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Beschouwing over spirituele onderscheiding   Paul Horbach 
          Dec. 2010 
1. Inleiding 
In deze beschouwing geef ik ‘mijn’ verwoording van ‘onderscheiding der geesten’ 
(ongetwijfeld gebrekkig) weer. Tevens wat onderscheiding voor mij betekent of kan 
betekenen. 
In hoofdstuk 2 schets ik de contouren van mijn visie op spiritualiteit in relatie met het  
onderscheidende handelen. Ik laat me weliswaar inspireren door Cassianus en Aristoteles, 
maar neem daar ook deels afstand van. 
De inhoud van de volgende vier hoofdstukken komt overeen met de vier aspecten die 
Cassianus onderscheidt bij het handelen als een bekwame geldwisselaar. Deze aspecten 
worden dus uitgewerkt in het kader van de visie uit het tweede hoofdstuk. Sommige 
hoofdstukken worden afgesloten met op de praktijkgerichte overwegingen (praxis) of met  
persoonlijke overwegingen. 
Ten slotte wordt in de bijlage onderscheiding bij Titus Brandsma geanalyseerd. 
   
2. Proeve van een visie op onderscheiden 
 Wij moeten bij spirituele onderscheiding volgens richtlijnen van woestijnvader 
Cassianus gaan handelen als bekwame geldwisselaars. Aristoteles benadrukt verstandigheid 
als een wezenlijk kenmerk van de spirituele houding. Dat zijn twee waardevolle 
benaderingen, waar ik me dankbaar door laat inspireren in mijn beschouwing over 
‘onderscheiding’.  
 
2.1 ‘Ontmoeting’ als context 
 In deze notitie plaats ik onderscheiding (en alles wat daar mee lijkt samen te hangen) 
in de context van ‘ontmoeting’ en het reageren daarop en daarin. In het leven ontmoet en 
ervaar ik onophoudelijk mensen met hun en mijn gedragingen, bevind ik me in allerlei 
situaties die ‘goed’ voelen of juist ‘niet (zo) goed’, lees ik boeken en geschriften, is er 
contact met levende en ‘levenloze’ medeschepselen, neem ik deel aan ritualen, ben ik al dan 
niet genietend in de natuur, mediteer ik, ik hoor woorden, muziek en de wind, ik spreek zelf, 
zie verschijnselen, tast vormen en proef smaken, voel ik de warmte van zon en de kou van 
de winter. Niet alleen aan de ‘buitenkant’ van mij, maar ook in mijn ‘binnenkant’ is daar de 
(dikwijls) chaotische stroom van ontmoetingen (emoties, gedachten, gevoelens, 
aanrakingen, fantasieën, pijn, beelden, beroeringen, dromen enz.). Dit ervarend ontmoeten 
is mijn leven.  Bovendien is er veelal een wederzijdse beïnvloeding tussen het gebeuren 
‘buiten’ en het gebeuren ‘binnen’. Elke ontmoeting doet in beginsel een appèl op mij, vraagt 
van mij een antwoord. Hoewel ik dikwijls de ontmoetingen niet helder bewust doormaak, en 
er dus er niet vrij in sta of vrij erop reageer, kan elke ontmoeting me tot reflectie brengen en 
dus tot een zekere bezinning en bewustwording. Dit geldt in het ‘gewone’ gebeuren van het 
leven, maar zeker ook bij ontmoetingen die ervaren (kunnen) worden als spiritueel van 
betekenis. In deze notitie richt ik de aandacht op ontmoetingen die spiritueel van betekenis 
lijken te zijn. Onderscheiding probeert betekenis te gaan zien van ‘ontmoetingen’ en is 
aldus middel om ‘mijn’ spiritueel leven zich voller te laten ontplooien.  
 
2.2 Ontmoeting en ‘ruimte’ 
 Elke ontmoeting geschiedt in ‘mijn’ wereld, binnen ‘mijn’ ruimte. Dit begrip 
‘ruimte’ kan ik niet goed uitwerken en in woorden beschrijven. Alles wat ik hierover 
opschrijf is alleen maar tasten, zonder twijfel onvolledig en niet logisch sluitend. Het is 
gebaseerd op eigen beleving. Tijdens meditatie kun je het-ruimte-zijn ervaren. Dat volstaat 
voorlopig voor mij. Elke ontmoeting verschijnt in de ruimte-die-ik-ben en verdwijnt ook 
weer als een onophoudelijke stroom. Alles van het ‘buitengebeuren’ behoort tot die stroom 
evengoed als alles van het ‘binnengebeuren’. Dit onderscheid binnen en buiten is een 
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ordening binnen ‘mijn’ ruimte. Ook de lichamelijke ervaring van mezelf, mijn psychische 
gevoelens, spirituele gebeurtenissen vinden in ‘mijn’ ruimte plaats. Al mijn ervaring is hier 
in deze, ‘mijn’ ruimte. Maar het is geen ruimte die onbeweeglijk is of neutraal. Het is een 
levende ruimte. De ruimte kan wijd zijn, en wijder worden, maar evengoed krimpen en zich 
benauwend verengen. Niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief kan ‘mijn’ ruimte 
veranderen. De ‘aard’ van de ervaringen drukken zich als het ware af in die ruimte en lijken 
zo van invloed te zijn op de kleuring van de ervaring van ontmoetingen die volgen. Je zou 
dit de toon, of de actuele sfeer van de ruimte kunnen noemen. De ruimte laat op een of 
andere geheime manier vrijheid toe: ‘ik’ kan ontmoeting meer of minder toelaten, ‘ik’ kan 
proberen dat wat zich wil tonen te reduceren naar mijn wil en naar mijn vermeend belang of 
daarentegen juist meer open zijn. Ook kan ‘ik’ mezelf gemaskerd tonen in ontmoeting. Dat 
maakt de ontmoeting van mij uit onwaar. Dergelijke onware ontmoetingen kunnen zelfs zo 
vanzelfsprekend worden dat ik ze voor ‘echt’ houd. Veel ontmoetingen zijn niet waar, maar 
onecht, tenminste deels. Maar soms, op genadige momenten, kan ik meer aanwezig zijn 
zoals ‘ik ben’, ik toon me dan in mijn ‘ware’ persoonlijkheid, met mijn ware gezicht. Met 
‘ik’ verwijs ‘ik’ naar het ‘actieve’ aspect van de persoonlijkheid van het moment van de 
ontmoeting (1). Het is moeilijk om dat in taal duidelijk te maken, ‘ik’ ervaar taalnood. (2) 
 Hoe de actuele toon van ‘mijn’ ruimte ook is, ‘mijn’ ruimte heeft een unieke 
grondtoon, althans zo ben ik dat in mijn beleving gaan ‘zien’. Deze unieke grondtoon zou je 
kunnen zien als afdruk van de Heilige in de aan mij geschonken ruimte. Noem deze 
grondtoon het aanwezig spoor van de Heilige dat in ‘mijn’ ruimte ‘achterblijft’ als haar 
Schepper ‘mijn’ ruimte laat zijn. Dit spoor correspondeert met het diepste verlangen naar de 
Heilige, naar de ‘aanwezige Afwezige’. Dat verlangen wil zich door en binnen  ‘mijn’ 
ruimte verwerkelijken, wil zich uitdrukken, wil in het leven tot gestalte komen. Het 
verlangen dat dus van de Heilige is, daar zijn bron heeft, is de uiterst intiem kloppende kern 
van ‘mijn’ leven.  Ik noem het ‘mijn’ zielenkern of het mystieke hart. Heel ‘mijn’ leven 
vindt in dit verlangen zijn oorsprong en is tevens daarvan uitdrukking. Hoe meer en hoe 
intenser dit heilige verlangen tot ‘leven’, tot manifestatie mag komen, hoe meer de actuele 
tonen in ‘mijn’ leven gezamenlijk ‘mijn’ unieke grondtoon laten horen en de Heilige in 
‘mijn’ leven uniek uitdrukken.   
 
2.3 Metafoor van de wegen 
 Met de metafoor van ‘de weg gaan’ heb ik wat moeite (3). Het suggereert namelijk 
dat ik me ergens bevind en dat ik ergens naar toe kan en misschien wel moet gaan. Een 
evolutionair beeld. Het eindpunt van ‘mijn’ weg is dan ‘mijn’ bestemming of zoals 
Cassinanus het noemt ‘de volle wasdom’. Het leven is vanuit de spirituele visie van ‘de weg 
gaan’ doelgericht. Een doel dat nog niet bereikt is maar dat wel benaderd en misschien 
bereikt kan worden. Het doel van ‘mijn’ leven lijkt dan in de toekomst te liggen, ergens 
vóór me in de lineaire tijd, of in het leven na de aardse dood. 
 In mij is echter de spirituele intuïtie, noem het geestesinzicht, dat het doel van ‘mijn’ 
leven hier op aarde (misschien van ieder ander, van elk schepsel, van alles, dat ‘weet’ ik 
niet) mijn gehele leven is. ‘Ik’ ben mijn wordend leven, een leven dat zich steeds uitdrukt, 
zich elk moment wil manifesteren en zich ook in het leven door al die ontmoetingen heen 
veelstemmig toont. Wat in de ‘geheime’ kern, in de diepste verlangen van ‘mijn ziel al 
‘eeuwig’ aanwezig is, ontplooit zich in het  leven hier op deze aarde. Deze ontplooiing ‘op 
elk moment’ opnieuw en opnieuw is mijn leven èn ‘mijn’ doel. Door dit ontplooiend leven 
wordt de zielenkern waarvan ze uitdrukking is wonderlijk genoeg ook zelf bevrucht en 
gevoed. Het ene moment is niet waardevoller dan het andere moment. Geen enkel moment, 
niets gaat verloren, niets is zonder betekenis. Het proces van ontplooien gebeurt ‘gewoon’, 
ik kan daar niets aan doen. Dikwijls volstrekt automatisch en dan zijn de ‘gegeven’ 
innerlijke en uiterlijke omstandigheden bijna volledig bepalend (geworden) wat zich op die 
momenten of fasen in mijn leven toont, en hoe zich dat uitdrukt. En dat gebeurt bij mij méér 
dan ik zou willen!  Het zijn die vele ‘momenten’ van spanning in de ruimte die ik ben, 



