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ZIN EN PRAKTIJK VAN DE GEESTELIJKE LEIDING

Het leven is als een reis over de zee van de geschiedenis, 
vaak in het duister of in de storm, een reis waarin we naar 
de sterren kijken om ons de weg te wijzen. De werkelijke 
sterren van ons leven zijn de mensen die rechtschapen le-
ven. Zij zijn bakens van hoop. Zeker, Jezus Christus is het 
licht van de wereld, de zon die opgaat over alle duisternis 
van de geschiedenis. Maar om tot Hem te komen hebben 
wij ook lichten nodig die dichtbij zijn, van mensen die licht 
geven vanuit zijn licht en die zo richting geven aan onze 
tocht (Benedictus XVI, Encycliek Spe Salvi, 30 november 
2007).
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INLEIDING

Wanneer iemand een expeditie voorbereidt om een be-
langrijke bergtop te bereiken, denkt hij zorgvuldig na over 
alles wat nodig is: de ploeg van mensen, de kaarten, de 
bevoorrading. Als de top hoog en steil is, doet men een 
beroep op iemand die de weg erheen kent. Men vraagt die-
gene om de gevaarlijke passages van de beklimming aan te 
geven en de risico’s te overwinnen om het doel te bereiken. 
Niemand twijfelt aan het belang van deze gids: zonder zijn 
hulp zou de beklimming van de berg nagenoeg onmoge-
lijk zijn. Zo zou ook niemand van plan zijn onbekende wa-
teren te doorkruisen met een eenvoudige zeilboot zonder 
zich voor te bereiden op de klippen, stormen en dagen van 
windstilte.

Wij zijn allen geroepen om de hoogste toppen te be-
klimmen en het ruime sop te kiezen. Zoals een Latijns 
spreekwoord het zegt: “Duc in altum.” Geroepen tot de 
hoogste liefde van God is er geen mooiere opdracht dan 
om verder te gaan naar deze hoogten en om anderen te 
helpen bij deze beklimming, of om veilig thuis te komen 
na vele hindernissen. Hiervoor moet men een gids in het 
bovennatuurlijke leven zijn, want dit werk, dat het werk 
is van de heilige Geest, vereist dat men geholpen wordt 
door iemand anders, via wat men geestelijke richting of be-
geleiding noemt. Deze eeuwenoude praktijk van de Kerk 
“draagt ertoe bij het geweten te vormen. Vandaag meer 
dan ooit”, zoals Benedictus XVI zegt, “heeft men nood aan 
‘meesters van de geest’, heilig en wijs: het is een belang-
rijke geestelijke dienst waarvoor zonder twijfel innerlijke 
vitaliteit noodzakelijk is. Die vitaliteit moet men verlangen 
als een gave van de heilige Geest, met intens en langdu-
rig gebed en met een speciale voorbereiding die men met 
zorgvuldigheid verwerft” (Aan de apostolische penitenti-
erie, 14 maart 2009).

God, die op veel verschillende manieren handelt, wilde 
dat het een mens was die de wijzen uit het oosten de weg 
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wees. Toen zij het licht niet meer zagen van de ster die hen 
vanuit het verre land geleid had, hebben zij gedaan wat 
hun goed leek: de weg vragen aan degene die wist waar de 
koning der Joden geboren was.1

Jezus, Heer van allen en alles, genas de zieken, sommi-
gen vanaf een afstand, anderen in fasen, zoals de blinde 
over wie de heilige Johannes schrijft.2 Sommigen genas Hij 
ter plaatse, anderen door zich te bedienen van de aposte-
len.

Zo ook werd de heilige Paulus tijdens zijn bekering ge-
holpen door een discipel van de Heer: Wat moet ik doen?3 
vroeg hij. En de Heer antwoordde: Sta op en ga naar Da-
mascus. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Toen Hij 
aan hem verscheen, toonde Jezus hem niet direct al zijn 
plannen. Hij koos daarentegen een van de eerste christe-
nen, Ananias, en gaf hem de taak om de blindheid van de 
apostel te genezen en om hem de zending kenbaar te ma-
ken die aan hem werd gegeven. In het Nieuwe én in het 
Oude Testament zien wij het grote vertrouwen dat God 
geeft aan degenen die Hij opdraagt anderen te leiden. Vaak 
vertrouwt Hij hun toe om de mensen te leiden die Hij tot 
grote daden oproept.4

1 “Wij christenen hebben het echter niet nodig, bij een Herodes 
of de wijzen van de wereld te rade te gaan. Want Christus heeft zijn 
Kerk de veilige leer en de genadestroom van de Sacramenten gegeven. 
Hij heeft het zo beschikt, dat er mensen zijn die de weg wijzen, ons lei-
den en voortdurend aan de juiste weg herinneren.” (H. Jozefmaria Es-
crivá, Christus komt langs, n. 34.)

