen het risico gesacraliseerde “herinneringen” te bewaren 

die het minder gemakkelijk maken om de uitgang te vinden van de grot van onze 



 

zekerheden. De Heer bemint ons met eeuwigdurende liefde (cf. Jesaja 54,8). Dat vertrouwen 

roept ons op tot vrijheid.  

 

  

Samen de horizon afspeuren  

 

11. Een omsluierde acedia (ἀκηδία) omfloerst bijwijlen onze geest, benevelt onze blik, 

verzwakt onze beslissingen en verdooft onze stappen, wanneer het de identiteit van het 

Godgewijde leven vastpint op een verouderd paradigma dat zichzelf als referentie neemt, op 

een korte horizon: “Er ontwikkelt zich een psychologie van het graf, die langzaam de 

christenen geleidelijk verandert in museumstukken.”83 Tegen deze inertie van de geest en 

van het handelen, tegen deze ontmoediging  die treurig maakt en die de geest en de wil 

uitdooft, heeft Benedictus XVI al vermaand: “Volg niet de profeten van het ongeluk die het 

einde of de zinloosheid van het gewijde leven voor de Kerk van vandaag proclameren, maar 

stel je hoop op  Jezus Christus en omgord je met de wapens van het Licht, zoals de Heilige 

Paulus zegt (cf. Romeinen 13,11-14): “Blijf wakker en waakzaam”. De Heilige Chromatius van 

Aquilea schreef: "Bevrijdt ons Heer van het gevaar, opdat we nooit door de slaap van de 

ontrouw worden overtroefd, schenk ons genade en barmhartigheid opdat we steeds trouw 

aan U kunnen blijven. En inderdaad kunnen we waken over onze trouw aan Christus.” 

(Homilie 32, 4).”84  

 

Het Godgewijde leven steekt een doorwaadbare plaats over, maar het kan daar niet 

permanent blijven. We worden uitgenodigd om de overstap te maken -  een Kerk die erop 

uittrekt. Het is een van typische uitspraken van Paus Franciscus. Zoals kairós die verzaking 

eist, die vraagt om het bekende achter zich te laten en om een lange en moeilijke weg aan te 

vatten, zoals Abraham naar het land van Kanaän (cf. Genesis 12,1-6), zoals Moses naar een 

mysterieus land van de aartsvaders (vlg. Exodus 3,7-8), zoals Elia naar Sarepta in Sidon: allen 

op weg naar mysterieuze landen waarop ze enkel uitzicht hebben in het geloof.  

  

Het gaat er niet om te antwoorden op de vraag of wat we doen  goed is. We proberen te 

onderscheiden om te speuren naar de horizonten die de Geest aan de Kerk suggereert, om 

het geruis te interpreteren van de ochtendsterren zonder nooduitgangen of 

geïmproviseerde binnenwegen, die zich tot grootse dingen laat leiden door kleine en broze 

tekenen, met inzet van zwakke middelen inzet. We worden geroepen tot een 

gemeenschappelijke gehoorzaamheid die zich in het heden bewijst door samen op te 

trekken met “de moed om de netten uit te gooien omdat Hij het zegt (cf. Lucas 5,5) en niet 

om louter menselijke redenen.”85  

 

Het Godgewijde leven, dat wordt gevoed door de hoop van de belofte, is geroepen om 

verder op weg te gaan zonder zich te laten bepalen door wat het achter zich laat: ik beeld me 

niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt 



 

mij op wat voor me ligt.  (Filippenzen 3,13-14). De hoop is niet gebouwd op onze krachten en 

op ons aantal, maar op de gaven van de Geest: het geloof, de gemeenschap, de missie. De 

Godgewijde mannen en vrouwen zijn een volk dat bevrijd is door de professie van de 

evangelische raden, dat bereid is om in het geloof verder te kijken dan het heden, dat 

uitgenodigd wordt om “onze blik te verruimen om het grote goed te zien dat aan allen ten 

goede zal komen.”86  

 

De horizon waar deze weg naartoe leidt, wordt getekend door het tempo van de Geest, het 

is geen bekend land. Op onze tocht gaan nieuwe grenzen open, nieuwe realiteiten, andere 

culturen, andere noden, de mensen aan de rand van de maatschappij periferieën.  

 

In navolging van het samenspel tussen de profeet Elia en zijn dienaar moeten we ons in 

gebed verdiepen met een gevoel van hartstocht en mededogen voor het goed van het volk 

dat momenten van vertwijfeling en vaak van pijn doormaakt. Urgent is ook de grootmoedige 

en geduldige bijdrage  van de dienaar is dringend, van hem die steeds opnieuw omhoogklimt 

om de zee af te speuren tot hij het “kleine” teken ontwaart van een nieuw verhaal, van een 

“zware regenbui”. Deze lichte bries kan men vandaag vergelijken met talrijke ongeruste 

wensen van onze tijdgenoten, die wijze gesprekspartners en geduldige reisgenoten zoeken, 

die hen ontwapend en met open hart kunnen ontvangen, die controleren maar de genade 

bevorderen voor nieuwe tijden van broederlijkheid en heil. 87  

  

  

Een gids “achter het volk”  

 

12. Het is evenzeer onontbeerlijk dat de uittocht samen wordt ondernomen, onder de 

eenvoudige en duidelijke leiding van wie de dienst van het gezag uitoefent en in de 

allereerste plaats op zoek wil gaan naar het gelaat van de Heer. Wie tot een dergelijke dienst 

wordt geroepen, nodigen we uit om dat te doen in gehoorzaamheid aan de Geest, met 

moed en vastberadenheid, zodat de complexiteit en de overgang goed worden beheerd en 

de tred niet vertraagt of stilvalt.  

 

We sporen aan om een gids te zijn die de zaken niet op hun beloop laat, 88 die “de verleiding 

weg kan houden dat iemand elke inspanning om de situatie te verbeteren laat vallen en als 

nutteloos beschouwt. Dan doemt het gevaar op dat men in routine vervalt, berust in 

middelmatigheid, geremd is om op te treden, niet de moed heeft om de einddoelen van het 

authentieke Godgewijde leven aan te wijzen, en het risico loopt om de liefde voor de 

oorsprongen en de wens om daarvan getuigenis af te leggen  te verliezen.”89  

 

Het is de tijd van de kleine dingen, van de nederigheid die enkele broden en twee vissen aan 

de zegening van de Heer kan aanbieden (cf. Johannes 6,9), die in een wolkje niet groter dan 

een handpalm de komende regen kan zien. We worden niet geroepen om een bezorgde en 



 

administratieve gids te zijn. We zijn geroepen tot een gezaghebbende dienst die met 

evangelische duidelijkheid de weg wijst die we samen en als één van hart moeten gaan, in 

een wankel heden waarvan de toekomst wordt voorbereid.  “Loutere administratie” is voor 

ons niet van nut 90. We moeten  “achter het volk opstappen om hen die achtergebleven zijn 

te helpen en vooral omdat de kudde zelf aanvoelt welke nieuwe wegen er moeten 

bewandeld worden.” 91  

 