 3 

omdat de tonen van de actualiteit in mijn aardse leven dan niet, weinig of bijna helemaal 
niet in harmonie zijn met de grondtoon van ‘mijn’ diepste verlangen.  
 Door ‘ontmoeting’ wordt ‘ontplooien’ opgeroepen, uitgelokt. Er is ‘in mij’ een 
mysterieuze vrijheid om het ‘ontplooien’, het open bloeien van het zielverlangen tegen te 
werken of me er juist voor te openen. Spiritualiteit verwijst naar het gebruik van deze 
vrijheid, naar de bereidheid om mee te (gaan) helpen aan de ontplooiing van dat goddelijk 
verlangen ‘in mij’. Negatief geformuleerd houdt spiritualiteit dan in dat ik (dus mijn 
persoonlijkheid) mezelf niet centraal weet, me het leven niet toeëigen, de zin van het leven 
niet zie in de ‘oppervlakkige’ lagen van het verlangen, dus niet in mijn eigen willen, in mijn 
begeerten, in mijn projecten, in mijn zekerheden, in mijn zelfhandhaving, in het opbouwen 
en vasthouden van mijn identiteit, in mijn geluk, het leven niet begrijp als geschonken ten 
behoeve van mezelf alleen.  
 De zin van dit alles is vermoedelijk, ‘zegt’ mijn intuïtie, dat een ‘offerend’ leven 
aldus vruchtbaar is of kan zijn. Niet zozeer bij het bereiken van de zogenaamde ‘volle 
wasdom’ of bij het aankomen bij een eindbestemming, maar juist in dat levensproces zélf. 
De vrucht van het leven is inherent aan het léven. Waar en hoe mijn leven precies 
vruchtbaar is ontgaat mij, ik kan dat niet aanwijzen of werkelijk benoemen. Misschien wel 
enigszins vermoeden, en dan nog heel voorzichtig. Ik moet het leven toelaten om niet. De 
‘vruchtvorming’ vindt voor mij op verborgen wijze plaats, misschien in en doorheen de 
ontmoetingen die er zijn, zeker ook in de verdiepende diepte van mijn ziel want het 
manifesterende leven is tevens voedsel voor de ziel zelve.  
 Het leven is als een boom die vrucht is en vrucht maakt. Waar de vruchten van de 
‘boom’ terecht komen is verborgen en dat is ‘goed’. Mijn ‘lot’ is ‘boom’ te zijn en mijn 
vrijheid is dát ook te willen zijn (of niet). 
   
2.4  Onderscheiding der geesten 
 Cassianus hanteert het uitgangspunt dat gedachten en dergelijke voortkomen òf van 
God, (in mijn terminologie: uit mijn verlangen naar de Heilige, naar God alléén) òf uit 
begeerten naar de wereld (in mijn terminologie: uit mijn egocentrisme en begeerlijke 
eigengerichtheid) óf van de Duivel (in mijn terminologie: van elders’ uit demonische 
sferen).  Met dit eerste uitgangspunt kan ik instemmen, met dien verstande dat er 
waarschijnlijk een (wederzijdse) beïnvloeding is van de twee laatste bronnen die Cassianus 
noemt. Overigens sluit ik niet uit dat ‘het oog van de ervaring’ nog andere bronnen kan 
onderscheiden. Ik denk daarbij aan de ander (mijn medemensen), aan de andere ander 
(mijn medeschepselen), de natuur en de engelen. 
 Dát van alles zich uit welke bron dan ook toont in ‘mijn’ ruimte is op zich niet 
´slecht. Dát ik het ene in mijn ruimte nu ontmoet en iets anders niet of later, zal zeker een 
grotendeels verborgen betekenis hebben. Er kan sprake zijn van toeval, maar ik geloof zeker 
niet dat alles toeval is. Beslissend is óf ik me met dat wat zich toont verbind, en het zo 
bekrachtig, of juist niet en het ‘gewoon’ in mijn ruimte laat komen, het laat zijn en weer laat 
gaan zonder me ermee te bemoeien. Weten of vermoeden wat de bron is van dat wat zich 
toont is in dit opzicht van belang, en Cassianus’ indeling kan daar bij helpen.
 Onderscheiding kan ook inzicht verschaffen in ‘positieve’ omstandigheden welke  
gegeven de levensfase  voor mij bevorderlijk zijn voor een op de Heilige geënt en gericht 
leven. ‘Positieve’ omstandigheden (bijvoorbeeld stilte kerkgebouw of klooster, ongerepte 
natuur, vrienden met eenzelfde gerichtheid, eigen gebedsruimte) kan ik dan opzoeken en  
minder gunstige omstandigheden (Holland Casino, bokswedstrijd om maar wat te noemen) 
proberen te vermijden.  
 Onderscheiding zal waarschijnlijk gaande het leven nauwkeuriger èn tevens 
moeilijker worden. Nauwkeuriger omdat ik als onderscheidende persoonlijkheid ervaring 
opdoe, moeilijker omdat steeds meer lagen worden ontdekt die mijn ‘leven uit verlangen’ 
belemmeren. Bij de onderscheiding der geesten is ook sprake van een actieve kant en een 
passieve kant. De actieve kant is mijn daadwerkelijk streven om mijn egocentrische 
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´gedrevenheden´ eerlijk zonder mezelf te ontzien te onderzoeken en een ‘plaats ‘te geven, 
en de passieve kant is het besef dat de deugd van eerlijke onderscheiding mij gegeven moet 
worden , dus vraagt om een geduldige ontvankelijke houding voor het mogen ontvangen 
van deze genade. Daarom zal geestelijke begeleiding altijd wenselijk zijn omdat ik 
voortdurend mezelf dreig te misleiden en dat de ‘structuur’ van‘mijn’ ruimte het gevaar 
loopt onopgemerkt door egocentrisme, door zelfbekommernis en/of door de ‘vreemde’ 
invloeden van elders wordt verdicht, vernauwd en ‘vervuild’. Ik moet mijn eigen 
onderscheidingsvermogen blijven wantrouwen! In dit duistere spanningsveld bevind ik me 
nu eenmaal en daaruit kan ik me zelf niet verheffen, en tòch moet ik dat proberen, moet ik 
proberen te onderscheiden wat vruchtbaar is door en voor ‘mijn’ zielsverlangen en wat niet. 
Alleen door de mentale activiteit van onderscheiden kunnen inzicht - en uitzichtgevende 
lichtpuntjes gaan branden, en die lichtjes moeten ik koesteren (herinneren, dankbaar zijn), 
brandend houden (trouw blijven aan gewetensonderzoek) en meer brandstof (laten) geven 
(hulp van ‘buiten’, geestelijke begeleiding, eigen studie, hulp van ‘binnen’) door smekend 
en deemoedig gebed. Steeds en steeds opnieuw. 
 
Praxis van gewetensonderzoek  
 betekenis van onderscheiden.  
 We leven elk moment alleen in de actualiteit van het nu, van het ‘tijdloze’ moment. Mijn 
leven hier is nu, het komt erop aan hoe ik het leven in mij nu laat leven. En dat alsmaar door. Elk 
moment is uniek, is een meer of minder zuivere manifestatie van mijn uniek zielsverlangen. 
 Mijn leven is niet het leven hoe het morgen of overmorgen zal zijn (daar weet ik eigenlijk 
niets van, dat is speculeren. Dat mijn speculatie dikwijls deels uitkomt, voedt de waan dat ik nu ook 
morgen leef. Ook is een intiem oplichtende ‘horizon’ niet mijn leven-nu maar het geeft als ik daar 
ontvankelijk voor ben, wel een kleur, een ‘intuïtieve’ grondbeweging aan mijn leven-nu. Deze 
intuïtie kán een trilling zijn die de kloppende kern van mijn ziel, het grondverlangen naar de 
Heilige, in mijn ruimte teweegbrengt, maar evengoed van ‘elders’ komen. Door deze intuïtie 
ontstaat een ‘trekkende richting’ in mijn leven-nu.  
 Ook hoe ik gisteren leefde is niet (meer) mijn leven-nu. De herinnering aan vroegere, al dan 
niet gereflecteerde ervaringen, is wel nu en ‘duwt’ als het ware tegen de levende ervaring van het nu 
aan (dit wel, dat niet; dit is fijn, dat niet; dit doet pijn, dat niet; God was toen wel nabij, en toen  
niet ; dat was ‘goed’, dat niet; enz).  
 Als dit innerlijk ‘trekken’ en ‘duwen’ in overeenstemming met elkaar zijn dan kunnen we in 
een ‘flow’ komen (los van de vraag of dat een ‘goede’ flow is). Mijns inziens is het spiritueel gezien 
heel verstandig om ‘af en toe’ óók in een ‘zalige’ flowsituatie het vermogen van onderscheiding aan 
te wenden! Bij grote fricties tussen deze ‘trekkende en duwende’ invloeden hebben we de levende 
ervaring van spanning tussen wil (door zielsverlangen, door ‘mijn’ toekomstwensen of door ‘elders’ 
geactiveerd) en verstand (door verleden gevormd). Het is de ervaring van voor een keuze te staan: 
wat nu?, waarheen en waarom? Spiritueel gezien kunnen dit heel belangrijke leefmomenten zijn. 
 Gelukkig (tenminste vanuit menselijk perspectief gezien) is mijn levende ervaring niet altijd 
door een dergelijke (grote) spanning gekenmerkt en kan ik me ‘gewoon’ laten leven. Anders zou ik 
in een overspannen, neurotische sfeer terecht kunnen komen. Maar ook en juist in dit ‘gewone’ 
leven is het weer goed momenten in te bouwen voor onderscheiding vanuit vragen als: wat brengt 
dit leven, ‘beluister’ ik innerlijke vrede en ruimte of juist opgewondenheid, onrust en nauwte? enz. 
Elke avond voor het slapen gaan een kort ‘gewetensonderzoek’ is zo gek nog niet! 
  