2 Joh 9, 1 e.v.
3 Hnd 22, 10.
4 “De heilige Geest geeft aan bepaalde gelovigen de gaven van 

wijsheid, geloof en onderscheiding met het oog op het gemeenschappe-
lijk goed dat het gebed is (geestelijke begeleiding). De mannen en vrouwen 
die daarmee begiftigd worden, zijn waarachtige dienaars van de leven-
de Overlevering van het gebed: Daarom is het voor de ziel die vooruit 
wil gaan op de weg van de volmaaktheid, volgens het advies van de 
heilige Johannes van het Kruis, van groot belang ‘uit te kijken aan welke 
handen zij zich toevertrouwt. Want zoals de meester is, zo is de leer-
ling, en zoals de vader is, zo is de zoon’. Ook zegt hij dat het moeilijk 
is een gids hiervoor te vinden: ‘Want behalve dat hij wijs moet zijn en 
onderscheidingsvermogen moet hebben, dient hij ook over ervaring te 
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De heilige Franciscus van Sales definieert deze zending 
om anderen te leiden als ‘de belangrijkste raadgeving’5 en 
de heilige Gregorius de Grote als ‘de ultieme kunst’6 waar-
voor men een bijzondere voorzichtigheid en een grote 
geestelijke fijngevoeligheid aan de dag moet leggen. “Het 
gaat om een klassiek middel dat niets van zijn waarde ver-
loren heeft.”7 De zalige Johannes Paulus II stimuleerde het 
opnieuw ontdekken van deze praktijk, die een heilzame 
bron kan zijn voor de zielen en voor heel de Kerk.8

Heiligen hebben altijd een gids verlangd voor hun in-
nerlijk leven. Zij waren niet zeker van hun eigen maatsta-
ven en vroegen hulp van anderen. De heilige Johannes van 
het Kruis zegt bijvoorbeeld: “Degene die alleen wil zijn, 
zonder hulp van een meester of gids, is vergelijkbaar met 
een eenzame boom, achtergelaten zonder eigenaar, midden 
op het land: de voorbijgangers plukken de paar vruchten 
die hij draagt nog voordat zij gerijpt zijn.” Hij zal verkom-
meren. Maar: “De boom die door de waakzame eigenaar 
wordt verzorgd, draagt vrucht op de gegeven tijd.” De hei-
lige Johannes van het Kruis concludeert: “De deugdzame 
ziel die alleen en zonder meester blijft, is zoals een een-
zame gloeiende kool die afkoelt in plaats van meer vlam 
beschikken. (…) De geestelijke leider zonder ervaring van wat zuiver en 
echt geest is, zal de ziel niet weten te leiden naar de geest, wanneer God 
haar die geest geeft. Hij zal er zelf niets van begrijpen.’ (Levende vlam van 
liefde, strofe 3,33)” (CKK, n. 2690.)

5 H. Franciscus van Sales, Inleiding tot het devote leven, I.4.
6 H. Gregorius de Grote, Pastorale regel, 1, 1, 3. PL. 77. De zalige 

Johannes Paulus II herinnert aan deze klassieke uitdrukking - de kunst 
van de kunsten, ‘ars artium’ in het Latijn - in zijn Brief van 28 juli 1990, 
ter gelegenheid van het veertiende eeuwfeest van de heilige Gregorius 
de Grote. Hij herhaalt haar kort daarna in een betoog over het onder-
richt van de heilige Alphonsus Maria van Liguori.