Een gids die de blikken van de broeders en zusters in zich opneemt en met tedere empathie 

aanmoedigt, ook van degenen die de pas willen versnellen of het tempo willen afremmen, 

door hen te helpen om haast, angst en tegenwerking te overwinnen. Sommigen zullen 

teruggaan naar het verleden, nostalgisch de verschillen benadrukken, er stil blijven over 

nadenken, of twijfels inroepen over het tekort aan middelen of mensen. “Laten wij niet 

blijven steken in het heimwee naar structuren en gewoontes die geen dragers van leven zijn 

voor de wereld van vandaag.“ 92  

 

We kunnen de echo horen van de dienaar van Elia die de horizon afspeurt en roept: “Er is 

niets te zien!” (1Koningen 18,43). We worden geroepen tot de genade van het geduld, om af 

te wachten en terug te gaan om de hemel zeven keer af te speuren, zolang als nodig is, 

opdat de weg van allen niet zou worden afgesloten de laksheid van enkelen: Voor de 

zwakken ben ik zwak geworden om de zwakken te redden alles ben ik voor allen, om er tot 

elke prijs enkelen te redden. En ik doe alles ter wille van het Evangelie om er ook zelf deel aan 

te krijgen (1Korintiërs 9, 22-23).  

 

Het is ons gegeven om de broederlijke weg naar de vrijheid te wijzen op het ritme  de tijd 

van God. Samen de hemel afspeuren en waakzaam zijn, betekent dat wij allemaal – mensen, 

gemeenschappen, instituten – geroepen zijn tot gehoorzaamheid om  “in een ‘andere’ orde 

van waarden te stappen, te geloven dat God is voorbijgekomen ook al heeft hij geen 

zichtbare sporen achtergelaten, maar we hebben zijn aanwezigheid waargenomen als de 

stem van welluidende stilte 93, die maakt dat we een onvoorziene vrijheid ervaren, de 

drempel van het mysterie bereiken: Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn 

wegen zijn niet uw wegen, zo spreekt de Heer (Jesaja 55,8)” 94.  

 

In deze uittocht die onze menselijke logica, – die duidelijke einddoelen en beproefde wegen 

zou eisen -, schrik aanjaagt, weerklinkt een vraag: wie zal onze knikkende knieën sterk maken 

(cf. Jesaja 35,3)?  

 

In de complexe en geblokkeerde situaties komt de werkzaamheid van de Geest tot uiting in 

ons hart als degene die prioriteiten duidelijk zichtbaar en eenvoudig maakt en suggesties 

aanreikt om het einddoel te bereiken waar Hij ons naartoe wil leiden. Het is opportuun om 

steeds te vertrekken vanuit de adem van de vreugde van de Geest, want de Geest zelf pleit 

voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (...) voor de heiligen ten beste naar Gods 



 

bedoeling (Romeinen 8,26-27). “Nochtans bestaat er geen grotere vrijheid dan zich laten 

leiden door de Geest en af te zien van iedere berekening en controle en het aan de Geest 

over te laten ons te verlichten, te leiden, te oriënteren en te brengen daar waar Hij wil. Hij 

weet goed waar wij nood aan hebben in ieder tijdperk en op ieder moment. Dit noemt men 

mysterievol vruchtbaar zijn.” 95 

 

De mystiek van de ontmoeting 
 
13. “Als ‘schildwachten’ die de wens van God in de wereld levend houden en deze wens 
doen opleven in de harten van zovele mensen die dorsten naar het oneindige”, 96 zo worden 
wij uitgenodigd om zoekers en getuigen te zijn van zichtbare en levenskrachtige Evangelische 
projecten. Mannen en vrouwen met een sterk geloof, maar ook met het vermogen om zich 
in te leven, om nabij te zijn, om een creatieve en scheppende geest te zijn, die hun geest en 
hun charisma niet laten beperken door de starre structuren en door de angst om die 
structuren achterwege te laten.   
 
Paus Franciscus nodigt ons uit om de “mystiek van de ontmoeting” te beleven: “Het 
vermogen om te horen, te luisteren naar anderen. Het vermogen om samen de weg, de 
werkwijze te zoeken […] betekent ook dat men geen angst heeft van de dingen”. 97 

 
“Indien iedereen van u voor de anderen,” gaat de Heilige Vader verder, “een kostbare 
mogelijkheid is om God te ontmoeten, dan komt het erop aan om de verantwoordelijkheid 
om als gemeenschap ‘profetie’ te zijn opnieuw te ontdekken, om samen nederig en geduldig 
een zinvol woord te zoeken dat een gave kan zijn, en er in eenvoud getuigenis van af te 
leggen. Jullie zijn als antennes die klaar zijn om de kiemen van nieuwe dingen op te vangen 
die de Heilige Geest opwekt, en zo kunnen jullie de kerkgemeenschap helpen om deze blik 
op het goede te delen en nieuwe en moedige wegen te vinden om iedereen te bereiken.”98  
 
Een van de paradigma’s van het Concilie was de zorg voor de wereld en voor de mens. 
Vermits de mens – en niet de mens als abstract gegeven, maar de concrete mens – “de 
eerste weg is die de Kerk moet gaan bij de vervulling van haar zending”, 99 blijft het 
engagement tegenover mannen en vrouwen in onze tijd van primair belang. Het 
engagement is even sterk als vanouds, maar met een steeds nieuwe creativiteit: in de 
opvoeding, in de medische en verzorgingssector,  in de catechese, op elk moment waarop 
we de mens bijstaan in diens noden, verzuchtingen en momenten van ontreddering. De 
mens als persoonlijk wezen, in zijn maatschappelijke context, is de weg van de evangelisatie. 
Het Godgewijde leven heeft zich verplaatst naar de rand van de stad, het maakt een 
“uittocht” door naar de armen, evolueert naar de wereld van wie verlaten is. We moeten de 
voorbeeldige vrijgevigheid erkennen, maar tevens dat er heel wat spanningen en risico’s op 
ideologisering zijn geweest, vooral in de eerste jaren na het concilie.  
 
