
 

 

Spiritualiteit en Kerk       paul horbach 
        
 1. Spiritualisering van kerk 
De belangrijkste opdracht van een kerk is mensen, u en mij, te helpen in contact te komen met het 
goddelijke en hen daarin vooral in de eerste fasen op hun geestelijke weg verder te begeleiden. Althans 
dit is mijn diepe overtuiging en daarvan ga ik uit. 
Voor de kerk betekent dit op gemeenschapsniveau mystagogische ruimte worden en op individueel 
niveau houdt dit in het bieden van geestelijke begeleiding. 
In de mystagogisch ruimte worden relaties ervaren als poorten om de liefdevolle stilte van God, van de 
Heilige, binnen te gaan en daar te wachten op, te luisteren naar en te (gaan) antwoorden op Zijn 
Woord. Bij relaties gaat het niet alleen om intermenselijke relaties, tussen begeleide en begeleider, 
tussen leraar en leerlingen, tussen priester en gelovigen, maar ook om relaties met teksten, met 
muziek, met kunst, met natuur, met medeschepselen. In de mystagogische kerkruimte worden al deze 
‘horizontale’ relaties ervaren als zijnde opgenomen in de omvattende ‘verticale’ relatie met de Heilige. 
Aan deze kerkopbouw is nog heel veel te doen. Ik noem dit spiritualisering van kerk. 
   
 2. Spiritualiteit is in, ook in kerken. 
Dat spiritualiteit de laatste tijd erg populair is, blijkt uit de tijdschriften die op dit gebied worden 
uitgegeven, de aandacht die spirituele thema’s krijgen in de visuele media inclusief internet, de 
cursusmarkt die op dit gebied is ontstaan, de uitpuilende hoeveelheid boeken rond spirituele 
onderwerpen, de New Age beweging. Spiritualiteit is big business, er is veel geld mee te verdienen. 
Ook binnen katholieke parochies en protestantse gemeenten neemt het aanbod op gebied van 
spiritualiteit en mystiek enorm toe. 
Op zich is deze belangstelling heel bemoedigend. Het is alleen de vraag of deze uiterlijke spiritualiteit 
erop gericht is mystagogische ruimten te laten ontstaan opdat lezers van de artikelen en deelnemers 
aan de cursussen geholpen worden de ‘heilige stilte’ binnen te gaan. Ik heb daar mijn twijfels over. Er 
is zeker zingevingsonrust in onze samenleving. Deze onrust brengt mensen ertoe zich te bezinnen over 
hun levensloop. Maar ik vermoed dat de Prins van de Wereld het gevaar heeft onderkend en deze 
onrust ten eigen bate weet aan te wenden. In plaats van dat de onrust leidt tot een zich theocentrisch 
openen en dus tot omkeer, leiden de ‘wereldse’ activiteiten op gebied van spiritualiteit te vaak tot een 
soort ‘geestelijk verlicht’ egocentrisme. Een uiterst verdrietige trend! 
 
 3. Toespitsing op spiritualisering van kerk 
Pogingen om de kerk te spiritualiseren gebeurt meestal op het niveau van de afzonderlijke parochie of 
gemeente, gelukkig ook in oecumenisch verband. Ik wil daar enkele opmerkingen over maken die 
ongetwijfeld subjectief zijn, niet gestoeld op gedegen empirisch onderzoek, maar het geeft in ieder 
geval een indruk hoe ik een en ander zelf ervaar en voorlopig waardeer. Ik inventariseer mogelijke 
gevaren bij spiritualisering van kerk. Deze gevaren geven ook meteen zicht op de uitdagingen 
waarvoor een kerk in dit opzicht kan komen te staan.  
 