7 Z. Johannes Paulus II, Exhort. Apost. Pastores dabo vobis, n. 40, 7 
april 1992.

8 “Het is nodig om de grote traditie van de persoonlijke gees-
telijke begeleiding opnieuw te ontdekken, welke altijd vele kostbare 
vruchten gedragen heeft in het leven van de Kerk.” (Pastores dabo vobis, 
n. 40.) Hij vervolgt: “In bepaalde gevallen kan zij onder nauwkeurige 
voorwaarden geholpen worden, maar niet vervangen, door gezonde vor-
men van psychoanalyse of psychologische bijstand.”
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te vatten.”9 Dit is de overtuiging van allen die de toppen 
van heiligheid hebben bereikt. Bovendien is de geestelijke 
leiding een praktijk die de Kerk vanaf de eerste eeuwen 
gekend heeft. Zo spoort het Tweede Vaticaans Concilie de 
priesters aan om “veel belang te hechten aan de geestelijke 
begeleiding”.10

De bijstand van degene die anderen op hun weg bege-
leidt, is uiteenlopend: het gaat erom perspectief te bieden, 
te helpen een goede, christelijke houding te verwerven 
ten opzichte van het werk, het gezinsleven, de dagelijkse 
beslommeringen. Zo kan het leven de zegeningen van de 
Heer weerspiegelen. Bij ontmoediging of problemen, wan-
neer de weg steil lijkt, bemoedigt de gids en geeft hij ad-
vies dat kracht geeft. Bovendien probeert hij obstakels in 
het innerlijk leven te ontdekken, zodat de ziel de werking 
van de genade verhindert noch belemmert. Hij geeft aan 
wat de meest geschikte middelen zijn om te groeien in de 
liefde van God. Hij zal met beleid voor mogelijke hinder-
nissen waarschuwen die men onderweg kan tegenkomen. 
Hij begeleidt de teleurgestelde ziel of de ziel in problemen, 
hij helpt en bemoedigt haar altijd bij de innerlijke strijd, 
hij brengt haar ertoe gist te zijn midden in de wereld, daar 
waar de Heer haar geplaatst heeft. En degene die de zie-
len leidt, zal het geknakte riet niet breken en de smeulende pit 
niet doven,11 net als de Meester. Hij geeft juist kracht aan de 
zwakke en steekt degene aan die uitgeblust leek, zonder te 
denken dat zij onverbeterlijk zouden zijn.

Benedictus XVI schrijft in zijn brief waarmee hij het 
priesterjaar opent op 16 juni 2009, dat “de pastoor van Ars 
een afwisselende manier had om met verschillende boete-
lingen om te gaan (…) Als iemand blijk gaf van een al ont-
waakt verlangen naar een diep geestelijk leven en hij hier-
toe ook in staat was, leidde hij hem naar de diepten van de 

9 H. Johannes van het Kruis, Dichos de luz y de amor. Uitspraken 
over licht en liefde.

10 Concilie Vaticanum II, Decreet Presbyterorum ordinis, 18.
11 Mt 12, 20.
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liefde, door hem de onzegbare schoonheid te tonen die het 
samenleven met God en met Zijn aanwezigheid voorstelt: 
‘Alles onder de ogen van God, alles met God, alles om God 
ter wille te zijn…o, wat is dat mooi.’ Hij leerde hun bidden: 
‘Mijn God, geef mij de genade om U lief te hebben, zoveel 
als in mijn vermogen ligt om U lief te hebben.’”

Ten slotte moeten wij het geval onder ogen zien van de-
gene die zichzelf als de mindere kent en geroepen is om 
mensen te leiden die zich op een heel hoog niveau op de 
weg van heiligheid bevinden. Als hij de nodige geestelijke 
middelen aanwendt, hoeft hij niet te vrezen dat hij dege-
nen leidt die een zeer fijngevoelige relatie met God hebben 
en die zich al zeer dicht bij Hem bevinden: de heilige Geest 
zal met zijn licht schijnen en vele genadegaven zullen hem 
ten deel vallen.

Om anderen werkelijk te helpen moeten wij overtuigd 
zijn van Gods goedheid. God wil dat niemand in middel-
matigheid blijft steken: Hij roept ieder op “tot een christelijk 
leven, een heilig leven, een uitverkoren leven, een eeuwig 
leven”.12 De Heer bewerkstelligt dat “altijd en overal het 
brandend verlangen van onze geest en van ons hart naar 
het oneindige, naar het eeuwige reikt en slechts rust vindt 
in Hem. Onze geest vraagt een weten zonder grenzen, ons 
hart vraagt een geliefde die het voor altijd verzadigt en het 
eeuwig gelukkig maakt, onze aardse, voorbijgaande ver-
langens streven naar geluk, naar liefde zonder einde. Het 
meest edele in ons neigt naar oneindige verten en in laatste 
instantie naar het mede bezitten van het goddelijk leven.”13 
Dit is het geval voor alle zielen. Na te hebben uitgelegd 
dat heiligheid door de hulp van God komt, waarschuwt de 
heilige Theresia de zielen voor de mogelijke verleiding en 
voor de fout om een verkeerde nederigheid te betrachten, 
die tevreden is met weinig en naar bijna niets streeft. 