“Het oude verhaal van de Samaritaan is het voorbeeld en de richtlijn geweest dat het 
geestelijk karakter van ons Concilie heeft gevolgd. Want een onbegrensde liefde voor de 
mens heeft zich van geheel het Concilie meester gemaakt. De ontdekking en de bestudering 
van de menselijke noodwendigheden - die des te groter worden naarmate de zoon van deze 
aarde zich groter waant - hebben al de aandacht van ons Concilie opgeëist. Gij, moderne 



 

humanisten die weigert de bovennatuurlijke waarheden te erkennen, gij weigert op zijn 
minst het Concilie deze verdienste niet en gij weet ons nieuw humanisme te erkennen: want 
ook wij, meer dan wie ook, houden de menselijke waardigheid hoog”, zo zei Paulus VI in de 
Slottoespraak van het Tweede Vaticaans Concilie. 100  
 
Onze opdracht wordt geformuleerd vanuit het perspectief van deze “sympathie”, het 
perspectief van de centrale plaats van de persoon die vanuit het menselijke kan vertrekken. 
De hele rijkdom en waarheid van de menselijkheid naar boven laten komen, wat de 
ontmoeting met Christus vereist en ook bevordert, is tegelijkertijd een introductie in het 
inzicht dat de kerkelijke bronnen belangrijk zijn, net als bronnen van het echte mens-zijn en 
het bevorderen daarvan.101 Maar welke man of vrouw hebben we tegenwoordig voor ons? 
Welke uitdagingen en vernieuwingen zijn nodig voor een Godgewijd leven dat men in de 
‘stijl’ van het Concilie wil leven, dus vanuit een houding van dialoog en solidariteit, vanuit 
een diepgaande en waarachtige “sympathie” voor de mannen en vrouwen van vandaag en 
hun cultuur, hun diepe “aanvoelen”, hun zelfbewustzijn, hun morele coördinaten?  
 
Wanneer we bewogen worden door Christus’ Geest, worden we geroepen om datgene te 
erkennen wat echt menselijk is.  Anders beperkt onze werking zich tot een sociale identiteit, 
vergelijkbaar met een godvruchtige NGO, zoals paus Franciscus al meermaals heeft 
herhaald,102 die een rechtvaardiger maar geseculariseerde samenleving wil, die zich afsluit 
voor de transcendentie en daardoor uiteindelijk minder rechtvaardig wordt. De 
doelstellingen van de sociale bevordering zijn ingevoegd in de horizon die het getuigenis van 
het Koninkrijk en de waarheid van de mens benadrukt  en bewaakt.  
 
In onze tijd, die door de indringende en wereldwijde communicatie wordt beheerst, en 
tegelijkertijd door het onvermogen om authentiek  te communiceren, wordt het Godgewijde 
leven geroepen om een teken te zijn van relaties tussen gastvrije, openhartige en eerlijke 
mensen. In de zwakte en de vervreemdende en zelf-refererende eenzaamheid van de mens, 
rekent de Kerk sterk op broederschappen ”vervuld van vreugde en van de Heilige Geest” 
(Handelingen 13,52). 103 Aan de “Specialis caritatis schola” (de unieke school van 
barmhartigheid)104, het Godgewijde leven, wordt in zijn veelvuldige vormen van 
broederlijkheid vorm gegeven door de Heilige Geest, want “waar er gemeenschap is, daar is 
Gods Geest, en waar Gods Geest is, daar is de gemeenschap en alle genade”. 105  
 
We bekijken het gemeenschapsleven als een plaats vol mysterie, als “een in Gods licht 
staande ruimte, waarin men de mystieke aanwezigheid van de Verrezen Heer mag 
ervaren”.106  Men merkt een kloof op tussen dit mysterie en het dagelijkse leven: we worden 
uitgenodigd om van het gemeenschapsleven (als vorm) over te gaan naar de broederlijkheid 
(als genade). Vanuit de forma communis naar de menselijke relationaliteit in de evangelische 
vorm, op grond van Gods caritas die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest (cf. 
Romeinen 5,5).  
 
Paus Franciscus spoort ons aan: “Daarom doet het mij zo’n verdriet te constateren hoe er in 
sommige christelijke gemeenschappen, en zelfs tussen gewijde personen, ruimte wordt 
gegeven aan verschillende vormen van haat, verdeeldheid, laster, zwartmakerij, wraak, 
afgunst, verlangen om eigen ideeën koste wat het kost door te drijven, tot en met 
vervolgingen die een onverzoenlijke heksenjacht lijken te zijn. Wie willen wij evangeliseren 



 

met dit soort gedrag? […] Niemand redt zich alleen, dat wil zeggen noch als geïsoleerd 
individu, noch op eigen kracht. God trekt ons aan, waarbij Hij rekening houdt met het 
complexe net van intermenselijke relaties die het leven in een menselijke gemeenschap met 
zich meebrengt.”107  
 
We worden dus opgeroepen om elkaar in broederlijkheid te erkennen, broederlijkheid die 
open staat voor de complementariteit van de ontmoeting in het samenvallen van de 
verschillen, om samen met elkaar op te trekken: “Op dezelfde wijze gaat een persoon die 
zijn persoonlijke bijzonderheid bewaart en zijn identiteit niet verbergt, niet in het niets op, 
wanneer hij zich van harte integreert in een gemeenschap, maar hij ontvangt steeds nieuwe 
prikkels voor de eigen ontwikkeling”, aldus paus Franciscus.108 De stijl van de “dialoog” is 
“veel meer dan het communiceren van een waarheid. Hij komt tot stand uit vreugde om te 
spreken en vanwege het concrete goede dat wordt gecommuniceerd tussen degenen die 
elkaar beminnen door middel van woorden. Het is een goed dat niet bestaat in dingen, maar 
in de personen zelf die zich wederzijds aan elkaar geven in de dialoog”.109 Met de 
herinnering dat “de sfeer van de dialoog, de vriendschap is. Zelfs de dienstbaarheid”. 110  
 
Mogen onze gemeenschappen plaatsen zijn waar het mysterie van de mens het goddelijke 
mysterie raakt in de beleving van het Evangelie. Het zijn allebei ‘plaatsen’ waar het Evangelie 
op een bevoorrechte manier tot uiting komt, gestalte krijgt, zich schenkt: het gezin en het 
Godgewijde leven. In de eerste plaats komt het Evangelie binnen in ons dagelijkse leven en 
toont het zijn vermogen om de beleving ervan te transfigureren tegen de horizon van de 
liefde. Het tweede teken, icoon van een toekomstige wereld die elk goed uit deze wereld 
relativeert, is een aanvullende plaats die de eerste weerspiegelt, terwijl het zich toont als 
voorafspiegeling van de voltooiing van de weg van het leven; en ze zijn zich met betrekking 
tot. de uiteindelijke gemeenschap met God bewust van alle menselijke ervaringen, ook van 
de meest geslaagde.111  
 
Wij worden een “plaats van het Evangelie” wanneer we voor onszelf en ten gunste van 
iedereen instaan voor de ruimte van Gods zorg,  beletten dat elk moment wordt ingenomen 
door dingen, activiteiten, woorden. Wij zijn plaatsen van het Evangelie wanneer we mannen 
en vrouwen van verlangen zijn: in afwachting van een ontmoeting, van een hereniging, van 
een relatie.  Dit omdat het net cruciaal is dat het ritme van ons leven, de omgevingen van 
onze broederschappen, al onze activiteiten, ruimten worden waarin een “afwezigheid” 
wordt bewaard, die net Gods aanwezigheid is.  
 