 4. Gevaren en uitdagingen: 
Eerst wil ik via brainstorm een lijstje maken van mogelijke gevaren bij spiritualisering van kerk. Mijn 
criterium daarbij is het al dan niet doen ontstaan van mystagogische ruimte. De lijstjes willen niet 
beweren dat het overal en altijd slecht gesteld is met spiritualisering van kerk, zeker niet. Ze geven 
hopelijk wel enige houvast bij spirituele kerkopbouw. Het zijn aandachtpunten waarmee rekening kan 
worden gehouden. Ook kunnen ze dienen bij de evaluatie van het opbouwproces.  
Gevaren die op de loer liggen zie ik:  
 in de motieven van deelnemers 
 in de motieven van aanbieders van de activiteiten 
 in het (ontbreken van) ‘spirituele visie’ 
 in de organisatorische setting  
Ik ga hier kort op in. 
 
 
 



 

 

Motieven van deelnemers: ontvangen zonder geven 
- eigen geluk willen 
- vlucht uit de wereld 
- zoeken naar ervaringen 
- geestelijk consumptisme 

Als deelnemers niet geholpen worden los te komen van dit soort motieven, en blijven deelnemen om 
er zelf ‘beter’ of gelukkiger van te worden, blijft spiritualiteit uiterlijk en schiet ze haar doel voorbij. 
Religie en spiritualiteit zijn er om mensen te helpen ontvankelijk te worden voor de Heilige (hoe lastig 
dat ook soms, dikwijls mag zijn) en zijn er niet om het leven draaglijk te houden door een soort 
godsdienstige ‘dope’. God dreigt bij eigen bekommernis een sociaal-psychologisch constructie te 
worden die door ‘godsdienstige spiritualiteit’ steeds weer wordt opgebouwd. Deze God wordt als het 
ware een vlot waarop men zich op de woelige, einderloze oceaan drijvende houdt, waarop men gaat  
vertrouwen. Je verdrinkt dan weliswaar niet, maar uiteindelijk voelt het doelloos, ‘vaarloos’, zo zonder 
‘richting’! 
De uitdaging is om op een of andere manier dergelijke motieven te zuiveren, daarover te (gaan) 
reflecteren, wakker te worden voor de roep van de Heilige, bereid worden naar Zijn roep te luisteren 
en als het wordt verstaan deze roeping gehoorzamen. Dat vraagt veel zelfkennis en 
onderscheidingsvermogen, zelfinzicht die confronterend en pijnlijk kan zijn. Het gaat om omvorming, 
om transformatie, om omkeren naar de Heilige. Deze bedreigende omvorming begint meestal met 
omvorming in schepping en herschepping. Vastigheden worden geleidelijk opgegeven, de waan van 
eigen autonomie wordt doorzien, en er wordt een begin gemaakt met jezelf te geven in toenemende 
overgave. Niet mijn wil maar Uw Wil! Dat is beginnen de ‘eigen’ unieke weg te gaan, met vallen en 
toch steeds weer opstaan. 
 
Motieven van aanbieders: geven zonder ontvangen 

- kennisoverdracht, cursusgedachte,  
- hobby’s van ‘spirituelen’ 
- geen innerlijke verbondenheid: liturgie, diaconie, catechese, spirituele bezinning 
- gesloten vooral voor ‘eigen gelovigen’ 

      -     onderwerp (object) gericht, niet relatiegericht 
       
Ook aanbieders kunnen een belemmering vormen voor het ontstaan van een mystagogisch klimaat. 
Indien zij vooral van zichzelf uitgaan, er zelf psychologisch of financieel beter van willen worden, niet 
bereid of in staat zijn om aan te sluiten bij de uitgangssituatie, het voorverstaan en de motieven van de 
deelnemers, de activiteit zien als doel in plaats van middel, dan werken activiteiten waarschijnlijk 
averechts. Ook dreigt afhankelijkheid bij de deelnemers van de aanbieder. 
De uitdaging is dan ook begeleiders van spirituele activiteiten te vinden die mystagogisch feeling 
hebben en in alles wat ze doen daarop gericht zijn. De keuze van nederige aanbieders, het 
voorbespreken van de activiteiten, en ook het evaluerend leren wijzen op de verantwoordelijkheid van 
de organiserende kerk. 
 