3. ‘Wegen’ (gaan) onderscheiden: de eerste handeling 
 De eerste handeling die Cassianus noemt is kijken of de munt van goud is of niet. 
Voor Cassianus is dit kennelijk een radicaal onderscheid: de munt is van goud of niet van 
goud, er zit niets tussen in. Voor mij vertaalt deze handeling zich in de vraagstelling of een 
aandachttrekkende ontmoeting haar bron heeft in de Heilige of niet. Bij deze eerste 
onderscheiding speelt echter het probleem dat alles uiteindelijk zijn bron heeft in de 
Heilige, of in ieder geval dat alles wat gebeurt van de Heilige de ’ruimte krijgt’ om te 
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worden en te zijn. Het is mijn overtuiging dat ik van niets de allerdiepste zin weet en 
begrijp, niet van het zogenaamde ‘goede’ en ook van het in mijn ogen ‘kwade’. Uiteindelijk 
schieten al mijn oordelen tekort. Vanuit menselijk perspectief is deze notie, ik besef het, in 
concrete en afschuwelijke situaties nauwelijks moreel-logisch vol te houden, maar tóch. 
Alles wat is en ook alles wat in mijn beleving (uiterst) negatief is, heeft, en daar vertrouw ik 
op, in het geheel van het scheppingsgebeuren toch een betekenisvolle plaats. Edith Stein en 
ook Titus Brandsma zijn voorbeelden dat zelfs in de meest ‘onmenselijke’ situaties Gods 
Aanwezigheid ervaren kan worden, en dan zelfs op een bijzonder uitstralende wijze.  
 Alles wat ik ontmoet heeft een ‘structuur’ die mede mijn doen en laten richt en 
waardoorheen het goddelijke zich kan tonen (4). Ook doorheen een verwrongen en 
‘negatieve’ structuur kan zich liefde manifesteren, en misschien juist dan in zijn meest 
zuivere vorm. Maar er is natuurlijk ook die andere mogelijkheid, namelijk dat krachten van 
‘elders’ of de op mezelf gerichte wil gebruik maakt van de ontmoetingsvorm, en mijn 
levende ervaring ervan mede of grotendeels bepaalt. Ik weet het niet, maar ik gelóóf dat in 
al mijn ontmoetingen, hoe verschillend deze qua structuur ook mogen zijn, het goddelijke 
‘in’ mijn ruimte kan verschijnen, misschien met een (heel) zwak schijnsel en nauwelijks 
merkbaar. Het goddelijke wordt manifest als het diepe goddelijk grondverlangen naar de 
Heilige in die ontmoeting doordringt. Een relationele ontmoeting is bijzonder omdat hierin 
het godsverlangen in mij en door mij heen kan gaan, maar óók doorheen de ander of het 
andere.  
 In veel (!) gevallen ben ik echter volstrekt onbewust en dus passief overgeleverd aan 
de krachten die door de ontmoetingsvorm heen werken. Maar ook als ik wèl bewust ben,  
ben ik niet zomaar bereid om me werkelijk in vrijheid voor de ontmoeting te openen, zeker 
niet als mijn persoonlijkheid met al zijn vooroordelen, eigen gerichtheden, morele oordelen 
daarbij in het geding is. En dat is bijna altijd in meer of minder mate het geval. Allerlei 
lagen van mijn persoonlijkheid zitten ‘in de weg’ om ontvankelijk te zijn voor ‘open’ 
ontmoeten van binnenuit en van buitenaf en belemmeren de vrije manifestatie van het 
zielsverlangen ‘van mij’, van de ander, van het andere. En toch is het juist deze 
persoonlijkheid die zich in vrijheid terzijde kan stellen (soms, dikwijls, misschien in 
sommige fasen meer, in andere fasen minder) waardoor op een genadig moment een  
‘zuivere’ ontmoeting in ‘mijn’ ruimte ervaren wordt waarin het goddelijke op een specifieke 
en heldere wijze aanwezig is. Dat is een ontmoeting waarin de genade van de goddelijke 
aanraking wordt ervaren, een eeuwig moment. Een dergelijke ervaring is nooit mijn 
verdienste, het is genade en mogelijk geworden ook dankzij die ontmoetingen in ‘mijn’ 
ruimte.  Mijn dankbaarheid is dan ook dubbel. Dankbaar voor de gegeven genade door de 
Heilige. Maar ook dankbaar voor de anderen, het andere die door mij te (willen) ontmoeten 
op een niet te traceren wijze hebben bijgedragen aan deze opening ‘in mij’. Wat ik in de 
ontmoeting ontvang, de aanraking van de goddelijke aanwezigheid, is niet alleen van en 
voor mij, alleen voedsel voor ‘mijn’ ziel, maar tevens voor de hele schepping, voor alles 
‘buiten’ en ‘binnen’ mij dat in ‘mijn’ ruimte werd ontmoet, wordt ontmoet, zal worden 
ontmoet. Wat ik zo mag ontvangen vraagt om doorgegeven te worden ter wille van het heil 
van alles. Er wordt ontvangen om te kunnen geven. 
 Deze onmiskenbare, heilige aanwezigheid is (lang) niet altijd zo aanwezig. Eigenlijk 
heel weinig. Ook zal ik een ‘zwakke’ aanwezigheid van de Heilige niet altijd opmerken en 
ervaren omdat ik niet aandachtig genoeg ben en er dus aan voorbijga. Maar altijd, in alle 
ontmoetingen, zal toch iets van ‘mijn’ goddelijke grondtoon als actuele toon ‘doorklinken’ 
door al die lagen van mijn persoonlijkheid heen. Soms klinken deze actuele tonen vals, heel 
vals dan weer heel wat zuiverder. Maar er is altijd klank, en daar waar klank is, waar dus 
leven is, daar is hoe geblokkeerd en verborgen ook tevens het goddelijke. 
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Praxis  
 Wat betekent dit voor mij?  
 In ieder geval dat ik er zeker van ben dat niet alles goed is voor mij wat spiritueel goed lijkt 
of klinkt. Wat ‘goed’ of ‘niet goed’ voor mij is, is ook fasegebonden.  
 Er zijn ontmoetingen die bij mij in een bepaalde levensfase de doorstroming van ‘mijn’ 
grondverlangen doen stagneren en verduisteren, maar er zijn ook ontmoetingen die mij, de 
schepping en God helpen elkaar nabij te zijn. Ik noem dit nabijkomen de god-mens-scheppings-
relatie. Uiterlijke schijn alléén, de schijn van klatergoud leidt tot valse tonen, die om een andere 
stemming vragen. Goud van een voldoend karaatgehalte kan leiden naar de Heilige, kan de ruimte 
openen voor de aanraking door en met de Heilige zodat de god-mens-scheppings-relatie hier kan 
wórden, kan zijn en mag uitstralen.. 
Daarom dien ik, dat wil zeggen de op de Heilige gerichte krachten in mijn persoonlijkheid, alert, 
helder en waakzaam te zijn en me niet te laten imponeren of verleiden door mooie woorden, door 
vrome praktijken, door beloften van geluk hier en later, door wijsgerige en religieuze 
vernuftigheden. Alle ‘spiritualiteit’ die ik tegenkom of welke in de ontmoeting wordt aangereikt 
dien ik weliswaar open, maar ook met een zeker gezond wantrouwen tegemoet te treden en in te 
gaan. Van mij wordt kritische reflectie verwacht om een verstandige afweging maken en te komen 
tot voorlopig oordeel. Daar ligt een gedeelte van mijn verantwoordelijkheid. Daarmee bescherm ik 
mijn vermogen tot vrije keuze, dan kan ik besluiten om vooral te zoeken naar ontmoetingsvormen 
die als ‘goed’ geduid kunnen worden. Dan kan ik proberen datgene uit de weg te gaan wat nu ‘niet 
goed’ lijkt, wat nog te verwarrend is en mijn persoonlijkheid misschien doet verharden en opblazen 
in plaats van verzachten en verdeemoedigen.  
 Gods roepen in ‘mijn’ zielsverlangen 
 God 'spreekt' en ik moeten (leren) horen. Dat 'leren horen' door te wachten, door te luisteren, 
door aandachtig te zijn, vraagt heel veel van mij, van mijn persoonlijkheid. Deze moet namelijk stil 
worden. Maar als op een genadig moment, misschien door mijn geduldige inspanningen mogelijk 
gemaakt, Gods roep gehoord wordt, dan is dat - meen ik heel bescheiden- onomkeerbaar. Dat 
daarna in mij allerlei twijfel en verzet kan optreden doet daar niets aan af, althans zo ervaar ik het. 
Onze vrijheid is gelegen in het trouw worden en trouw zijn aan Zijn roep of niet. 
 
4. Gods betekenis (gaan) onderscheiden: de tweede handeling 
 De tweede handeling die Cassianus noemt is interpreterend van aard: Gods betekenis 
of bedoeling gaan onderscheiden in de ‘gouden’ ontmoeting. Kan ik betekenis ontwaren in 
de Schrift, in levenssituaties, in de bewegingen binnen ‘mijn ruimte’, kortom in mijn 
ontmoetingen?  
 Reflectie geeft aanleiding tot vragen als: wat en vooral ook wie toont zich in de 
ontmoeting en hoe? Waar komt het uit voort: uit mezelf, uit de ander, uit het andere, van 
elders, van mijn grondverlangen, van de Heilige?  Welke krachten lijken daar te zijn, welke 
bewegingen en beroeringen merk ik ‘in mezelf’ op?  Wat betekent dit allemaal toch?  Moet 
ik hier op ‘antwoorden’ en hoe? 
 Deze en andere signalen kunnen worden opgevangen, geduid en eventueel worden 
beantwoord. Waarom eigenlijk? Om te voorkomen dat ik speelbal word van alles wat in 
‘mijn’ ruimte en door mij heen gebeurt. Opdat ik mijn vrijheid niet kwijtraak, deze niet 
vergeet te koesteren, er niet (meer) zorgzaam voor ben. Opdat ik eerlijk en authentiek ben 
en luister naar het intieme verlangen naar God ‘in mij’, bij de ander, doorheen het andere. 
Dat ik niet ga leven als een automaat die doet zoals men nu eenmaal doet. Opdat ik een 
‘boom’ ben en wordt, mijn zielenkern toelaat en haar vrucht laat zijn en worden. Opdat ik 
verantwoordelijk ben voor het leven dat zich door mij heen wil manifesteren. 
 Dit alles vergt interpretatievermogen. Het is dus opmerken en duiden. Aristoteles 
legt mijn inziens terecht de nadruk op verstandigheid waarbij zowel het oog van de ervaring  
en als het geestesinzicht van belang zijn. Door dit ‘oog’ ga je in de meer of minder ‘gouden’ 
ontmoeting signalen opmerken. De betekenis ervan wordt vervolgens door het 
geestesinzicht geduid. Prachtig! Dat sluit aan bij mijn eerdere opmerking dat door ervaring 
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het onderscheiden nauwkeuriger én moeilijker zal worden. Door het oog van ervaring en het 
geestesinzicht gaan we meer en dieper ‘zien’. Het oplichtend geestesinzicht lijkt me de 
inwerking van het grondverlangen van de ziel te zijn, dat ‘weet’ wat haar goddelijke inhoud 
is en wat ze nodig heeft. Dit geestesinzicht geeft een zacht sturende interpretatie aan wat in 
de ervaring mentaal wordt opgemerkt, verbeeld en verwoord. Dit is een uiterst subtiel 
spanningsveld, omdat de ‘van nature op zichzelf gerichte’ persoonlijkheid domineert in het 
opmerken en selecteren van signalen van de ontmoeting, terwijl de verlangende 
onbaatzuchtige kern van de ziel zacht dominant is in de tastende interpretatie. In ‘mijn’ 
terminologie komt het erop neer dat getast, gezien, gehoord en gesmaakt wordt of de actuele 
toon van de ontmoeting uitdrukking is van de grondtoon van de ziel. Deze verhouding dus 
volledig proberen waar te nemen. Duidende interpretatie is ook belangrijk omdat deze 
zowel invloed kan uitoefenen op de persoonlijkheid (die kan wat gezuiverd worden, zachter 
of doorzichtiger worden of juist niet) als ook op de ruimte-die-ik-ben (de ‘inwendige’ sfeer 
kan veranderen, kan schoner worden voor de doorwerking van het Godsverlangen of juist 
meer gesloten en vervuild door verhardende egocentrische en van elders komende 
tendensen). Dit zijn geleidelijke procesmatige bewegingen binnen persoonlijkheid en 
zielenruimte. Het interpreterend ‘vrij kijken en duiden’ doet – als het goed is - een juist 
concreet antwoord oplichten uit het dreigende vastlopen en rondwentelen in een verstarde, 
gesloten spirituele gesteldheid, dus in de klank van een onzuivere actuele toon. 
 