“De gemeenschap ondersteunt het hele apostolaat. Soms lopen er spanningen door de 
religieuze gemeenschappen, met het risico op individualisme en versnippering, terwijl er 
nood is aan een diepe communicatie en aan echte relaties. De vermenselijkende kracht van 
het Evangelie uit zich in de broederlijkheid die in gemeenschap wordt beleefd, die wordt 
gemaakt door het onthaal, het respect, de wederzijdse hulp, het begrip, de hoffelijkheid, de 
vergiffenis en de vreugde”.112 Op die manier wordt de gemeenschap een huis waarin 
iedereen de evangelische verscheidenheid beleeft.  De stijl van het Evangelie, menselijk en 
sober, uit zich in de zoektocht die naar de transfiguratie streeft; in het celibaat voor het 
Koninkrijk; in de zoektocht en het luisteren naar God en zijn Woord: gehoorzaamheid die het 
christelijke verschil toont. Veelzeggende tekenen in een wereld die opnieuw op zoek gaat 
naar het wezenlijke.  



 

 
De gemeenschap die zich rond het avondmaal schaart en die Christus herkent bij het breken 
van het brood (cf. Lucas 24,13-35) is ook een plaats waar iedereen zijn zwakheden erkent. 
De broederschap zorgt er niet voor dat de relaties perfect zijn, maar aanvaardt eenieders 
beperkingen en neemt ze in het hart en in het gebed op als een wonde die toegebracht is 
aan het gebod om elkaar lief te hebben  (cf. Johannes 13,31-35): de plaats waar het 
Paasmysterie genezing brengt en eenheid bewerkstelligt.  Een gebeurtenis van genade die 
de broeders en zusters, die niet samen zijn door een keuze maar door een roeping, inroepen 
en ontvangen, een ervaring van de aanwezigheid van de Verrezen Heer.  
 
 
DE PROFETIE VAN DE BEMIDDELING 
 
14. De religieuze families zijn ontstaan om nieuwe wegen te inspireren, om trajecten aan te 
bieden waar men niet eerder had aan gedacht of een vlot antwoord te bieden op menselijke 
en geestelijke noden. Het kan gebeuren dat de institutionalisering ervan met de tijd leidt tot 
“verouderde voorschriften” 113 en dat de maatschappelijke vereisten de evangelische 
antwoorden ombuigen tot antwoorden die worden afgemeten aan de efficiëntie en de 
rationaliteit van “de onderneming”. Het kan gebeuren dat het Godgewijde leven het gezag, 
de charismatische durf en de evangelische parrèsia verliest, omdat het wordt aangetrokken 
door lichten die niets met zijn eigenheid te maken hebben.  
 
Paus Franciscus nodigt ons uit tot een creatieve trouw, tot de verrassingen van God: “Jezus 
Christus kan ook de saaie schema’s doorbreken waarin wij hem willen opsluiten, en Hij 
verrast ons met zijn voortdurende goddelijke creativiteit. Telkens wanneer wij trachten naar 
de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het Evangelie terug te krijgen, 
verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere uitdrukkingsvormen, 
sprekendere tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige 
wereld. In werkelijkheid is iedere authentieke evangeliserende activiteit altijd ’nieuw.“ 114  
 
 Op de kruispunten van de wereld  
 
15. De Geest roept ons om de servitium caritatis (dienst van de naastenliefde)te moduleren 
volgens het aanvoelen van de Kerk. De caritas “zet zich in voor de opbouw van de “stad van 
de mensen” volgens recht en gerechtigheid. Van de andere kant overstijgt de liefde de 
gerechtigheid en voltooit die in de logica van geven en vergeven. De “stad van de mensen” 
wordt niet alleen vooruitgeholpen door betrekkingen op grond van rechten en plichten, 
maar allereerst en vooral op grond van relaties die worden getekend door belangeloze 
vrijgevigheid, barmhartigheid en samenhorigheid ”,115 en het Leergezag biedt ons een breder 
inzicht: “Het gevaar van onze tijd bestaat erin dat met de daadwerkelijke afhankelijkheid van 
mensen en volkeren onderling, de ethische correlatie van geweten en verstand van de 
betrokkenen niet overeenstemt, van waaruit een werkelijk menselijke ontwikkeling zou 
moeten voortkomen. Alleen met de liefde, verlicht door het licht van de rede en van het 
geloof, is het mogelijk ontwikkelingsdoelen te bereiken, die een menselijkere en meer 
vermenselijkende waarde bezitten.” 116  
 



 

Andere coördinaten van de geest roepen ons om bastions te versterken waarin het denken 
en de studie de menselijke identiteit en diens gelaat van genade kan behoeden in de vloed 
van digitale verbindingen en de wereld van de netwerken, die voor de hedendaagse mens 
een reële en spirituele toestand vormen. De technologie  doordrenkt en tegelijk deelt ze 
noden mee en prikkelt ze wensen die de mens altijd heeft gekoesterd: we zijn geroepen om 
deze onontgonnen landen te bewonen om er het Evangelie te verkondigen. “Vandaag voelen 
wij, nu de netwerken en instrumenten van de menselijke communicatie ongehoorde 
ontwikkelingen hebben doorgemaakt, de uitdaging om de “mystiek” van het samenleven te 
ontdekken en door te geven, ons onder elkaar te vermengen, elkaar te ontmoeten, elkaar in 
de armen te sluiten, elkaar te steunen, deel te nemen aan dit enigszins chaotische getij dat 
kan veranderen in een ware ervaring van broederschap, in een solidaire karavaan, in een 
heilige pelgrimstocht.” 117  
 
Op dezelfde manier worden wij uitgenodigd om snel onze tenten op te slaan op de 
kruispunten van paden die niet platgetreden zijn. Om op de drempel te staan, zoals de 
profeet Elia, voor wie het verkennen van de uithoeken een bron van openbaring was: 
noordwaarts naar Sarepta, zuidwaarts naar de Horeb, oostwaarts tot voorbij de Jordaan 
voor de boetvaardige eenzaamheid en tot slot de tenhemelopneming. De drempel is de 
plaats waar de Geest zucht: daar waar wij niet meer weten wat te zeggen, van waaruit we 
niet weten in welke richting onze verwachtingen mogen uitgaan, maar waar de Geest Gods 
plannen kent (Romeinen 8,27) en ze aan ons kenbaar maakt. We lopen soms het gevaar om 
aan de wegen van de Geest onze eigen kaarten toe te wijzen die al lang uitgetekend zijn, 
omdat het ons geruststelt steeds dezelfde wegen opnieuw te bewandelen. Paus Benedictus 
opent de blik van een Kerk die groeit door haar aantrekkingskracht,118 terwijl Paus 
Franciscus droomt “van een missionaire keuze die in staat is alles te veranderen, opdat de 
gewoonten, de stijlen, de tijdschema’s, de taal en iedere kerkelijke structuur een kanaal 
worden dat meer dan voor de bescherming van zichzelf geschikt is voor de evangelisatie van 
de huidige wereld […] in een voortdurende houding van ’erop uitgaan’ om zo het positieve 
antwoord te begunstigen van al degenen aan wie Christus zijn vriendschap aanbiedt.” 119  
 