Het (het ontbreken van) van ‘spirituele’ visie:  aanreiken zonder perspectief 

- los van een mystieke Traditie 
- geen spiritueel reikend perspectief, het gaan van een weg 
- geen onderscheid doelgroepen (jongeren, ouderen) 
- mengeling van methoden; eclecticisme 
- ontbreken van taalvorming   
- veel hoofd, minder hart en hand 
- veel praten óver, weinig hulp om zelf te gaan. 
- geen onderscheid psychologie en spiritualiteit 
- veel ‘men’ en weinig ‘unieke jij en ik’ 
- wel begin, geen verdergaan 

Een visie ontleent aan de eigen christelijke traditie op hoe de spirituele weg van individuele mensen 
verloopt, de faseringen (hoe voorzichtig ook geformuleerd) die op de weg te onderscheiden zijn, de 
knelpunten en valstrikken die daarbij een rol spelen, de middelen om de zoekende een gaande mens 



 

 

daarbij te helpen, dat alles is lang niet altijd aanwezig of blijft heel impliciet. Het gelaagde 
Omvormingsmodel van Johannes van het Kruis of de Weg van het Christelijke Contemplatieve Gebed 
zijn voorbeelden van zo’n visie. Als de spiritualisering van kerk niet in zo’n visie is gegrond dan 
wordt alles tamelijk willekeurig, afhankelijk van subjectieve inschatting (hoe goed bedoeld ook) van 
enkele betrokken individuen, blijft het onduidelijk wat er op bepaalde momenten nodig is om mensen 
verder te helpen, blijft vertaling naar geestelijke begeleiding achterwege. Dan staat de individuele weg 
en omvormingsproces niet centraal, dan dreigt het om interessante zaken te gaan en niet om naar God 
zoekende mensen. Er ontstaat dat stagnatie, zelfingenomenheid, eigen waardering. Geschikte 
taalvorming om vruchtbaar en gezamenlijk over eigen ervaring te praten en te reflecteren is van 
essentieel belang, maar deze zal zeker niet vanzelf ontstaan. 
De uitdaging is dat de verantwoordelijken in de kerk en degenen die belast zijn met de inhoudelijke 
organisatie van de spiritualiteit van de kerk, zelf een mystagogische ruimte vormen en zich hierin 
openen voor de ‘inspiratie van boven’.  Zelf dus deelhebben aan een mystagogisch kerkgebeuren. In 
deze gerichtheid worden antwoorden zoeken (en ontvangen), mystagogische kerksituaties ontworpen. 
En dat alles in zich verbonden voelen met de eigen mystieke traditie en van daaruit ‘bezig zijn’. 

 
De organisatiestructuur: uiterlijke middelen zonder innerlijk doel 

- steeds herhaling van hetzelfde; patroonmatig 
- gesloten groepen, niet doelgroepgericht 
- fremdkörper binnen de kerk, er bij hangend 
- afhankelijk van enkele individuen, dus ook kwetsbaar 
- ontbreken praktische en ‘spirituele’ deskundigheid 
- geen of matige interne en externe communicatie 
- nadruk op uiterlijkheid 
- losse cursusoriëntatie, geen opbouwprincipe 
- geen inhoudelijke evaluatie. 
- hiërarchische structuren 