Praxis   
 Opvoeding 
In de ‘oude’ wijsheidstraditie was opvoeding erop gericht de opgroeiende mens (dus iedereen!) te 
leren hoe te onderscheiden en hoe inzicht te krijgen in wat (voor hem/haar) ‘goed’ en wat ‘niet 
goed’ is. Dus het ging erom de mens te helpen zijn/haar keuze te maken, en dat is niet hetzelfde als 
het aanpassen aan het gedrag van wat ‘men’ in doorsnee doet. De ‘men-norm’ lijkt echter in onze 
cultuur steeds meer de beslissende leidraad voor gedrag en opvattingen te worden. Hoewel je je dan 
uiterlijk (tijdelijk?) heel vrij kunt voelen, ben je misschien niet veel meer dan een geprogrammeerde 
of door cultuur bepaalde automaat. Onze cultuur ontbeert wijsheid en er zijn nog maar weinig 
plekken (helaas ook weinig in de gemarginaliseerde kerken) waar mensen werkelijk gestimuleerd en 
geholpen worden ‘onderscheidend te leven’. Waar je geholpen wordt een ‘ik’ te worden in plaats 
van een ‘men’. Je moet werkelijk een stevig en deemoedig ‘ik’ worden en steeds weer worden om 
‘jouw’ leven  te laten zijn en zich vol te laten uitdrukken.  
 Gevaar van onderscheiding 
Het is zeker een gevaar bij onderscheiding dat ik teveel ga vertrouwen op mijn onderscheidende 
vermogens zoals het verstand. Deze vermogens kunnen echter alleen helpen om voorwaarden te 
scheppen voor een luisterende gesteldheid in de diepte van mijn hart. Het is in deze hartsgesteldheid 
waarin Gods roep ‘gehoord’ en ontvangen mag worden op Zijn tijd en op Zijn wijze, en dan is Zijn 
roep onomkeerbaar. Het mystieke hart wéét onomstotelijk. Mijn persoonlijkheid zal niet per se blij 
zijn met Zijn roep. Die wil, verdeeld als ze is, helemaal niet per se wat het hart, het topje van ‘mijn’ 
ziel, ‘weet’. Er kan twijfel zijn en verzet, ook ‘overtuigende’ inwendige argumentatie dat ik dat niet 
kan of er nu nog niet aan toe ben enz. Het tegendeel van euforie en troost. Mijn momentane 
gevoelens, die van de persoonlijkheid zijn, zijn daarom, meen ik, geen goede criteria voor de 
onderscheiding: dit is van God en dat niet. 
 Verstaan 
Als ik probeer in mijn hart te verstaan wat de Heilige van mij wil, hoeft dat geen projectie of willekeur 
te zijn. Proberen Gods roep voor mij te verstaan is: in stilte geduldig wachten en aandachtig luisteren 
naar de bewegingen in de ruimte van ‘mijn’ ziel. Of ik zelf actief moet duiden, weet ik niet zeker. 
Maar als de Heilige ‘spreekt’ en ik Hem hoor zal dat hoe dan ook onomkeerbaar zijn, daarna zal ik 
vooral naar mezelf moeten kijken, vooral naar mijn pogingen en naar verleidingen om aan Zijn roep te 
ontkomen, en natuurlijk ook naar waar die wegvluchtende pogingen hun bron hebben. 
 Mystagogische ruimte 
Het is een uitdaging om nieuwe eigentijdse vormen van mystagogische ruimten (letterlijk en 
figuurlijk) te laten ontstaan waarbinnen de zo onontbeerlijke geestelijke hulp wordt geboden. 
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Een mystagogische ruimte heeft een structuur die ‘gunstig’ is voor de doorstroming van goddelijke 
kracht  (natuurlijk als de Heilige dat wil). De Traditie geeft hiervoor aanwijzingen. Dat zijn niet 
persé  kerkelijk-religieuze ruimten, liturgische structuren of spirituele oefeningen. Een dialogische 
relatie (in de zin van Levinas) kan ook zo’n ruimte bieden en me helpen zowel mijn subjectivisme 
als ook de dikwijls beperkende cultuur-kerkelijke structuren te overstijgen. In die zin kun je zeggen 
dat ik de ander zeker nodig heb. Dit heeft overigens niets met manipulatie te maken. Een 
manipulerende structuur is niet mystagogisch en kan geen dialogische relatie zijn. Een dialogische 
relatie opent de vrijheid om te ontvangen en te geven en om vanuit ‘je’ zielsdiepte, dus vanuit het 
Godsverlangen, te antwoorden 
 

5. Het midden van de onderscheiding: de derde handeling 
 Een bekwame geldwisselaar, zegt Cassianus,  kent de erkende munterijen. Dit 
verwijst naar het derde aspect van de diakrisis: een kritisch midden, waar door intensieve 
interactie ervaringen binnen een spirituele of religieuze gemeenschap worden uitgewisseld 
en getoetst.  
 De essentie van dit aspect van onderscheiding is voor mij dat zo’n kritisch ‘midden’ 
nodig is om te voorkomen dat ik in de val loop van een overdreven vertrouwen in mijn 
eigen oordeelsvermogen. Dit misplaatste vertrouwen hoort bij een ‘opgeblazen’ 
persoonlijkheid. Wil onderscheiding het door God geschonken leven helpen uitdrukken, dan 
moet onderscheiding juist ertoe leiden dat de persoonlijkheid weliswaar kritisch wordt en 
blijft, maar tegelijkertijd transparanter, zachter, deemoediger en nederiger. Onderscheiding 
helpt ‘als het goed’ is het grondbesef te verinnerlijken dat ik schepsel bent in Gods hand. 
Dat ik mijn hoofd mag buigen voor Hem zo onuitdrukbaar veel groter dan ikzelf, en dat  
Hij , o wonder!, tóch in de diepte van mijn ziel als een verlangende grondtoon klopt, mij 
zelfs nodig heeft om zich op unieke wijze in ‘mijn’ ruimte in ‘onze’ wereld van tijd en 
ruimte te manifesteren. Zijn Liefde vraagt mijn hulp. Wat een vertrouwen van de 
Almachtige in zijn schepsel! De Almachtige die zich verkleint en mij vergroot om in, met 
en door mij uniek in deze wereld te kunnen zijn, in een relatie van liefde, in een god-mens-
scheppings-relatie. 
 Het midden van de onderscheiding vraagt om een context waarin steeds opnieuw 
aanwijzingen worden ontvangen ten behoeve van mijn vruchtbaar antwoorden op dat wat ik 
ontmoet. Waarin ik houvast voor zo’n antwoord vind, waar het antwoord ‘op mijn maat’ is 
gesneden, waar de valstrik van subjectivisme wordt ontweken, waar mijn vrijheid wordt 
gerespecteerd, waar geen vrijblijvendheid of dwangmatige dogmatiek heerst.  
 Aristoteles spreekt ook in dit verband over ‘ het oog van ervaring’. Dit oog is niet 
alleen mijn oog, maar tevens het collectieve mystieke oog van de traditie waarin ik houvast 
vind voor onderscheiding. Dit ‘oog van de ervaring’ interpreteert  concrete ontmoeting en 
geeft aanwijzingen voor het eigen doen en laten. Ik krijg daarbij hulp van mijn geestelijke 
begeleider, door te mediteren over mystieke geschriften, door in stilte te luisteren naar het 
woord van God in en voor mij, enz. Het ‘oog van ervaring’ wordt aldus in het omvattend 
licht geplaatst van geïnspireerde ‘geestesinzichten’ die in de Traditie werden en worden 
gedeeld. 
 In dit  overleggend interpreteren spelen allerlei ‘spanningsvelden’ mee. 
- het algemene en het bijzondere van de concrete situatie 
- de oplichtende oproep en de mogelijkheden van antwoord 
- de achtergrond van ‘wetende’ onwetendheid 
- overgeleverde inzichten van de traditie en eigen interpretatie daarvan 
- vrijheid en gehoorzaamheid 
- inzicht van het ‘oog van de ervaring’ en het omzetten in handeling en gedrag  
- ‘redelijk’ gedrag en het grijpende, begerende ongeduld 
- het geestesinzicht en het verstandelijk weten 
- de begeleide en de begeleider  
- de verdeeldheid in de eigen persoonlijkheid. 
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Het (collectieve) oog van ervaring is – als God het wil- in toenemende mate in staat hierin 
te bemiddelen door geïnspireerde posities aan te reiken die mij helpen meer gericht te zijn 
op de Heilige en te luisteren naar de verlangen van ‘mijn’ ziel. En dan dringt zich dat unieke 
‘gulden midden’ voor mij op: 
- de stap: niet te groot en niet te klein;  
- de oriëntatie: niet te veel afwijkend naar het algemene, niet te veel naar het bijzondere;  
- zekerheid: niet te veel leunen op traditieoverdracht, niet teveel op eigen interpretatie;  
- begeleiding: niet te veel steunen op begeleider, niet te veel op mezelf 
- 'gevoel': niet teveel gestrengheid, niet te veel zachtheid 
- oefeningen: niet teveel doen en ook niet te weinig;  
- inzet: niet te fanatiek, niet te vrijblijvend  
- snelheid: niet te snel, niet te langzaam 
enz. 
 De persoonsgebonden ‘evenwichten’ die in en door het leven verschuiven, zijn geen 
compromissen. Een compromis is een soort pragmatisch bepaald midden om uit een door 
tegenstellingen gekenmerkte situatie te geraken. Het legt vast. Daar gaat het bij 
verstandigheid juist niet om, de verschuivende middens helpen om, sterker zijn 
noodzakelijk voor: God nabij te (laten) zijn. 
 ‘Mijn’ munterij is die van de Christelijke Kabballah. De ruimte die ‘mijn’ ecclesia 
uitspaart, ervaar ik als bijzonder liefdevol en vruchtbaar bij het onderscheidend zoeken naar 
‘mijn’ spirituele middens. Spirituele kennis staan niet voorop, wel een ontvankelijke 
houding waarin de Wil van de Heilige met ‘mijn’ leven misschien ontvangen mag worden. 
 