De vreugde van het Evangelie vraagt ons om een spiritualiteit te weven, als een kunst van 
het zoeken, die alternatieve metaforen, nieuwe beelden verkent en nooit eerder geziene 
vooruitzichten schept.  Opnieuw nederig vertrekken vanuit de ervaring van Christus en Zijn 
Evangelie, dus vanuit het ‘ervaren’ weten, vaak een ontwapend weten zoals dat van David 
tegenover Goliath. De kracht van het Evangelie, die in ons beproefd is als heil en vreugde, 
stelt ons in staat om met wijsheid beelden en symbolen te gebruiken die aangepast zijn aan 
een cultuur die gebeurtenissen, ideeën en waarden opslokt, en ze voortdurend als 
verlokkelijke ‘iconen’ terugstuurt, als echo van “een diepgewortelde heimwee naar God, die 
zich op diverse manieren uit en die tal van mannen en vrouwen een houding van oprecht 
zoeken meegeeft”. 120  
 
Vroeger was het symbool van de reis of van het opstijgen een van de krachtige thema’s van 
het spirituele leven: niet in de ruimtelijke zin, maar naar het binnenste van de ziel.  Dit 
mystieke proces dat als fundament van het geestelijk leven geldt, ontmoet in deze tijd 
andere waarde-scheppende elementen aan wie het licht en zin schenkt. Het gebed, de 
loutering, de beoefening van de deugden komen samen met de solidariteit, de inculturatie,  



 

de spirituele oecumene, de nieuwe antropologie; die ontmoeting vraagt een nieuwe 
hermeneutiek en, volgens de oude traditie van de kerkvaders, nieuwe mystagogische wegen.   
 
De Godgewijde mannen en de Godgewijde vrouwen, die deskundigen zijn in de Geest en die 
zich bewust zijn van de innerlijke mens in wie Christus woont, worden uitgenodigd om langs 
die wegen op pad te gaan, zich te verzetten tegen het dia-bolische dat verdeelt en scheidt, 
en het sym-bolische vrij te maken, dus de voorrang van het verband en van de relatie die 
aanwezig zijn in de complexiteit van de geschapen realiteit, het plan om alles in de hemel en 
op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus (Efeziërs 1,10).  
 
Waar zullen de Godgewijden zijn? Zullen zij, vrij van ketenen wegens de evangelische 
levenswijze die ze belijden, op de rand kunnen stoppen – net als schildwachten -, waar de 
blik scherpzinniger en indringender wordt, en de gedachte nederig? Zal het Godgewijde 
leven de uitdaging kunnen aannemen van de vragen die afkomstig zijn van de kruispunten 
van de wereld?  
 
De ervaring van de armen, de interreligieuze en interculturele dialoog, de complementariteit 
van man en vrouw, de ecologie in een zieke wereld, de ongeremde eugenetica, de 
gemondialiseerde economie, de planetaire communicatie, het symbolische taalgebruik zijn 
de nieuwe hermeneutische horizonten  die we niet louter mogen opsommen, maar waarin 
we wonen en die gisten onder de leiding van de Geest wiens zucht we in alles horen (cf. 
Romeinen 8,22-27). Het zijn historische ontwikkelingen  die waardesystemen, talen, 
prioriteiten, antropologische denkbeelden opnieuw ter discussie stellen. Miljoenen mensen 
zijn op weg door werelden en culturen, waardoor ze eeuwenoude identiteiten ontwrichten 
en de vermenging van culturen en godsdiensten in de hand werken.  
 
Zal het Godgewijde leven de gastvrije gesprekspartner kunnen worden “bij de zoektocht 
naar God, die van oudsher het mensenhart beweegt”? 121  Zal het Godgewijde leven, zoals 
Paulus, naar het marktplein van Athene kunnen gaan en met de ongelovigen spreken over 
de onbekende God (cf. Handelingen 17, 22-34)? Zal het Godgewijde leven de ijver van het 
denken kunnen voeden, om de waarde van het anders-zijn en de ethiek van de verschillen in 
het vreedzaam samenwonen opnieuw te kunnen laten opleven?  
 
In zijn diverse vormen is het Godgewijde leven reeds aanwezig op deze kruispunten. Al 
eeuwenlang beleven de kloosters, de gemeenschappen en de broederschappen in 
grensgebieden in primis (als eersten) de stille getuigenis, de plaats van het Evangelie, van 
dialoog, van ontmoeting. Daarnaast leven zovele Godgewijde mannen en vrouwen het 
dagelijkse bestaan  van de mannen en vrouwen van vandaag, delen ze hun vreugde en hun 
verdriet, in de bezieling van de wereldlijke orde, met de kennis en de durf om “nieuwe en 
moedige wegen te vinden om allen samen te komen” in Christus, 122 en “verder te gaan, niet 
enkel verder, maar verder en in het midden, daar waar alles gespeeld wordt”.123  
 
De Godgewijde mannen en vrouwen op de drempel zijn geroepen om ‘open plekken’ te 
maken, zoals in ver vervlogen tijden in het midden van bos plekken werden gerooid om 
steden te stichten.  De gevolgen van die keuzes zijn onzeker, zoals Paus Franciscus 
onderstreept, ze dwingen ons zonder twijfel naar een uitweg vanuit het centrum naar de 
randen, naar een herverdeling van de krachten, waarin het behoud van het status quo en de 



 

inschatting van de winst niet meer op de eerste plaats komen, maar wel de profetie van de 
evangelische keuzes. “Het charisma is geen fles gedistilleerd water. Men moet het beleven 
met energie, en het ook cultureel herlezen”.124  
  
 
In het teken van het kleine 
 
16. We zetten onze reis verder terwijl we bemiddelen in het nederige teken van het 
Evangelie:  “Verlies nooit het vuur om ‘s werelds wegen te bewandelen, het bewustzijn dat 
stappen, ook al is het met onzekere tred of strompelend, beter is dan te blijven stilstaan, 
opgesloten in de eigen vragen of in de eigen onzekerheden”. 125  
 
De beelden die we hebben beschouwd – van de wolk die de uittocht begeleidde tot de 
wedervaren van de profeet Elia – tonen ons dat het Koninkrijk Gods in ons midden tot uiting 
komt, in het teken van het kleine. “Wij geloven in het Evangelie, dat zegt dat het Rijk Gods 
reeds tegenwoordig is in de wereld en zich hier en daar ontwikkelt op verschillende wijzen: 
zoals het zaadje dat in een grote boom kan veranderen (cf. Matteüs 13,31-32), zoals een 
handvol zuurdeeg, die een grote massa doordesemt (cf. Matteüs 13,33) en zoals het goede 
zaad dat te midden van het onkruid opgroeit (cf. Matteüs 13,24-30), en ons altijd op een 
aangename wijze kan verrassen.” 126  
 
Wie de zelfreferentie niet overstijgt, heeft vaak enkel een beeld en een kennis van zichzelf 
en van zijn eigen horizon. Wie zich klein maakt in de marge kan een nederigere en 
spirituelere wereld aanvoelen en mogelijk maken.  
 