Zo zegt zij: “Ik geloof dat de duivel veel schade toe-
brengt aan de voortgang van de zielen, door hun een ver-

12 Vgl. H. Jozefmaria Escrivá, De Smidse, n. 13.
13 B. Baur, Still mit Gott.
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keerd idee te geven van de nederigheid; hij laat hun grote 
aspiraties, hun wil om heiligen als voorbeeld te nemen en 
het verlangen naar martelaarschap, verwarren met hoog-
moed. Vervolgens geeft hij ons te kennen dat het goed is 
om werken van heiligen te bewonderen, maar niet om na 
te volgen voor ons die zondaars zijn.”14

Paus Benedictus XVI heeft de blijvende waarde van deze 
persoonlijke gids onderstreept. De gids staat ons eenvou-
dig toe deze volheid van leven en liefde te bereiken die ons 
hart verlangt en waartoe ieder is geroepen. “En ik zou wil-
len zeggen dat voor iedereen - priesters, gewijde personen 
en leken, en in het bijzonder de jongeren - de uitnodiging 
geldt om een beroep te doen op de raadgevingen van een 
goede geestelijke vader, die in staat is iemand te begelei-
den in zelfkennis en hem te leiden naar de vereniging met 
de Heer, zodat zijn bestaan steeds meer overeenstemt met 
het Evangelie. Om tot de Heer te komen hebben we altijd 
een gids en dialoog nodig. Het is niet voldoende er alleen 
over na te denken. En het past ook bij de betekenis van het 
kerkelijk karakter van ons geloof om zo’n gids te vinden.”15

De persoonlijke geestelijke gids verleent groeiende zelf-
kennis, geeft betekenis en richting aan de innerlijke groei 
en aan de zoektocht naar God en de naasten, helpt realis-
tisch en in overeenstemming met de persoonlijke mogelijk-
heden, maakt prioriteiten kenbaar et cetera. Deze hulp, die 
innerlijke gebieden verlicht die vaak in de schaduw liggen, 
en die de blik verruimt door hem op God en de naasten te 
richten, kan moeilijk onderschat worden.16

14 H. Theresia van Avila, Leven, 13.4.
15 Benedictus XVI, Algemene audiëntie op 16 september 2009. 

Evenals de Directorium voor het ambt en het leven van de priester, wijst de 
Congregatie voor de clerus de priesters erop dat zij “het ambt van de 
geestelijke begeleiding moeten uitoefenen. De ontdekking en de ver-
breiding van deze praktijk, ook op andere momenten dan bij het sacra-
ment der verzoening, is een grote weldaad voor de Kerk in de huidige 
tijd.” Congregatie voor de clerus, Richtlijnen voor het ambt en het leven van 
de priester, 31 januari 1994, n. 54.

16 “De geestelijke begeleiding is een waardevolle hulp bij het on-
derscheiden van de goddelijke wil. De geestelijke richtingaanduiding 
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Aan het einde van deze inleiding wil ik mijn erkente-
lijkheid bewijzen aan de heilige Jozefmaria Escrivá, die ik 
altijd in mijn hart meedraag en die zo’n grote invloed op 
mijn leven heeft gehad. De basis van veel ideeën die ik hier 
uiteenzet, ligt in zijn onderrichtingen, direct uit zijn mond 
gehoord en zo vaak overdacht.

van een waakzaam en wijs raadsman, die de persoonlijke geschiede-
nis goed kent, kan oprechte en vrije raadgevingen aanbieden om zo de 
eigen beslissingen aan te scherpen, vooral op die gebieden waarin de 
algemene wet niet afdoende is om tussen de verschillende opties die zij 
zelf aandraagt, te besluiten. Deze geestelijke leiding vervangt in geen 
enkel opzicht de persoonlijke inspanning naar het zoeken van de wil 
van God. Zij verleent haar nederige dienst zonder ooit te pretende-
ren het oordeel van het geweten, dat op een bepaalde wijze heilig is, 
te vervangen.” Diccionario de Teologia, bij het woord Conciencia, Eunsa, 
Pamplona, pp. 155-156.
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