De vertaling van visie naar een dynamische mystagogische praktijk is niet makkelijk. Ongetwijfeld 
dreigt het gevaar dat wordt uitgegaan van datgene wat al bekend is, wat in het verleden ‘goed liep’, 
wat  succesvol was. Organisatorisch is daar het risico meer gefocused te zijn op de uiterlijke en minder 
op de innerlijke kant van de activiteiten. De uiterlijke aspecten (zoals aantal deelnemers) zijn 
kwantificeerbaar, de omvormingsprocessen die mogelijk worden aangewakkerd vinden grotendeels 
plaats in het verborgene.  
De uitdaging is een ‘levende’ en dialogische organisatiestructuur ontwikkelen, die open, uitnodigend 
en stimulerend is voor velen, voor verschillende doelgroepen, waarin mensen met elkaar in gesprek 
komen, gebruik makend van ook moderne media, die het zoeken naar God activeert, en recht doet aan 
de eigenheid hierin van elke participant. De kerkstructuur zou zo moeten zijn dat spiritualiteit in meer 
of mindere mate in alle activiteiten van de kerk doorschijnt, dus in de liturgie, in de catechese, in de 
diaconie, in andere vieringen, in ‘praktische’ naastenliefde, in meditatie en (gemeenschappelijk) 
gebed.  
De organisatie van de spiritualisering van kerk zou gestalte kunnen krijgen vanuit - wat ik noem – een 
vZOT structuur.  
v:  het gaat om verandering (‘gaan van de weg’); 
Z: mensen worden in en door de kerk bijeen gebracht rond ‘zaken’ (teksten, thema’s, diensten, getijde, 
film, lezing, kunst, enz) die aanleidingen zijn voor mystagogische ‘gesprekken’ en verdieping; 
O: activiteiten en gesprekken zijn steeds ontmoetingen waarin het goddelijke kan door breken, waarin 
je geraakt kan worden door de ander, het andere, de Ander; 
T: over de zaken, over de ervaringen in de ontmoeting, over geconstateerde veranderingen wordt 
gesproken (kan op allerlei manieren) en daarvoor is taal en geschikte taalvorming nodig. De 
taalontwikkeling zelf leidt ook tot verandering, tot aandacht voor andere ‘zaken’, tot verdieping van 
ontmoeting, geeft uitdrukkingsmogelijkheden van de kern van de eigen levensweg, enz.  
Het voert te ver om deze vZOT structuur in de beperkte ruimte van dit werkstuk verder uit te werken. 
Maar door zo’n organisatieaanpak wordt verstarring en oppervlakkigheid tegen gegaan. 
 
 



 

 