De nieuwe trajecten van het geloof ontluiken vandaag in nederige plaatsen, in het teken van 
een Woord dat tot verlossing leidt indien ernaar wordt geluisterd en ernaar wordt geleefd. 
De Instituten van het gewijde leven en de Sociëteiten van het apostolische leven – die keuzes 
maken vanuit de kleine tekenen die worden geïnterpreteerd in het geloof en in de profetie 
die kan aanvoelen wat er ‘verderop’ is – worden plaatsen van het leven, waar het licht 
schittert en de uitnodiging weerklinkt die anderen roept om Christus te volgen.  
 
Laten we een stijl hanteren van kleine en nederige werken en aanwezigheden, zoals het 
evangelische mosterdzaadje (cf. Matteüs 13,31-32), waarin de intensiteit van het teken 
grenzeloos straalt: het moedige woord, de vreugdevolle broederschap, het luisteren naar de 
zwakke stem, de herinnering aan Gods huis tussen de mensen. We moeten “de stad vanuit 
een contemplatief standpunt herkennen, ofwel vanuit een standpunt van het geloof dat de 
God ontdekt die in haar huizen, in haar straten, op haar pleinen woont. De 
tegenwoordigheid van God begeleidt het oprechte zoeken dat mensen en groeperingen 
doen om steun en zin voor hun leven te vinden. Hij leeft onder de burgers en bevordert de 
solidariteit, de broederlijkheid, het verlangen naar het goede, naar waarheid, naar 
gerechtigheid. Deze tegenwoordigheid mag niet worden vervaardigd, maar moet worden 
ontdekt, onthuld”. 127 

 
Het Godgewijde leven is niet enkel vruchtbaar door getuigenis af te leggen van het goede, 
maar ook door het te herkennen en het te kunnen aanwijzen, in het bijzonder daar waar 
men het gewoonlijk niet ziet, in de “niet-burgers”, de “halve burgers” of het “stedelijk 



 

afval”,128 degenen die geen waardigheid hebben. Van woorden van solidariteit overgaan tot 
daden die verwelkomen en genezen: tot die waarheid wordt het Godgewijde leven 
geroepen.129  
 
Paus Benedictus spoorde ons al aan: “Ik nodig jullie uit tot een geloof dat in staat is de 
wijsheid van het zwakke te onderkennen. In de vreugden en in het lijden van vandaag de dag 
zal het gewicht van het kruis van de Heer voelbaar worden. Twijfel er nooit aan dat 
de kenosis van Christus al de overwinning van Pasen is. Juist aan de grenzen van onze zwakte 
zijn we als mensen geroepen om te leven naar het voorbeeld van Christus in een 
allesomvattende spanning die, voor zover mogelijk in de tijd, de eschatologische perfectie 
verwacht. In een samenleving van efficiëntie en succes wordt jullie leven gekenmerkt door 
de “minderheid” en door de zwakte van de kleinen; door empathie voor diegenen die geen 
stem hebben en als evangelisch teken van tegenspraak.”130  
 
We nodigen uit om terug te keren naar de evangelische kennis die de kleinen beleven (cf.  
Matteüs 11, 25):  “Het is de vreugde die men beleeft tussen de kleine dingen van het 
dagelijkse leven, als antwoord op de liefdevolle uitnodiging van God, onze Vader: Mijn zoon, 
doe uzelf tegoed, zoveel als gij kunt ... Laat een gelukkige dag u niet ontsnappen (Sirach 
14,11.14). Hoeveel vaderlijke tederheid voelt men achter deze woorden!”. 131  
 
De huidige zwakte van het Godgewijde leven vloeit eveneens voort uit het feit dat het de 
vreugde van “de kleine dingen van het dagelijkse leven”132 verloren heeft. In de weg van de 
bekering zouden de Godgewijde mannen en de Godgewijde vrouwen kunnen ontdekken dat 
de eerste oproep – in de brief “Verheugt U” hebben we er al aan herinnerd – de oproep tot 
vreugde is, als verwelkoming van het kleine en zoektocht naar het goede: “Enkel voor 
vandaag zal ik gelukkig zijn in de zekerheid dat ik geschapen ben om gelukkig te zijn, niet 
enkel in de andere wereld, maar ook in deze wereld”.133  
 
Paus Franciscus nodigt ons uit om ons “te laten dragen door de Geest door ervan af te zien 
alles te berekenen en te controleren, en het Hem mogelijk te maken ons te verlichten, te 
leiden, te drijven waarheen Hij wil. Hij weet goed wat er in iedere tijd en op ieder ogenblik 
nodig is”.134  
  
In koor in de statio orante (statie van het gebed) 
 
17. De horizon ligt open, terwijl wij worden uitgenodigd tot biddende waakzaamheid die 
tussenbeide komt voor de wereld. In die waakzaamheid blijven we kleine tekenen zien, 
voortekenen van de overvloedige, weldadige regen over onze dorheid, licht geruis van een 
trouwe aanwezigheid.  
 
De weg die we moeten afleggen om de wolk te volgen is niet altijd gemakkelijk; de 
onderscheiding vereist soms lange, vermoeiende periodes van wachten; het zachte juk (cf. 
Matteüs 11,30) kan drukkend worden. De woestijn is ook een plaats van eenzaamheid, een 
verlaten oord. Een plaats waar ontbreekt wat fundamenteel is om te leven: water, planten, 
het gezelschap van andere mensen, de warmte van een vriend, soms het leven zelf. In de 
stilte en de eenzaamheid van de woestijn komt eenieder in aanraking met zijn waarste 



 

beeld: men weegt zichzelf en het oneindige af, zijn eigen kwetsbaarheid als een zandkorrel 
en de stevigheid van de rots als het mysterie van God.  
 
De Israëlieten sloegen hun kamp op wanneer de wolk boven de tent bleef hangen en ze 
gingen weer op weg wanneer de wolk wegtrok. Stilhouden en weer vertrekken: een leven 
dat door de wolk van de Geest wordt geleid, geregeld, door zijn ritme wordt bepaald. Een 
leven dat men moet leven in vigile veglia (in wakkere waakzaamheid).  
 
Elia, die zich helemaal oprolt, gepijnigd door de pijn en de ontrouw van het volk, draagt het 
lijden op zijn rug en voelt het verraad in zijn hart. Hij wordt zelf gebed, biddende 
smeekbede, schoot die voorspraak doet. Naast hem speurt de jongen voor hem de hemel af, 
om te kijken of het teken van het antwoord op Gods belofte uit de zee opduikt.  
 