Praxis 
 Uiterste grenzen 
Aandacht voor de uiterste grenzen van 'onze' Traditie is uiterst belangrijk! 
De ruimte die door vastgepinde grenzen geopend wordt, kan zó beperkt en benauwd aanvoelen dat 
ze niet meer functioneert als mystagogische ruimte voor al die zoekende mensen die in de 
betreffende traditie houvast zoeken. De Traditie dreigt dan haar spirituele opdracht te laten liggen. 
Daarom is het, zeker in deze communicatieve tijd voor de Traditie zo noodzakelijk om over de eigen 
grenzen heen te kijken naar andere 'oude' Tradities om zich óók van daaruit te laten inspireren voor 
een dynamische begrenzing van 'haar' ruimte. Met name denk ik dat veel 'geleerd' kan worden van 
de spirituele praxis uit zustertradities. Elementen ervan moeten op passende en kritische wijze de 
ruimte kunnen krijgen. 
 Dogmatiek en onverschilligheid 
Als de uiterste grenzen heel nauw worden aangehaald en er nauwelijks een tussenruimte overblijft, 
dan ontstaat dogmatiek. In het andere geval als er geen of nauwelijks ‘uiterste grenzen’ zijn ontstaat 
een houvastloze ruimte waarin alles mogelijk is. Men raakt dan los van zowel de verbinding met de 
‘gewogen’ ervaringen van vroegere generaties (traditie) als van de verbinding met de levende 
medemensen (onverschilligheid). Alles kan, alles is ‘goed’, ieder is zijn eigen norm, dus groot 
gevaar van extreem subjectivisme. De New Age beweging heeft dit gevaar in zich. 
Elke traditie heeft overigens hier een meta-midden te zoeken, namelijk hoe die uiterste grenzen zich 
dynamisch mogen plooien in de tijd opdat een werkelijk vruchtbare mystagogische ruimte voor de 
gemeenschap blijft bestaan. Dat daarbij de (ook heel concrete) vragen en uitdagingen waarvoor een 
zich ontwikkelende cultuur zich geplaatst weet een belangrijk rol spelen, is voor mij 
vanzelfsprekend. Ook is het voor mij vanzelfsprekend dat in onze ‘mondige tijd’ de ‘leden’ van de 
gemeenschap op een of andere manier betrokken worden bij de dynamische vaststelling van ruimte 
afbakende grenzen en dat dit dus niet langer uitsluitend de verantwoordelijkheid is van enkelen die 
daartoe door het organiserende instituut zijn aangewezen. Juist bij deze exclusiviteit ligt het gevaar 
van een introverte (machts)groep op de loer. 
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 Het gulden midden bestaat niet.  
Het gulden midden bestaat niet, wel zou je kunnen spreken van gulden middens. Dus nooit middelen 
en zo een voor ieder geldend midden vaststellen.  Probleem in onze tijd is dat zo weinig mensen 
werkelijk spiritueel participeren in een kerkgemeenschap of ecclesia. Bovendien zijn er binnen 
kerken weinig mystagogische ‘ruimten’. Voorbeelden van wijsheidsscholen, woestijnvaders, 
kloostergemeenschappen: het is twijfelachtig of de hedendaagse cultuurmens hierdoor wordt 
aangesproken. De meeste mensen maken geen deel uit van een spirituele gemeenschap. Dat betekent 
waarschijnlijk dat de ‘doorsnee’ zoekende mens concreet weinig heeft aan beschouwingen over 
tucht, beraad, overleggend leren, wijsheidsspreuken, rol van abt, evenwicht in vrijheid en 
gehoorzaamheid, enz.  Hopelijk, en je ziet die beweging godzijdank (!) wel, ontstaan er nieuwe 
vormen waarin spirituele gemeenschap op een eigentijdse wijze kan groeien, die wel aanspreken en 
waarin traditie in nieuwe vormen wordt levend gehouden. 
 Leren van verschillen 
Meestal kun je van degenen die afwijken meer leren dan van degenen die het erg met je eens zijn. 
Het afwijkende is ook spiritueel voor mijn kijken en mijn aftasten belangwekkender dan de beaming 
die ik voor ‘mijn’ keuzes ontvang. Laten we verschillen voorlopig en zo lang mogelijk voorlopig in 
onze gemeenschappelijke ruimte koesteren, en daar luisterend aandacht aan geven. Niet teveel 
erover praten. We zullen merken dat die verschillen bewegen, dus waarom maken we ons er nu dan 
zo druk om? Dank zij een voorzichtig afgebakende gemeenschappelijke ruimte is elk (be)oordelen 
over welk verschil dan ook volstrekt niet nodig. Laat me – hoe moeilijk dat voor mij ook is- vooral 
ook luisteren naar de mentale en gevoelsmatige bewegingen in mezelf en naar de beroeringen van 
mijn hart, als ik verschillen zie, hoor, ruik en ervaar. Van de onderliggende relationele invloeden 
kan ik immers veel over mezelf te weten komen. Ik moet dankbaar zijn voor verschil! 
 Voorzichtig met praten  
Er wordt veel (abstract) gepraat en veel ‘geleerde en geleende’ woorden besteed aan spiritualiteit en 
alles wat daar mee samenhangt. Maar er wordt weinig ‘gedaan’. Er is niet veel mystagogische 
gemeenschapsopbouw waardoor mensen worden geholpen met hun spirituele leven. Zo’n opbouw 
mag met vallen en opstaan gebeuren, dat is absoluut niet erg. Het opbouwen is op zelf al een levend 
gebeuren dat mystagogisch kan zijn, eigenlijk móet zijn.  
Spiritualisering van kerken en het bevorderen van mystagogische situaties, dát zouden nu – ‘voel ik 
aan mijn water’ - de uitdagingen van kerken moeten zijn. Maar misschien ben ik wat pessimistisch 
en door eigen (te) vurige wensen blind voor wat er tóch ongezien in kerken gebeurt 
 
6.   De weg naar Gods bestemming (gaan) zien: de vierde handeling  
 Cassianus noemt dit het onderzoek naar het juiste gewicht van de munt. Het volle 
gewicht is de ‘volle wasdom’ van dat wat potentieel aanwezig is bij die mens, in een 
ontmoeting, in een situatie. In de mystieke literatuur wordt de ‘volle wasdom’ op diverse 
wijzen verwoord: de Beschouwing van God, Verlichting, Vereniging, Eén-worden met God, 
Hoogste Geluk, Mystiek Huwelijk, participeren aan Gods Heerlijkheid, Volkomen 
omvorming naar gelijkenis van God, Contemplatie van God, enz.  
Deze termen zijn ontleend aan de Heilige Schrift (Hooglied), aan werken van mystici 
(waarin hun ‘topervaringen’ met dit soort woorden worden uitgedrukt) en aan theologische 
terminologie (die meer speculatief-‘wetenschappelijk’ van aard is).  
 De ervaringen waarop de woorden van mystici berusten zijn niet mijn ervaringen en 
ik kan er alleen maar met eerbied en respect naar luisteren. Voorlopig is het allemaal voor 
mij teveel op de (verre) toekomst gericht, passend bij de metafoor van ‘de weg gaan’, 
waarbij die weg ergens kan uitkomen. Het einddoel van die weg is dan de bestemming door 
God gewild.  
Ook wringt in mij het ‘elitaire’ (want er zijn maar weinigen geroepen, lijkt het)  en de 
enigszins egocentrische en tamelijk antropocentrische connotatie die het bij mij oproept (ik 
mis betrokkenheid met al die anderen, het andere, met de levende en ‘levenloze’ natuur, met 
de ‘kreunende’ schepping, soms zelfs met God).  