 
 5. Abstracte contouren van ‘spirituele  visie’; mystagogische omgeving in kerken. 
Omdat ‘spirituele visie’ zo belangrijk is, probeer ik hier (voor mezelf) enkele contouren ervan te 
schetsen. Ik geef daarbij nadrukkelijk aandacht aan mystagogische aspecten. 
 5.1 Metafoor van ‘de weg gaan’ 
 ‘De weg gaan’ is een dynamisch en levend omvormingproces. Omvorming gebeurt uiteindelijk aan 
ons, het is een genade. Maar - zo wordt ons door mystici vertelt - we moeten wel meewerken om 
ontvankelijk te worden voor die genadige inwerking. Daar ligt de kern van de ons gegeven vrijheid. 
Dat wordt metaforisch genoemd de weg gaan en steeds weer gaan zonder zekerheid dat we (waar?) 
komen. Actief ontvankelijk proberen te 'zijn' voor hemelse omvormende invloeden daar gaat het in het 
begin vooral om, waardoor we ieder op zijn unieke wijze misschien meer mogen worden zoals door de 
Heilige bedoelt. Daarom bidden wij, daarom danken wij, daarom zingen wij, daarom doen we aan 
zelfonderzoek, daarom lezen we heilige geschriften (lectio divina), daarom mediteren we, daarom 
participeren we aan religieuze rituelen, daarom doen we gebrekkige oefeningen van onthechting en 
visualisatie. En daarom proberen we een aandachtig en waakzaam leven te leven waarin we ons zoveel 
mogelijk onttrekken aan dingen die onze aandacht wegtrekken van de Heilige. En meer positief: 
daarom proberen we te leven met de intentie om betrokken, zorgzaam en liefdevol te worden en te 
mogen zijn voor anderen, voor onze medeschepselen, voor moeder Aarde, ook voor ons zelf. En dat 
alles met vallen en opstaan. Maar er is geen enkele oorzakelijkheid dat ik door mijn inspanning 
omgevormd word, daardoor ‘vorderingen’ maak op ‘mijn’ weg. Dat blijkt moeilijk te aanvaarden. 
 5.2 De kerk als mystagogische omgeving 
De kerk kan wel helpen door een mystagogische ruimte te zijn, waardoor we wakker worden voor Zijn 
roep, waardoor we onze onrust gaan begrijpen, waardoor we zelfkennis ontwikkelen , waardoor onze 
unieke wegen zich gaan aftekenen, waardoor we kracht krijgen om naar Hem te luisteren en moed 
verzamelen om Zijn roep te gaan volgen. Een noodzakelijke voorwaarde is onderscheidings- 
vermogen: wat komt van de Heilige en wat niet? Dat is niet zo duidelijk, we worden zo gemakkelijk 
misleid! Onderscheidingsvermogen is ook vereist om onze egocentrische motieven te herkennen en 
gaan erkennen, om in te zien dat we schepselen zijn en dat het ideaalbeeld van de autonome mens een 
waan is, dat we niet gericht zijn op de Heilige, maar op de wereld en op ons zelf, dat er inspanning 
nodig is en oefeningen om ons te laten omkeren naar de Heilige, en dat we zelf onmachtig zijn. 
Mystagogische ruimten bevorderen dialogische relaties met de ander, met anderen, met een tekst, met  
de natuur en voeren ons naar de ervaring dat de ‘onbekende Derde’ meespreekt, en dat deze het 
voortouw gaat nemen. Hij is degene die uiteindelijk spreekt, toont, geeft, leidt. Eigenlijk Hij alléén, 
wij ontvangen ‘slechts’ en wórden daardoor. Een echt mystagogisch gesprek  in een kerkelijke context 
is geen informatieoverdracht, hoewel het daar wel voorzichtig mee kan beginnen. Een begin van je 
bloot geven, ontpantseren. Het is ook geen intermenselijke relatie bemiddelt door een object. Het gaat 
niet over ‘watten’ (objecten), eigenlijk gaat het strikt genomen ‘nergens’ over, hoewel het wel ergens 
begint! God is niet iets en is niet ergens. Mystagogisch gesprek is ontmoeting op een diep innerlijk 
niveau waar zielen gaan spreken en persoonlijkheden zich terzijde stellen. Zo’n  gesprek over ‘niets’ is 
een wonderbaarlijk gebeuren waarin twee polen ‘ontstaan’, die zich als het ware openbaren. Subjecten 
worden in de  mystagogische ontmoeting personen waarin de ‘onbekende derde’, de Persoon bij 
uitstek, zich manifesteert op een volstrekt unieke, eenmalige wijze. En juist door deze persoonlijke 
relaties wordt liefde mogelijk. De onkenbare Wie ontsluiert zich tóch uniek, toont zijn Gelaat en 
spreekt zijn Woord in de wie’en van de personen. Hierin wordt mens-zijn ten diepste ervaren. Als 
uniek schepsel Hem, de Heilige, mogen ervaren, weerspiegelen én doorgeven.    
 Een mystagogische ruimte maakt deel uit van de heilige eeuwige Ruimte. In deze ruimte 
actualiseert de Heilige, als Hij dat wil (!), een unieke manifestatiemogelijkheid. Een concrete 
manifestatie van Liefde vanuit de eeuwige Ruimte in onze ruimte, in onze tijd, in ‘onze’ wereld. De 
in-relatie-zijnden bieden als het ware ‘hun’ ruimte aan, delen deze in heilige gemeenschappelijkheid, 
en krijgen relatie met het Woord en worden eraan dienstbaar, worden personen. In deze 
driehoeksrelatie incarneert het Woord in de personen die zo wórden en zijn.  
 5.3 In relatie staan met heilige teksten 
Ook heilige teksten en de natuur kunnen tot innerlijke ‘dialogische’ gesprekken voeren. Daarom dat 
sommige teksten zo ‘onlogisch’ en los van inhouden en betekenissen (lijkt het), zo’n diep gevoel van 



 