Het is het paradigma van het geestelijke traject van iedereen, waarlangs de mens zich 
oprecht tot vriend van God bekeert, tot instrument van Zijn goddelijk heilsplan, zich bewust 
wordt van zijn roeping en zijn opdracht tot welzijn van alle zwakken op aarde.  
 
Het Godgewijde leven wordt momenteel ook geroepen om de statie van de voorspraak met 
een bijzondere intensiteit te beleven. We zijn ons bewust van onze beperking en van onze 
eindigheid, terwijl onze geest door de woestijn en de troost op zoek gaat naar God en naar 
de tekenen van Zijn genade, duisternis en licht. In die statio orante (statie van het gebed) 
speelt de weerspannige gehoorzaamheid van de profetie van het Godgewijde leven, die als 
passionele stem voor de mensheid weerklinkt. Volheid en leegte – als diepe waarneming van 
het mysterie van God, van de wereld en van de mens –  ervaren we onderweg met dezelfde 
intensiteit.  
 
Paus Franciscus richt zich tot ons: “Vecht je met de Heer voor je volk, zoals Abraham heeft 
gevochten (cf. Genesis 18,22-33)? Dat moedig gebed om voorspraak. We spreken over 
parrèsia, over apostolische moed, en we denken aan de pastorale plannen, dat is goed, maar 
parrèsia is ook nodig in het gebed.” 135  
 
De voorspraak weerklinkt voor de menselijke armoede, adventus en eventus: voorbereiding 
op het antwoord van de genade, op de vruchtbaarheid van de dorre grond, op de mystiek 
van de ontmoeting in de kleine tekenen.  
 
Doordat de Godgewijde mannen en de Godgewijde vrouwen deel kunnen uitmaken van een 
koor, zijn het geen eenzame profeten, maar mannen en vrouwen in gemeenschap, die 
samen luisteren naar het Woord, die samen betekenissen en nieuwe tekenen, gedachten 
kunnen uitwerken,  die ook in de tijd van de vervolging en het martelaarschap werden 
opgebouwd. Het gaat over een weg naar de gemeenschap van verschillen: teken van de 
Geest die de passie in ieders hart blaast opdat allen één mogen zijn (Johannes 17, 21). Zo uit 
zich een Kerk die –  wanneer ze aan tafel aanschuift na een weg van twijfels en trieste 
opmerkingen en zonder hoop – haar Heer herkent in het breken van het brood (Lucas 24, 
13-35), gehuld in het wezen van het Evangelie.  
 
  



 

Stof tot nadenken  
 

 
18. De vragen van paus Franciscus 
 
   
a) “Wanneer de Heer ons een opdracht wil geven, ons een werk wil geven, dan bereidt hij 

ons voor om dat goed te doen”, precies “zoals hij Elia heeft voorbereid.” Wat telt “is niet 
dat hij de Heer heeft ontmoet”, maar wel “de weg die hij heeft afgelegd om te komen tot 
de opdracht die de Heer hem toevertrouwt.” Net dat “maakt het verschil tussen de 
apostolische opdracht die de Heer ons geeft en een menselijke, eerlijke, goede taak.” 
Dus “wanneer de Heer een opdracht geeft, laat Hij ons altijd beginnen aan een proces 
van loutering, een proces van onderscheiding, een proces van gehoorzaamheid, een 
proces van gebed.” 136  

 
b) “Zijn ze zachtmoedig, nederig? Is er in die gemeenschap onenigheid onder elkaar over de 

macht? Ruzie door jaloezie? Roddel? Dan zijn ze niet op de weg van Jezus Christus.” De 
vrede in een gemeenschap is immers een “zeer belangrijk kenmerk. Vooral omdat de 
duivel altijd probeert te verdelen. Hij is de vader van de verdeeldheid; met de jaloezie 
verdeelt hij. Jezus toont ons deze weg, die weg van vrede tussen ons, van de liefde 
tussen ons.”137   

 
c) Het is belangrijk “de gewoonte te hebben om de genade van de herinnering te vragen 

aan de weg die het volk van God afgelegd heeft.” Ook de genade van “de persoonlijke 
herinnering: wat God met mij gedaan heeft, in mijn leven, hoe Hij mij op weg gezet 
heeft.”  We moeten ook “de genade van de hoop vragen. Deze hoop is geen optimisme, 
dat is iets anders”; “de genade vragen om alle dagen het verbond te hernieuwen met de 
Heer die ons geroepen heeft.” 138  

 
d) Dit “is ons lot: stappen in het vooruitzicht van de beloften, vanuit de zekerheid dat die 

bewaarheid zullen worden. Het is mooi om het elfde hoofdstuk van de Brief aan de 
Hebreeën te lezen, waarin de weg van Gods volk naar de beloften wordt verteld: hoezeer 
dat volk van die beloften hield en ernaar zocht, zelfs door het martelaarschap. Het volk 
wist dat de Heer trouw is. Hoop ontgoochelt nooit. (…) Dit is ons leven: geloven en op 
weg gaan” zoals Abraham heeft gedaan, die “vertrouwen had in de Heer en die ook op 
de moeilijke momenten voortging.”139  

 
e) Verlies nooit het vuur om ‘s werelds wegen te bewandelen, het bewustzijn dat stappen, 

ook al is het met onzekere tred of strompelend, beter is dan te blijven stilstaan, 
opgesloten in de eigen vragen of in de eigen onzekerheden. De missionaire passie, de 
vreugde van de ontmoeting met Christus die je ertoe aanzet om de schoonheid van het 
geloof met anderen te delen, houden het gevaar weg dat je in het individualisme 
geblokkeerd blijft.140    

 
f) De religieuzen zijn profeten. Het zijn degenen die hebben gekozen voor een sequela 

Christi (navolging van Christus) naar het voorbeeld van Zijn leven, met de 
gehoorzaamheid aan de Vader, de armoede, het leven in gemeenschap, de kuisheid. […] 



 