 11 

 Voor mij lijkt ‘wasdom’ minder te maken te hebben met (eind)bestemming van een 
weg, maar meer met de stemming van ‘mijn’ leven. Moet ik er zelf wat mee opschieten, gaat 
het om mijn individueel heil? Mijn intuïtie (waar komt deze vandaan?) zegt van niet. Dat 
lijkt me ook goed want anders zou spiritualiteit ‘alleen maar’ verheven egocentrisme zijn 
om als het ware uiteindelijk loon te krijgen naar spiritueel werken. Het gaat niet om mij 
maar om ‘mijn’ verlangende ziel die is en wordt, om de ziel van de ander en het andere. En 
ik ben niet ‘mijn’ ziel. Het prachtige beeld van Maria met haar Kind drukt dat zo intiem uit.  
  ‘Offerende’ dienstbaarheid zal zeker gepaard gaan met moeilijkheden, vertwijfeling, 
wanhoop, innerlijke kwellingen, kortom: met duisternis, maar óók met diepe vreugde van en 
door het kloppend zielenkind in het diepste van je hart. Ik kan en moet bidden om het 
verdriet te mogen dragen juist om te voorkómen dat het geduid wordt als negatieve ervaring 
want dat ondergraaft mijn dienstbaar verlangen. Maar laat ik ook ten volle genieten van de 
vreugde die daar toch ook - soms of dikwijls - is. Dat is ‘mooi mee genomen’. Het is echter 
geen genieten ten behoeve van mezelf en waar ik op uit ben, maar een ‘onbedoeld’ 
geschenk dat mij in mijn dienstbaar aanwezig (willen) zijn ‘als ik geluk heb’ gegeven 
wordt. Deze uitstralende vreugde in het hart is geen beloning, maar een geschenk om niet. 
Eigenlijk ligt de vreugde in de uitstraling zelf waarmee het gepaard lijkt te gaan, dus niet in 
het hebben van vreugde. Het is de vreugde van instrument mogen zijn van de Heilige en in 
een volmaakt eeuwig moment te mogen staan in Zijn Licht. En elk moment kan ik Zijn 
instrument zijn, een verbindende brug zijn tussen Hem en de wereld, onopgemerkt of niet 
vermoed, samen met anderen in en door ‘mijn’ ontmoetingen, misschien ook wel alleen en 
in eenzaamheid. Heel intens of juist zwak en ijl.  
 Wanneer en hoe ‘mijn’ zielsverlangen die van de Heilige is, zich uitdrukt, intens of 
juist zwak, aan het begin van mijn leven hier of juist aan het einde, dat is niet zo belangrijk. 
De vrucht van mijn leven bestaat uit al die zwakke, heldere en soms sterk verduisterende 
stralen in ‘mijn’ leven. Dat is mijn ‘stemming’: het geheel van de actuele levenstonen 
gezamenlijk dat uitdrukking geeft en is van ‘mijn’ unieke grondtoon. Hoe ‘mijn’ leven 
vrucht is en maakt, wie of wat door deze stralen wordt geraakt, verwarmd of gericht is 
verder niet aan mij, dat weet alleen de Heilige. Evenzo weet ik niet door wiens en wat voor 
stralen ik zelf ben ‘gevoed’, desalniettemin kan ik daarvoor dankbaar zijn!  
 De opdracht die ‘ik’ heb is, vermoed ik, met vallen en opstaan mijn grondtoon te 
helpen te stralen in ‘mijn’ leven en als het mag bij tijden zuiver en warm. Onderscheiding 
helpt daar bij.  
 
Beschouwingen 
 Beschouwing over ‘hoogste geluk’ 
Het hoogste geluk is het ervaren van de innige persoonsrelatie met de Heilige die zich in ‘mijn’ 
leven mag en kan manifesteren. Dat houdt voor mij in dat de ontmoetingen die ‘mijn’ leven vormen 
getuigende antwoorden worden op Gods verlangen in mij en naar mij. Het geluk is dan Gods 
verlangen in ‘mijn’ ziel ervarend verstaan, Gods verlangen beantwoorden, Gods instrument mogen 
en kunnen worden, het ervaren van de kloppende beweging van en naar God in de diepte van ‘mijn’ 
ziel , in Gods-nabij-zijn zijn op welk moment dan ook.  
Samenvattend: het geluk is gelegen als het helder besef doorbreekt dat ik dienstbaar mag zijn aan 
Gods werking in en aan de wereld, hoe 'stokkend en stotend' mijn dienstbaarheid ook is, hoe 
verborgen ook en dikwijls onopgemerkt, hoe pijnlijk en duister soms, maar tóch. In mijn beleving 
houdt de verwarrende beweging van inwerking, doorwerking, openbreking, terugtreding van dat 
goddelijk verlangen in mij niet op, het gaat maar door in onvoorspelbare duurten en momenten. Het 
gaat niet om in God te zijn maar naar God te (mogen) gaan. Niet om Hem te aanschouwen, maar om 
Hem verlangend zonder eigenwilligheid nabij te komen, niet om mij maar om Hem. Niet om 
volkomen instrument te zijn, maar om instrument te worden elk moment opnieuw. De ervaring van 
werking van het goddelijke in mij waaraan ‘ik’ bijdraag, al zijn het maar flitsen in het bewustzijn, is 
het ‘hoogste’ geluk. En dit is precies wat door verinnerlijking van de verstandigheid in het 
handelend leven mogelijk wordt; de ervaring zelf is genade. 
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Verstandigheid vraagt van mij ‘hard werken’ en ‘geduldig wachten’, dus zeker geen passieve 
werkeloosheid. Bij elke stap hoe klein ook (maar wat is klein?) kan dit geluk iemand, en dus mij 
ook, deelachtig worden. Even misschien, maar door herinnering blijvend.  
Ik bid dat dit voor iedereen mogelijk is. Laat de Kerk ons daarbij in 'Gods Naam' helpen, laat haar 
dienstbaar hieraan worden in plaats van een leerstellig machtsinstituut te zijn.  
 Volgroeidheid 
Ik geloof niet in een uiteindelijke volgroeidheid in mijn onderscheiden. Er kan wel meer fine tuning 
ontstaan, en dat is ook nodig. In de spiraalvormige op- en neergaande bewegingen in ‘mijn’ steeds 
wordende god-mens-schepping-relatie vinden ontmoetingen plaats in steeds weer nieuwe 
landschappen, in onbekende woestijnen en arcadische tuinen waar mijn onderscheidingsvermogen 
heel nuttig en nodig is maar dat nooit de zekerheid biedt dat ik me in die landschappen volledig kan 
oriënteren. Daar heb ik echt wel hulp bij nodig. Gelukkig zijn daar de engelen van de Heilige die 
mij helpen en leiden. Maar ik moet zelf de stappen zetten. Als ik ‘ga’ komen zij; omdat zij willen 
komen kan ik gaan. Wederkerigheid. Niet maar wat aan gokken, maar geduwd en getrokken worden. 
 Liefdevolle praxis 
Het (laten) zuiveren van de ruimte, van het hart en ‘dáár’ transparant mogen worden voor het 
goddelijk verlangen van ‘mijn’ ziel, is voor mij gekoppeld aan liefdevolle praxis waarbij het 
werkelijk om de ander en het andere gaat. Dat is in ieder geval mijn ervaring, maar dat kan 
natuurlijk voor iedereen anders liggen. In de ‘vreemde’ oprechte en liefdevolle praxis lijkt de 
Heilige ‘in mij’ te gaan ‘spreken’ en Zijn Woord aan mij op mijn maat te openbaren. Ik kan me in 
vrijheid in een dergelijke praxis laten binnenleiden, me ervoor open stellen en alles wat ik heb 
(gekregen) daarin aanbieden. Meer hoef ik niet te doen. Spirituele ‘oefeningen’ helpen mij mijn 
hart, ‘mijn’ ruimte daarvoor te schonen, maar zijn natuurlijk geen doel op zichzelf 
Ik spreek liever over het zuiveren van het hart in plaats van de zuiverheid van hart, omdat ik 
aanvoel dat het mystieke hart niet alleen iets is, maar tevens in ‘mijn’ leven wordt.   
 Gods aanwezigheid 
Intieme, aanrakende, bijna strelende beweging, zo is Gods genadige aanwezigheid in de diepte van 
‘mijn’ hart.  Amen. 
 
Paul Horbach 
24 december 
 
 
 
Noten: 
(1) Eigenlijk moet ik als ik het woord ik gebruik, dit woord ik tussen aanhalingstekens zetten. Maar dat laat ik 
verder achterwege.   
(2) Door zelfwaarneming kun je ontdekken dat je persoonlijkheid meervoudig is.  
(3) Maar de mystieke taal is er zo van doordrongen dat het voor mij moeilijk is om van deze taal los te komen. 
(4)  voorbeelden:  een liturgische viering bijwonen, maken van een werkstuk aan de computer, wandelen in de 
natuur, zaaien in de groentetuin, een film bekijken, luisteren naar muziek in muziekcentrum of thuis, 
mediteren op je eigen plek, bijbelstudie, lezen van een boek, boodschappen doen, een gesprek , kijken naar de 
TV of een  film, verwijlen in stilte, aardappelen schillen, ergens bidden, een cursus volgen  enz.) 
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Bijlage 1  Commentaar bij Teksten van Titus Brandsma 
                 Uit: Titus Brandsma, Mystiek leven, Nijmegen 1985 
 
Onderscheiding bij Titus Brandsma 
In ‘vet’ lettertype is aangegeven waar bij Titus onderscheiding in de 11 teksten werd opgemerkt. 
Daarop geef ik persoonlijk commentaar.  
 
 1  
a) Het is moeilijk zegt Titus binnen mystiek onderscheid te maken tussen wat van God  komt (het 
theologische) en wat van de mens zelf  (het psychologische). 
Commentaar 
Wat van de mens komt, hoe ‘goed’ het ook is, is altijd een activiteit van een ‘ik’, dus iets van de 
persoonlijkheid. Wat van God komt heeft niet primair met de persoonlijkheid te maken. Dat is 
meestal een ervaring diep in het (mystieke) hart, daar is geen redeneren en argumenteren, maar een 
stil diep weten. Als je dat eens hebt meegemaakt dan is er volgens mij soms weinig twijfel dat een 
ervaring van God komt en niet van mijn persoonlijkheid. Maar zo duidelijk is de ‘aanraking van de 
Heilige’ niet altijd. Dit ‘stille’ criterium is daarom niet altijd zonder twijfel toe te passen.  
 