 

dankbaarheid, verlangen, ook van weemoed, maar in ieder geval van léven doen ervaren. Dat is niet 
‘van ons’, maar dat is wat zich dan in ons, in onze ziel lijkt uit te drukken. 
Onze ‘gesprekspartner’, de (heilige) tekst, is daar altijd wachtend bereid zich aan ons te openen. Het 
ligt grotendeels aan ons of de mystagogische ‘tussenruimte’ tussen ons en de tekst zich opent! Hier is 
de beginhouding van groot belang, en ook of we de tekst inderdaad als ‘de ander’ tegemoet treden, niet 
als denkconstructie, maar werkelijk vanuit ons hart én hoofd. In deze ontmoetende houding zijn we er 
niet meer op uit om bepaalde betekenissen aan de tekst te ontfutselen. Door ons (wellicht misvormd) 
vóórverstaan is het gevaar aanwezig dat we uitsluitend van daaruit grijpen naar de tekst. Dan zullen we 
de tekst waarschijnlijk subjectief en naar tevredenheid op een eigenlijk al van te voren vaststaande 
wijze begrijpen. Maar dan staan wij centraal als actor, dan zijn we geen medespreker. Het brengt ons 
niet ‘verder’. Ook de sprekende tekst weet niet ‘van tevoren’ wat ze ons zal zeggen en wat wij haar 
zullen zeggen. Hij die ‘achter’ ons en de geschreven woorden staat, spreekt in ons en in de tekst en 
drukt in ons uit wat Hij wil uitdrukken. Zoals ik mijn ‘niet weten’ moet koesteren opdat ik ‘naakt’ kan 
zijn, zo ‘weet’ de tekst ook niet welke verborgenheden in haar besloten liggen en welke ervan in ‘ons’ 
gesprek door Hem onthuld worden. En in de genadige onthulling worden wij tot persoon omdat zijn 
Woord concreet en uniek in ons incarneert. De kerkelijke spiritualiteit richt zich dikwijls op gesproken 
en schriftelijk teksten. Vandaar dat lectio divina zo belangrijk is en daarvoor kan de kerk een 
mystagogische omgeving zijn. 
 5.4 Verantwoordelijkheid 
Uit de ervaringen van velen blijkt dat de spirituele weg gekenmerkt wordt door wisselende perioden 
van activiteit en van passiviteit. Maar wat in doen en in stilte door liefde en genade ontvangen wordt, 
moet – hoe en wanneer dan ook - worden doorgegeven en gedeeld. Liefde wil niet in ons blijven, maar 
wil in haar overvloedigheid doorstromen, alles in haar laten genieten, en wil ons daarbij 'gebruiken'. 
'Onze' omvorming in schepping en herschepping, misschien de beginnende omvorming in liefde is 
nooit af, maar is een heel concreet gebeuren waarin we, iedereen op zijn passende wijze, door doen en 
laten de anderen en alles toelaten in 'onze' door liefde geopende ruimte. Door mystieke 
aanrakingsmomenten neemt mijn concrete verantwoordelijkheid toe. Deze kan ik uit de weg gaan, hier 
ben ik immers vrij. Er is een mogelijkheid om zelf in de Liefde op te gaan, als een druppel water in de 
oceaan. Dan zal de liefde ons desondanks liefhebben, maar tevens huilen. Zijn we bereid de 
verantwoordelijkheid die ons doet terugdeinzen tóch tegemoet te treden, dan worden we dienaar, 
dienaar van de Liefde, dienaar van de Heilige, brug tussen hemel en aarde. Het gaan dragen van deze 
persoonlijke verantwoordelijkheid is gebaat bij zachte hulp van derden. Het verlenen  van die 
mystagogische hulp, dus van geestelijke begeleiding, is een concrete verantwoordelijkheid van een 
kerk die spiritueel wil zijn.  
 
 6. Tenslotte 
Deze notitie is niet meer dan een eerste probeersel om mijn eigen kijk op spiritualisering van kerk te 
verwoorden. Het is heel voorlopig en zeker niet af. Het bevat allerlei open einden, onduidelijkheden, 
ook (te) veel eenzijdigheid.  Toch was het leerzaam omdat zo mijn perspectief op pastoraal werk 
enigzins wordt verhelderd.  
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