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Vooraf

Itinerarium, een spirituele reisgids

Voor bijna alle mensen is het leven een zoek-
tocht naar zin, naar de diepere betekenis 

van ons bestaan. Op die weg ontmoeten velen 
in West-Europa het christelijke geloof en de rij-
ke traditie van de katholieke Kerk. Deze laatste 
blijft uitdagen, ook al is zij – juist zoals Jezus 
Christus zelf – dikwijls een ‘teken van tegen-
spraak.’ Die spanning wordt in de regel minder 
gevoeld zodra de invalshoek spiritualiteit wordt 
gekozen, zelfs wanneer – zoals in deze bundel – 
het katholieke christendom de focus is. 

Spiritualiteit – decennia terug sprak men 
in sommige kringen veeleer van ‘geestelijk 
leven’ – wordt dikwijls gezien als ‘christendom 
op maat’, niet dogmatisch en met een sterk 
accent op de persoonlijke beleving. Vaak her-
ken ik mij in de uitspraak van de Franse filo-
sofe Simone Weil (1909-1943) – die alles goed 
overdacht maar zelf nooit tot de Kerk toetrad – 
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wanneer zij zegt: ‘Geduldig en hoopvol wachten 
is de basis van alle spiritualiteit’. 

Ik herken me vooral in de woorden uit de 
Schrift: ‘Het geloof is de vaste grond van wat wij 
hopen. Laten wij ons daarom aansluiten bij die 
menigte geloofsgetuigen’ (Hebr 11,1 en 12,1), 
want ‘de hoop is de vaste grond van onze ziel’ 
(Hebr 6,19). Geloven en vooral hopen als uitda-
ging; dat is de weg van heiligheid die volgens 
romanschrijver Georges Bernanos (1888-1948), 
eigenlijk het enige echte avontuur is. Denkwij-
zen die kunnen inspireren en persoonlijke erva-
ringen die hoop wekken: daarover gaat het 
vaak in dit boekje.

Spiritualiteit
Heel in het algemeen mag men stellen dat spiri-
tualiteit vaak drie krachtlijnen heeft. 
1. Ontmoeting, wat betekent dat men geraakt 

is door iets of iemand. Het geloof uit onze 
jeugd, de schoonheid van de liturgie, het 
Bijbelse mensbeeld of een levende ervaring – 
een film, een heilige, een roman, een kloos-
ter – zetten ons zozeer aan het denken dat 
we een persoonlijke keuze maken voor een 
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geloofsweg en men soms zelfs kan spreken 
van een bekering. 

2. Ordening, want terwijl verstand en wil veelal 
een grote rol spelen, heeft zo’n keuze gevol-
gen voor de praktijk van ons leven, oftewel 
een zekere planmatigheid: regelmatig de Bij-
bel lezen, wekelijks de Mis bezoeken, je door 
de christelijke moraal laten inspireren, zodat 
je hele bestaan bij deze spiritualiteit betrok-
ken wordt. 

3. Omvorming, een wezenlijke verandering van 
onze levenswijze, onze spirituele stijl, omdat 
ons bestaan door een doorleefde katholie-
ke spiritualiteit als ‘ervaring van genade’ 
dieper verankerd wordt en een vernieuwd 
evenwicht zal vinden. Het geloof wordt dan 
steeds meer mijn geloof. 