2  
 a) Titus wijst er op dat we het wezen van de mystiek niet moeten verwarren met de 
begeleidende mystieke verschijnselen. Deze verwarring vraagt om nadere onderscheiding. 
 Commentaar 
We moeten dus fysiek-psychologische verschijnselen die kunnen wijzen op ‘invloeden van boven’ 
niet verwarren met de ‘invloeden van boven zelf’. Mystieke gebeurtenissen kunnen gepaard gaan 
met ‘wonderbaarlijke’ verschijnselen, maar omgekeerd kun je niet zeggen dat ‘wonderbaarlijke’ 
verschijnselen per definitie wijzen op mystieke gebeurtenissen. Door bepaalde oefeningen en 
magische rituelen kunnen ‘wonderbaarlijke’ verschijnselen bewerkstelligd worden. Deze zijn dan 
duidelijk resultaten  van ik-projecten. Een mystieke gebeurtenis wordt juist gekenmerkt door het 
terzijde stellen van de persoonlijkheid. Voor mij is dus een belangrijk criterium dat hierbij speelt: 
ben ik erop uit om bepaalde ‘mystieke’ resultaten of ervaringen te beleven en op te (laten) roepen, 
of ontvang ik deze onbedoeld. 
 b) Titus onderscheidt twee groepen van ‘wonderbaarlijke’ gebeurtenissen, deze kunnen 
authentiek zijn, maar ook het gevolg van ‘bedrog’. Ten aanzien van de verschijningsvorm van deze 
gebeurtenissen noemt Titus het volgende onderscheid: 
gebeurtenissen in de sfeer van extase (het ontstijgen van de zintuiglijke wereld, ongevoelig worden 
voor zintuiglijke prikkels) en 
gebeurtenissen in de lichamelijk sfeer  (wondtekenen, levitatie, in talen spreken, enz).  
Ook authentieke ‘wonderbaarlijke’ gebeurtenissen blijven overigens van ondergeschikt belang voor 
de vaststelling of aan die verschijnselen een mystieke ervaring ten grondslag ligt. 
 Commentaar 
In deze tijd waarin nieuwsgierigheid en sensatiezucht, ook in New Age-achtige kringen (maar niet 
alleen daar), sterk op de voorgrond treedt, is dit een belangrijk uitgangspunt. Het helpt om te 
voorkomen dat goedwillende en gemakkelijk beïnvloedbare mensen verstrikt raken in uiterlijke 
zaken (die er niet echt toe doen) en wellicht in de greep komen van ‘kwade geesten’. Alle vreemde 
verschijnselen die niet van God zijn, zijn van deze wereld of van de ‘benedenwereld’. 
 
 3.    
 a) Waar Aristoteles spreekt van verstandigheid binnen de leefvorm waar het einddoel de  
‘beschouwing van God’ is, spreekt Titus Brandsma over aanpassing tussen God en de op God 
gestemde natuur. Het voorgevoel van de natuur waar Titus over spreekt, komt wat mij betreft 
overeen met de ‘algemene achtergrond’ van de verstandigheid, het geestesinzicht bij Aristoteles.  
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 Commentaar 
Dus oppervlakkig beschouwd is er op het vlak van ‘voorgevoel van de natuur’ geen tegenstelling 
tussen Titus Brandsma en Aristoteles. Dat ligt wat anders bij de ‘activiteit’ van God. Bij Titus 
Brandsma is God ‘actief’. Hij wil ons begenadigen met Zijn genade, dat zie ik niet bij Aristoteles. 
Bij Aristoteles nadert de mens de Godsbeschouwing, de mens gáát en is actief, maar God is weinig 
actief, God ziet de mens misschien wel komen (als God zelf al ziet) maar komt niet zelf de mens 
meer nabij. 
 
4 
 a) Titus onderscheid enkele manieren van aanschouwen van het wonder van de natuur 

- potentioneel zien ofwel intellectueel zien 
- bewonderend zien ofwel sensitief zien 
- Gods werk Zijner handen ervaren 

 Commentaar 
Naast de twee vormen die Titus aanduidt, voeg ik er voorlopig twee toe.  
      -     relationeel zien 
      -     één worden met Gods schepping zonder daarin te ‘verdwijnen’. 
De ervaring van schouwing. Misschien is de ‘kwaliteit’ van de ervaring afhankelijk van hoe wij 
(kunnen) waarnemen, en ook van de vraag in hoeverre er in de ervaring een scheiding is van het 
subject dat ervaart en het object dat ervaren wordt. Met heel andere woorden: in hoeverre er sprake 
is van een relatie waarin het ‘beschouwende ik’ en de ander, het andere als het ware de polen in de 
relatie zijn en in de relatie ‘ontstaan’. Sterker nog: is het een relatie waarin ik en de andere/of het 
andere als personen oplichten als manifestaties van de Ander, van Hem en is juist dát de wezenlijke 
inhoud van de spirituele relationele ervaring.  
 
5.   
 a) Titus wijst erop dat God in ons leeft als Schepper en Instandhouder van ons 
zelfongenoegzaam wezen. Dit is als het ware een onderscheid ‘in God’ 
 Commentaar 
Ik denk hier ook aan Eckhardt die hoedanigheden van God onderscheidt, die ik weleens heb 
geprobeerd als volgt weer te geven:  

- die van Maker van de vormen, van de menselijke vorm (die ‘horizontaal’ in het 
mensengeslacht wordt doorgegeven) ; de concrete menselijke vormen blijven echter 
uitdrukking van die ‘eerste’ vormgeving van het ‘Idee mens’. (Genesis 1) 

- daarnaast die van Schepper, van moment tot moment worden wij tegenwoordig gesteld als 
een levend ziel., een ‘verticale’ invloed (Genesis 2) 

 Bij Titus is de Instandhouder dan de Schepper . 
 b) Titus Brandsma maakt het onderscheid tussen God die in ons leeft en de God die voor 
ons Mens geworden is. Hij zegt daar meteen bij dat het om dezelfde God gaat, dus eigenlijk is er 
geen onderscheid. Onze bestemming is, zegt Titus, gelijkvormig aan Hem te worden. 
 Commentaar: 
Datgene wat Titus zegt over gelijkvormigheid spreekt mij aan. In mijn woorden begrepen: 
gelijkvormig worden is Zijn Tegenwoordigheid in ons toelaten en ons beschikbaar stellen aan Zijn 
werking in ons leven. ‘Onze’ ruimte moet, zou je kunnen zeggen, een hemelse ‘structuur’ worden 
zodat de Heilige daar kan ‘wonen’. 
 c) Titus maakt onderscheid tussen de volle mystieke beschouwing en de beschouwing die 
ons in het leven kan toevallen. 
 Commentaar 
Gelukkig: voeten stevig op de grond! Ik vat het zo op dat het niet gaat om het bereiken van de volle 
mystieke beschouwing, maar om de bereidheid je over te geven aan de bewegingen daarnaar toe. 
Mystiek is voor mij niet de volmaakte vereniging met God (bij veel mystici) of de volkomen 
Godsbeschouwing (lijn bij Aristoteles). Aristoteles’ nadruk op ‘voorzichtig handelen’ acht ik wel 
heel wezenlijk. De ‘vertaalslag’ naar het niveau van de verantwoordelijkheid in het eigen handelen 
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zie ik bij Titus in deze tekst niet. Zijn beschouwing blijft erg abstract, hoewel hij het onderscheid 
maakt tussen de beweging van God en de beweging van de mens (naar elkaar toe). 
 d) Titus onderscheidt de ‘zwakheid van de menselijke natuur’ en de ‘kracht van Gods 
genade’. 
 Commentaar 
Ik wil de mogelijkheden van de menselijke natuur zeker niet overschatten en zeker ook niet de 
noodzakelijkheid van God genade, maar het gevaar is aanwezig dat door zijn zwakheid zo sterk te 
benadrukken de mens zich zo klein gaat voelen dat hij ‘teruggedreven’ wordt in een positie van 
uitsluitende afwachtende passiviteit. De eigen verantwoordelijkheid en de noodzakelijkheid om in 
het praktisch leven actief de mentale act van de ‘onderscheiding der geesten’ te beoefenen zijn 
mogelijkheden die bij Aristoteles centraal staan (hoewel door hem misschien wat overschat) en die 
helpen - denk ik-  om te voorkomen dat de mens zich ‘te klein’ maakt. De mens is door Zijn 
Schepper immers ‘groot’ gemaakt. De mens (jij en ik) heeft een vrije wil gekregen om Gods liefde 
in vrijheid te beantwoorden, op zijn eigen unieke wijze. Van ons wordt zowel gevraagd ‘actieve 
ontvankelijkheid’ als ‘ontvankelijke activiteit’. 
 
 6 
 a) Titus maakt onderscheid tussen de natuur met en de natuur zonder de mystieke 
begenadiging. De natuur ‘verdwijnt’ niet in de mystieke vereniging, maar verandert wel. 
 Commentaar 
Het  ‘aardse’ leven wordt door God van moment tot moment geschapen niet alleen om mijn 
‘opgang’ in Hem mogelijk te maken en mij zo te doen bevrijden van het natuurlijk leven, maar om 
het natuurlijk leven zelf te ‘verheffen’ als manifestatie van God. Gods liefde in de wereld wordt 
(alleen?) werkzaam als er mensen zijn die brug willen, kunnen en mogen zijn tussen ‘hemel en 
aarde’ en daartoe bereid worden en zijn.  
Al het geschapene wordt in de god-mens-scheppings-relatie volmaakter weerspiegeling van haar 
Schepper. Als de mens de eerste Adam wordt, dan wandelt hij met God en geeft alles zijn ware 
naam. Hij is dan brug tussen hemel en aarde. Maar wij zijn Adam beslist niet, en het is een waan 
(denk ik) om te denken dat een individuele ziel zo’n Adam kan worden (uitgezonderd Christus, die 
niet voor niets de tweede Adam wordt genoemd, en andere zielen waarin God volmaakt incarneerde) 
Waarschijnlijk gaat het om een gemeenschappelijke geestelijke verantwoordelijkheid en om 
spirituele ‘taakverdeling’ waarbij iedereen in vrijheid ‘in blindheid’ zijn eigen bedoelde bijdrage 
kan leveren, en dat is (moeilijk) genoeg. 
 