In de Kerk worden de religieuzen in het bijzonder geroepen om profeten te zijn die 
getuigen hoe Jezus in deze wereld heeft geleefd, die aankondigen hoe  het Koninkrijk 
Gods in zijn volmaaktheid zal zijn. Een religieuze persoon mag nooit verzaken aan de 
profetie.141   

 
g) Dit is een Christelijke houding: de waakzaamheid. De waakzaamheid over zichzelf: wat 

gebeurt er in mijn hart? Want waar mijn hart ligt, daar is mijn schat. Wat gebeurt daar? 
De Oosterse Vaders zeggen dat men goed moet weten of zijn hart onrustig is dan wel of 
zijn hart rust kent. (…) En wat doe ik dan? Ik probeer te vatten wat er gebeurt, maar altijd 
in vrede. Begrijpen in vrede. Wanneer de vrede terugkeert, kan ik de discussio 
conscientiae (gewetensvorming) ondernemen. Wanneer ik vrede heb, is er geen onrust 
over “wat is er vandaag in mijn hart gebeurd?” Dat is nu net waakzaam zijn. Waakzaam 
zijn betekent niet dat je naar de martelkamer gaat, neen! Het betekent dat je in je hart 
kijkt. We moeten meester zijn van ons hart. Wat voelt mijn hart, wat zoekt mijn hart? 
Wat heeft me vandaag gelukkig gemaakt en wat heeft me vandaag niet gelukkig 
gemaakt? 142  

 
h) Dankzij God leven en werken jullie niet als aparte individuen, maar als gemeenschap, en 

dank God daarvoor! De gemeenschap ondersteunt het hele apostolaat. Soms lopen er 
spanningen door de religieuze gemeenschappen, met het risico op individualisme en 
versnippering, terwijl er nood is aan een diepe communicatie en aan echte relaties. De 
vermenselijkende kracht van het Evangelie uit zich in de broederlijkheid die in 
gemeenschap wordt beleefd, die wordt gemaakt door het onthaal, het respect, de 
wederzijdse hulp, het begrip, de hoffelijkheid, de vergiffenis en de vreugde. 143  

 
i) Jullie zijn het desem dat voor zovelen een goed brood kan maken, het brood waar zo 

naar wordt gehongerd: het luisteren naar de noden, naar de wensen, naar de 
ontgoochelingen, naar de hoop. Net zoals degenen die jullie zijn voorgegaan in jullie 
roeping, kunnen jullie opnieuw hoop geven aan de jongeren, de ouderen helpen, de 
wegen naar de toekomst openen, de liefde op elke plaats en in elke situatie uitdragen. 
Als dat niet gebeurt, als jullie gewone leven geen getuigenis aflegt en profetie is, dan is – 
en ik herhaal het jullie – bekering dringend nodig! 144  

 
j) In plaats van enkel een Kerk te zijn die onthaalt en ontvangt door de deuren open te 

houden,   proberen we toch een Kerk te zijn die nieuwe wegen zoekt, die in staat is om te 
deur uit te komen en op weg te gaan naar degenen die niet naar haar komen, die ervan 
weggegaan zijn of die er onverschillig tegenover staan. Wie ervan weggegaan is, heeft 
daar soms redenen voor die, indien ze goed worden begrepen en ingeschat, kunnen 
maken dat hij terugkeert. Maar we hebben durf, moed nodig. 145  

 
k) In het Godgewijde leven beleven we de ontmoeting tussen de jongeren en de ouderen, 

tussen naleving en profetie. Laten we dat niet als twee tegenovergestelde realiteiten 
zien! Laten we eerder toe dat de Heilige Geest hen allebei begeestert, en het teken 
daarvan is de vreugde: de vreugde om een leefregel na te leven en volgens regels op weg 
te gaan, en de vreugde dat we door de Geest worden geleid, nooit star, nooit gesloten, 
altijd open voor Gods stem die spreekt, die opent, die leidt, die ons uitnodigt om naar de 
horizon te gaan. 146  



 

Gegroet, Vrouw van het nieuwe Verbond  

19. Op weg gaan volgens Gods tekenen betekent de vreugde en het hernieuwd enthousiasme 
ervaren van de ontmoeting met Christus, 147 het centrum van het leven en de bron van de 
beslissingen en van de werken. 148   
 
De ontmoeting met de Heer hernieuwt zich dag na dag in de vreugde van de weg die met volharding 
wordt gegaan. “Altijd op weg met die deugd die een deugd van pelgrims is: de vreugde!” 149  
Onze tijd herinnert aan de noodzaak om waakzaam te zijn: “Waakzaamheid. Dat betekent dat je in je 
hart kijkt. We moeten meester zijn van ons hart. Wat voelt mijn hart, wat zoekt mijn hart? Wat heeft 
me vandaag gelukkig gemaakt en wat heeft me vandaag niet gelukkig gemaakt? […] Dat betekent de 
staat van mijn hart kennen, mijn leven, hoe ga ik op het pad van de Heer. Want als er geen 
waakzaamheid is, gaat het hart alle richtingen uit, en de verbeelding gaat het achterna. Dit zijn geen 
oude dingen, dit zijn geen achterhaalde dingen.” 150  

 
De Godgewijde mens wordt het geheugen van God, hij herinnert zich het handelen van de Heer. De 
tijd die ons gegeven is om achter de wolk aan te gaan, vraagt volharding van ons, vraagt trouw om 
waakzaam te speuren alsof we het onzichtbare zien (Hebreeën 11,27). Het is de tijd van het nieuwe 
verbond. In tijden van verbrokkeling en benauwdheid wordt aan ons - zoals aan Elia – gevraagd om te 
waken, onvermoeibaar de hemel af te speuren om een klein wolkje op te merken, niet groter dan een 
handpalm, om de durf van de volharding en de scherpe visie van de eeuwigheid te bewaren. Onze 
tijd blijft een tijd van ballingschap, van pelgrimstocht, van waakzame en vreugdevolle verwachting 
van de eschatologische realiteit waarin God in allen zal zijn.  
 
Maria “is de nieuwe ark van het verbond, voor wie het hart juicht van vreugde, de Moeder Gods 
aanwezig in de wereld, die deze goddelijke aanwezigheid niet voor zich houdt, maar deze aanbiedt 
en zo de genade van God deelt. En zo is Maria – zoals het gebed zegt – echt de causa nostrae 
laetitiae (oorzaak van onze vreugde), de ark in wie de Redder echt in ons midden aanwezig is.” 151  
 
Gegroet Maria, Vrouw van het nieuwe Verbond, zalig zijt gij omdat gij hebt geloofd (cf. Lucas 1,45) en 
gij “weet de sporen van de Geest van God te herkennen in de grote gebeurtenissen en ook in die 
welke nauwelijks waarneembaar lijken!” 152  

 
Ondersteun onze nachtelijke wake, tot aan het ochtendgloren, in afwachting van de nieuwe dag. 
Verleen ons de profetie die aan de wereld de vreugde van het Evangelie vertelt, de zaligheid van 
degenen die de horizonten van nieuwe hemels en nieuwe aarden afspeuren (cf. Openbaring 21,1) en 
die op de aanwezigheid daarvan in de menselijke steden vooruitlopen.  
 
Help ons om de vruchtbaarheid van de Geest te belijden in het teken van het wezenlijke en van het 
kleine. Sta ons toe om de moedige daad te stellen van de nederige tot wie God zijn blik richt  en voor 
wie de geheimen van het Koninkrijk worden onthuld (cf. Matteüs 11,25-26), hier en nu. 
 
Amen.  
 
Vaticaan, 8 september 2014  
Geboorte van Maria  
          João Braz Kard. de Aviz  

Prefect  
   José Rogriguez Carballo, O.F.M.  
  Aartsbisschop Secretaris  
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