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MO4 Christelijke spiritualiteit. Ignatiaanse spiritualiteit.
Het gedeelte met muziek beluisteren klik hier.
LUCAS 24:13-35 Bidden onderweg 19 april 2017.
De gemeenschap van Taize zingt Stay with us. .. oh Jezus, de nacht
valt snel. Blijf, licht in onze duisternis.
"Er is een tijd en een plaats voor alles", luidt het spreekwoord.
Heer, geef dat ik er altijd naar mag verlangen om tijd door te
brengen in uw aanwezigheid. Om uw roepstem te horen.
De lezing komt uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 13.
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie
van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo
met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd
vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop
bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige
vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’
Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de
ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten
veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden,
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit
ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn
lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden
dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen
hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en
bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias
al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de
Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. Ze naderden het dorp
waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem
op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’
Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak
het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar
hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij
onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug
naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk
uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg
gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
De leerlingen lopen richting Emmaüs. Ze herkennen Jezus niet, gevangen als ze zijn in hun verdriet.
Van welke beslommeringen zou ik graag hebben dat Jezus me zou bevrijden? Want dat is nodig opdat
ik Hem kan herkennen.
Hoe zou ik moeten verlost worden van mijn kortzichtigheid, zodat ik de waarheid van de Verrijzenis
kan zien? Want die waarheid zal mijn houding tegenover de wereld en de mensen rondom mij
inspireren.
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Toelichting op Ignatiaanse spiritualiteit.
De ignatiaanse spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de
stichter van de jezuïeten. Zij wordt sterk bepaald door het thema van ‘God zoeken en vinden in alle
dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God.
Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem. Dit inzicht groeide vanuit de grote
‘vertrouwelijkheid van Ignatius met God’. Voor hem kan de mens omgaan met God ‘zoals een vriend
met een vriend’.
In de visie van Ignatius van Loyola worden mensen geroepen om ‘contemplatief’ te zijn in hun
handelen. Dat wil zeggen ‘beschouwend’, meditatief. De activiteiten die de mens ontplooit, kunnen
hem voortdurend tot inkeer brengen. De reflectie op de diepere betekenis van zijn handelen kan hem
vervolgens weer tot weloverwogen actie brengen Zo kan heel het doen en laten van mensen
doortrokken zijn van de goddelijke oorsprong ervan, elk moment. Zo kan Gods nabijheid een
vanzelfsprekendheid worden.
Ignatiaans gebed
Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende
zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk.
Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en
inzichten inzake gebed vind je terug in de “Geestelijke Oefeningen”.
In het ignatiaanse gebed staat de Bijbel vaak centraal. Dit gebed kan eerder mediterend, dan wel eerder
contemplerend zijn. Maar je kan ook bidden met het “5de evangelie”, het verhaal van God in je eigen
leven: het levensgebed. Het ignatiaanse gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook
vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed, in het bijzonder de contemplatieve dialoog.

Wie was IGNATIUS VAN LOYOLA; EEN EDELMAN WORDT PELGRIM
In het adellijke milieu van Loyola, een slot in Spaans Baskenland, wordt in 1491 Iñigo geboren, een
nakomertje in een gezin dat dertien kinderen telt. Kort na zijn geboorte sterft zijn moeder. Hij wordt
tot zijn zevende jaar ondergebracht in het gezin van María de Garín, de vrouw van de plaatselijke
smid. Als Iñigo terugkeert in het slot, zal zijn schoonzus zorg voor hem dragen. Op veertienjarige
leeftijd verliest hij zijn vader. Iñigo wordt dan secretaris bij de minister van financiën van de Spaanse
koning. Hij is 25 als hij lid wordt van de persoonlijke lijfwacht van de onderkoning van Navarra.
OVERMACHT
Ignatius groeit op in een wereld van spelen, vrouwen en gewapende duels. Hij is behendig in het
gebruik van wapens. De Loyola's genieten echter geen goede reputatie: evenals zijn broers komt ook
Ignatius meermalen in aanraking met de justitie. Hij leeft in een wereld van heldendaden,
ridderromans en stoere trots, tot op de dag waarop hij zwaar gewond wordt bij de verdediging van het
fort Pamplona. Een zinloze verdediging, omdat de overmacht te groot was. Iñigo wilde niet wijken,
maar nu is het een invalide soldaat die terugkeert in Loyola. Artsen doen hun uiterste best om het
verbrijzelde kniegewricht te herstellen. Als het levensgevaar is geweken, volgt een tweede operatie
aan zijn been omdat het weer net zo mooi moest worden als tevoren. De patiënt toont zich niet gauw
tevreden.
LITERATUUR
Maandenlang is Ignatius aan het bed gekluisterd. Nog is hij verslingerd aan zijn hoofse carrière, maar
geleidelijk gaat zich een cruciale verandering in zijn leven afspelen. Zijn schoonzus geeft hem
literatuur waar hij tot dan toe weinig affiniteit mee had: een bloemlezing van de levens van heiligen en
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een 'Leven van Jezus'. De lezing en de verwerking van wat deze literatuur bij hem losmaakt, wordt de
aanleiding om zijn leven radicaal te veranderen. Hij breekt voorgoed met zijn milieu en zijn familie,
verlaat het ouderlijk slot en wil alleen nog 'soldaat van Christus' zijn.
STRIJD
Als pelgrim gaat hij op zoek naar wat God met zijn leven wil doen. Een grillige reis volgt, zowel
fysiek als geestelijk. Hij bezoekt de benedictijnenabdij van Montserrat en spreekt zijn algemene
biecht. Hij verblijft ruim een jaar in het naburige Manresa om een goede vorm te vinden voor zijn
nieuwe leven. Hij voert een heftige innerlijke strijd. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen
gegrepenheid door God en scrupuleuze wanhoop aan zichzelf. Zijn gevecht wordt de grondslag voor
de spiritualiteit die hemzelf en velen na hem innerlijke vrijheid zal geven.
VRIENDEN
Als zijn plan om naar het Heilig Land te gaan en daar Christus te verkondigen onuitvoerbaar blijkt,
moet hij erop terugkomen en begint een lange reis met omzwervingen door Italië, Spanje, Frankrijk,
Vlaanderen en Engeland. Als student in Parijs verzamelt Iñigo een groep vrienden om zich heen, die
de kern wordt van een nieuwe religieuze gemeenschap die zij samen stichten. Uiteindelijk komt Iñigo,
die dan de Latijnse naam Ignatius heeft aangenomen, in Rome terecht. Hij geeft daar zelf leiding aan
die nieuwe orde, de 'Sociëteit van Jezus'.
EEN STRUCTUUR VOOR DE GEEST
Er is een lange weg afgelegd eer de ingrijpende geestelijke ervaringen van Ignatius de vorm kregen
van een religieuze gemeenschap. Uiteindelijk is het een gezelschap van 10 mannen dat na langdurig
overleg besluit een radicaal nieuwe orde te stichten: de jezuïeten. Zij breken met alle kloostertradities
zoals eigen religieuze kleding, koorgebed en boetepraktijken. Het koorgebed van de monniken, dat
hen verplicht op vaste tijden samen te bidden, zou het actieve en mobiele dienstwerk van jezuïeten
immers kunnen hinderen.
GROEI
Op 27 september 1540 wordt de nieuwe gemeenschap onder de naam 'Sociëteit van Jezus'
goedgekeurd door paus Paulus III. De groei van de orde is enorm: bij Ignatius' dood, 16 jaar later in
1556, telt de sociëteit al meer dan 1000 leden.
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