7  
a) Titus denkt lineair, maakt onderscheid tussen wat nu is en wat later kan zijn. 
 Commentaar 
Titus lijkt te denken in lineaire tijdstermen. Later (na de dood) zullen we misschien participeren in 
de volle Heerlijkheid van God en in dit leven kunnen we door Zijn genade een voorproefje ervaren 
van die Heerlijkheid door Zijn aanraking in ons hart. De hemel komt dan na het leven hier, dus na 
de natuurlijke dood. Dat kan ik echter niet zo goed rijmen met wat Titus in de verzen 5 en 6, 
hiervoor zegt. 
Gods liefde lijkt eeuwig, buiten tijd en buiten alles wat was, is en zal zijn  Deze eeuwige, 
emanerende bron is al in de niet-tijd van Gods Heerlijkheid. Deze niet-tijd is misschien de 
verborgen dimensie van ons bestaan hier, van al het wordende en weer gaande leven ‘aan deze 
zijde’. Niet te begrijpen vanuit mijn beperkt menselijk perspectief. Ook ‘mijn’ participatie in Gods 
Heerlijkheid is dan al aan ‘gene zijde’, hoewel ik dat met mijn ‘laag’ bewustzijn niet ervaar. Door 
deze ‘scheiding’ in ‘hier’’en ‘daar (die toch geen scheiding is) wordt liefde om niet mogelijk. Een 
liefde hier die haar eeuwige bron heeft in Gods overstromende Liefde uit overvloed. Het manifest 
worden (wat is, wordt), het doorstromen, het  in vrijheid ontvangen en in vrijheid weer doorgegeven 
van liefde in deze wereld, en dat alles om niet, dát Wil deze overstromende Liefde. Wil en Liefde 
zijn bij Hem één. Dat geldt niet voor mijn wil en mijn liefde. Goddelijke Liefde vraagt niet om 
verklaring, om te weten waarom en waartoe het gegeven en ontvangen wordt. Er is bij mij alleen een 
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intuïtief vermoeden: stamelende woorden als mysterie, bevrijding, verlossing, bewustwording van 
wie, van wat dan ook?  Zelfs van Wie? Hier wordt grote huiver gevoeld om er over te gaan 
speculeren en er van alles over te zeggen. Dus ik zwijg maar verder. 
 b) Titus onderscheidt de wijzen van Gods spreken: afwachtend in het van heimwee 
smachtende hart of rechtstreeks. 
 Commentaar 
Dit is een aansprekend opmerking! God spreekt rechtstreeks in het hart of indirect via zijn 
schepselen en engelen. Maar ook als God indirect spreekt, is het toch een ervaring die het hart diep 
raakt. De rechtstreekse aanraking passeert als het ware de persoonlijkheid alsof deze niet bestaat. 
Dat de persoonlijkheid daarna in het overdenken van de ervaring, bij de betekenisverlening de 
ervaring van het goddelijke kan profaniseren, dat is natuurlijk een ander verhaal. Als je niet ‘weet’ 
dat goddelijke ervaring bestaat, zal zo’n ervaring ongetwijfeld psychologisch geduid worden, en 
wordt haar bedoeling waarschijnlijk niet door het verstand ‘begrepen’. 
 c) Titus onderscheidt het werkelijk spreken van God in het hart en het vermeende spreken 
van God in het hart. 
 Commentaar 
(Zelf)misleiding is heel serieus te nemen. De bron van misleiding is vaak het verlangen om door 
God (opnieuw) aangeraakt te worden. Dan staat duidelijk ’ik die wil ontvangen’ centraal en niet de 
Heilige. Dat in dit egocentrische verlangen (hoe geestelijk gekleurd ook) misleiding kan optreden 
spreekt voor zich. Ik sluit niet uit dat dit ook bij mystici kan gebeuren, en zeker bij mij. 
 
 8.    
 a) Titus Brandsma onderscheidt met betrekking Teresia’s leven  haar aanvankelijk uiterlijke 
vereniging met het Lijden van Christus en later haar meer innerlijke vereniging met dit Lijden.  
 Commentaar: 
Misschien duidt deze casus op de mogelijkheid van twee fasen in gelijkvormigheid. Eerst een proces 
van omvorming in herschepping met lichamelijk lijden waarbij dit lichamelijk lijden als het ware 
uitdrukking is van de ‘pijnlijke’ innerlijke zuiveringen waarmee deze omvorming gepaard gaat. 
Daarna het omgevormd zijn dat bij Teresia leidt tot een omslag van lichamelijk lijden naar geestelijk 
lijden, dat voor haar persoonlijkheid nog zwaarder te dragen is dan de lichamelijke pijn. 
 b) Titus memoreert het wetenschappelijk onderscheid dat verschijnselen zoals lichamelijke 
wondtekenen verklaard kunnen vanuit twee gedachtelijnen:  
of  ze worden van binnen uit bepaald, het innerlijke bepaalt dan het uiterlijke 
of  ze worden rechtstreeks uiterlijk bepaald, het uiterlijke bepaalt dan het innerlijke. 
 Commentaar:  
Dit is een wetenschappelijke uitgangpunt dat naar een verklaring zoekt, maar niet helemaal  
bevredigt. De wetenschap kan niet anders denken dan vanuit psycho-somatische kaders: of de 
oorzaak ligt in het psychische en veroorzaakt een lichamelijk effect, of de oorzaak ligt in het 
lichamelijk en heeft een psychisch gevolg. Eventueel gebeurt het tegelijkertijd. Het causale, ik noem 
dat horizontaal, denken kan niet buiten die kaders zoeken. Dat er mogelijk sprake is van een niet 
wetenschappelijk te verklaren verticaal ingrijpen, tekenen vanuit de ‘hemelen’ blijft 
vanzelfsprekend buiten het wetenschappelijk referentiekader. En die mogelijkheid wil ik het toch 
open houden. Wonderen zijn de wereld niet uit!  
 
 
9.    
 Commentaar  1 
Mijn vader was huisarts in Boxmeer. In die hoedanigheid heeft hij enkele keren bij patiënten 
verschijnselen van stigmata waargenomen en hij werd hierover natuurlijk geconsulteerd. Zijn advies 
was: geen aandacht aan schenken, het gaat vanzelf over. Ik denk dat er sprake was van zelfhypnose 
of van  een extreme, mogelijk ziekelijke identificatie van de betreffende patiënt met het lijden van 
Christus (of zelfverminking, dat ook bij ‘heiligen’ is geconstateerd). 
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 Commentaar 2 
De beschrijving door Titus Brandsma van dit deerniswekkende, verdrietige geval van wondtekenen 
bevestigt mijn opvatting, dat men heel terughoudend moet zijn met hypnose en dat hypnose als 
aanvullende therapie alleen in bijzondere gevallen van ziekten mag worden toegepast. 
NB Tijdens hypnose wordt de krachtigste psychische energie (kabballistisch: Tifereth van de 
Nefesh) verbonden met het lichaam (grote Daáth van de Guph) en dat op een oneigenlijke  wijze 
waardoor allerlei gemanipuleerde (onderaardse en demonische!?) krachten kunnen 
‘binnenstromen’ en spiritueel ongewenste (hoewel psychologisch door derden bedoelde) 
lichamelijke en psychische effecten worden bewerkstelligd. Aan de ziel (Yesod van de Tzelem) wordt 
zo schade toegebracht, juist daar waar ware identiteit moet groeien en waar vrijheid zo 
noodzakelijk is. Dit toebrengen van schade aan de ‘binnenkant’ van de ziel acht ik een zonde tegen 
de schepping!  
 
10.     
 Commentaar 
Veel ervaringen onder hypnose opgedaan zijn volgens de moderne psychologie reproductie van 
vroegere eigen ervaringen, overgeplant naar het veld van de hypnose. Bron van de hypnotische 
ervaringen is dan het eigen verleden. Jung zou zeggen het  persoonlijk onbewuste. Of dat altijd zo is 
betwijfel ik. Bovendien weten we ondanks de psycho-analytische theorieën nog heel weinig over dat 
collectieve en persoonlijke onbewuste. Beschrijvende termen vormen nog geen inzicht. Het zijn 
wetenschappelijke woorden die het ‘verborgen onbekende’ grotendeels onontdekt laten. 
 
11 
 Titus onderscheidt de verschijnselen van wondtekenen bij Elisabeth en Theresia. En 
signaleert de volgende verschillen 
 Elisabeth    Theresia 
 kort durend    blijvend 
 bijzonder omstandigheden  ongeacht persoonlijke omstandigheden 
 met grote eigen inspanning  zonder eigen inspanning, spontaan 
 nauwelijks bloed, met beetjes  overvloedig 
 armelijke indruk   geen armelijke indruk 
 met hypnose    zonder hypnose 
Commentaar 
Waar de grens ligt is niet in algemene zin te bepalen.  
Misschien zijn hier twee uiterste grenzen aan te wijzen: enerzijds al het onverklaarbare zien als 
bovennatuurlijk (neiging Katholieken) en anderzijds al het onverklaarbare zien als nog niet verklaart 
maar dat komt wel (neiging Protestanten). Het gaat vervolgens om in dit spanningsveld voorzichtig 
het midden te zoeken. Titus doet ( hier) voor het zoeken naar het midden geen beroep op de 
autoriteit van de Bijbel. Hoewel in de Bijbel toch voldoende situaties voorkomen van ‘bezetenheid’ 
of van de ‘geest kwam over hem’. 
 
12.          
 a) Criteria van Titus Brandsma om de betekenis van God te onderscheiden: 
Commentaar:  
met enig moeite en misschien wat geforceerd heb ik het volgende gevonden: 
 Niet van God    Wel van God 
 zelf gekozen idealen       geroepen worden 
 veel getuigen    weinig getuigen 
 fanatieke inzet    rust en overgave 
 dwaalwegen    godswegen 
 eigen vergoddelijking   afhankelijkheid als schepsel 
 ten behoeve van eigen ras en cultuur    voor allen, ‘goeden  en ‘’kwaden’ 
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Slotopmerking 

 In nogal wat geschriften uit de christelijke tradities lijkt de nadruk te liggen op het eigen 
 spirituele heil bijvoorbeeld de beschouwing van God of de extatische mystieke vereniging met 
 God. Hierin heb ik altijd het gevaar geproefd van ‘verlicht egocentrisme’.  

.Dat  merk ik ook op in het omvormingsmodel en in de gebruikte terminologie: achtereenvolgende 
lagen van omvorming (van mij, mijn ziel),  godmensbetrekkingsgebeuren, beginners en gevorderden  
bijvoorbeeld. Het TBI is een specifieke munterij. In deze munterij mis ik teveel de wereld, de ander 
en het andere. Het spreekt me daarom  aan dat Titus Brandsma de ‘wereld buiten ons’ in enkele 
teksten wel benadrukt.  
Overigens is dit niet bedoeld als negatieve kritiek op deze munterij en te oordelen dat deze munterij 
‘fout’ zou zijn, zeker niet. Het is echter niet de geschikte munterij voor mij. Er zijn gelukkig naast 
deze munterij, andere munterijen waarin ik ‘thuis’ kan zijn en ook thuis ben. 
 
Paul Horbach 
24 december 2010 
. 
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