Reeds in 1969 formuleerde predikant Cees Aal-
ders het als volgt: ‘Overal waar de mens met 
bewuste bedoelingen en op min of meer metho-
dische wijze bezig is zijn leven te doen beant-
woorden aan een transcendente zingeving, is er 
sprake van spiritualiteit’. Deze misschien wat 
schoolse omschrijving acht ik nog steeds het 
overwegen waard.
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Geloven maakt anders
Aan alle teksten die volgen ligt de overtuiging 
ten grondslag dat ons leven een zoektocht is en 
dat het christelijke geloof, in verbondenheid 
met de katholieke Kerk, daarbij een oriëntatie 
biedt welke beantwoordt aan een diep mense-
lijk verlangen en daarom ook een wezenlijke 
bijdrage levert aan een harmonisch menselijk 
leven. Anna Terruwe (1911-2004) verwoord-
de dit in de vorige eeuw in haar zogenaamde 
‘bevestigingstheorie’; de priesters Henri Nou-
wen (1932-1996) en de Fransman Jacques Phi-
lippe (*1947) wijzen, soms met andere accen-
ten, een vergelijkbare weg. Het gaat hierbij om 
een traditie van eeuwen die zichtbaar maakt 
wat een slogan verwoordt die zegt: ‘geloven is 
gezond’. Je wordt daardoor een andere, in Bij-
belse zin een nieuwe, en in psychische zin een 
harmonische mens. Het gaat daarbij steeds om 
geluk in de fundamentele zin van het woord. 

‘Het verlangen naar geluk is door God in het 
hart van de mens neergelegd.’ Deze uitspraak 
komt, met kleine varianten, meerdere keren 
voor in de Catechismus van de katholieke Kerk, 
het grote geloofscompendium dat in 1992 ver-
scheen en in nagenoeg alle talen toegankelijk is 
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(CKK 27, 1718, 1818). Dit lijvige boek, waarnaar 
regelmatig verwezen wordt, beschouw ik naast 
de Heilige Schrift als een essentiële levensbron, 
die ik graag voor een ruimer publiek toegan-
kelijk wil maken. Ook andere auteurs, met wie 
ik in de loop der jaren vertrouwd ben geraakt, 
breng ik regelmatig voor het voetlicht, vanuit 
de overtuiging dat ze ons leven kunnen dragen, 
verdiepen en inspireren.

Vijf invalshoeken
Dit boekje draagt bouwstenen aan om op het 
terrein van christelijk geloof en katholieke spiri-
tualiteit tot een samenhangende en verantwoor-
de keuze te komen vanuit vijf invalshoeken:

Waarom gaat het inhoudelijk bij christelijk 
geloof? Geloofsverantwoording of, met een 
oude term, apologetiek.

Wat is daarbij kenmerkend voor de verbon-
denheid vanuit de katholieke Kerk? Denkwij-
zen, tradities en actuele gebruiken van de Kerk 
dienen, om begrepen te worden, in een histori-
sche context te worden geplaatst.

Welke zijn de eventuele implicaties voor mijn 
geloofsbeleving door de dag heen? Aanbevelin-
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gen voor katholieke spiritualiteit in het dage-
lijkse leven.

Het leven en sterven van Jezus – Kerstmis, 
Pasen, Pinksteren en Allerheiligen – drukken 
voor katholieken in belangrijke mate hun stem-
pel op de tijd(sindeling) en beleving van onze 
levensjaren. Waarom en wat zijn de praktische 
gevolgen daarvan?

Christelijk denken, katholieke overtuiging en 
kerkelijke waardebeleving worden in West-Eu-
ropa steeds meer marginaal. Wat zijn de impli-
caties daarvan en wat zijn suggesties om daar 
in onze sterk geseculariseerde samenleving op 
verantwoorde wijze mee om te gaan?

Al deze teksten zijn in de afgelopen jaren ver-
schenen in de weekkrant Katholiek Nieuwsblad, 
waarin ik al decennialang regelmatig publiceer, 
deels onder het kopje dat ook de titel draagt 
van dit boek; enkele bijdragen werden aange-
past. Mijn overtuiging is dat christelijk geloof 
en intensieve verbondenheid met de katholieke 
Kerk ons bestaan wezenlijk raken en, zoals 
net gezegd, een belangrijke bijdrage leveren 
aan een evenwichtig leven. Kortom, het gaat 
om bouw stenen uit de traditie en vanuit onze 
hedendaagse ervaring, ten dienste van een 
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coherent geloof en een gefundeerd menswaar-
dig bestaan.


