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Ze noemen zichzelf ‘tekens van Gods aanwe-

zigheid in de wereld’, maar de wereld ver-

klaart ze voor gek. Toch klonk wat jonge reli-

gieuzen zaterdag in Utrecht te vertellen 

hadden volkomen logisch. Aantrekkelijk zelfs.

Jan Peeters

‘Kloosters: achterhaald of verborgen geheim?’, luidde 
de titel van een studiedag die zaterdag in Utrecht werd 
gehouden. Getuige de vreugde en het enthousiasme 
van de aanwezige jonge religieuzen kon het predicaat 
‘achterhaald’ de prullenbak in. En ja, als je zo’n studie-
dag slechts een week tevoren aankondigt, dan blijft je 
religieuze leven inderdaad een ‘verborgen geheim’. Dat 
was meer dan jammer, want wát ze te vertellen hadden 
was authentiek, hartverwarmend en een teken van 
hoop. Het zou voor sommigen zelfs een echte eyeope-
ner zijn geweest.

Je roeping volgen: ‘Just 
“Kuisheid is niet de belangrijkste gelofte, maar wel 
de mooiste. Het is het verlangen God alles te geven 
en drukt de onverdeelde liefde voor God uit. Kuis-
heid bevrijdt tot een onverdeeld hart.”
Kuisheid dwingt mij de vraag te stellen voor wie mijn 
hart klopt, aldus zuster Nadiya. “Voor God?”
Ze maakte duidelijk dat allen in principe geroepen 
zijn tot kuisheid, “ook gehuwden. Het is zelfgave. 
Waar het eigen genot voorop staat, wordt het mis-
bruik van de ander”. Kuisheid is wat dat betreft moei-
lijker voor gehuwden dan voor religieuzen, voor wie 
de grenzen helder zijn, beaamde ze. “Dat is de reden 
van het vasten. Om je niet te laten beheersen door wat 
je wil of lust.”

‘Bruid van Hem
Net zoals gehuwden zich aan elkaar wegschenken, 
wordt de religieus “bruid van Hem die roept. Dat gaat 
tegen de natuur van de wereld in. Het is bovenna-
tuurlijk, het gaat boven onze macht”, aldus zuster Na-
diya. Je maakt van jezelf een “totale offergave” voor 

De kuisheid
Drie naar huidige maatstaven jonge religieuzen ver-
telden over de betekenis van de evangelische raden 
van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Het zijn 
geloften die menigeen rillingen bezorgen, maar zus-
ter Nadiya, broeder Ignatius en zuster Mary Amata 
maakten er iets tintelends van. Iets om naar te verlan-
gen, zelfs als het niet jouw roeping is.
‘Blauwe zuster’ Nadiya maakte al gelijk duidelijk dat 
het leven volgens de evangelische raden alleen moge-
lijk is als vrije keuze, als een bewust ‘ja’ op Gods roep-
stem. Want van Hem gaat het initiatief uit. De religieus 
probeert Gods wil op het spoor te komen en uit te voe-
ren.
De Amerikaanse beet het spits af door de meest verguis-
de van de drie, de kuisheid, te ontdoen van vooroorde-
len en misvattingen en op een hoger plan te tillen. Nee, 
dat is niet omdat seks, door de Schepper zelf bedacht, 
‘slecht’ zou zijn. “Op de juiste plek” is het zelfs “het 
mooiste” dat we hebben, maar het is sinds de zondeval 
besmet geraakt en voor velen tot “afgod” geworden.
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do it!’
de wereld. “Ik wilde graag moeder worden en tege-
lijk wilde ik méér geven. Dat ik nu hier ben, is omdat 
ergens iemand voor mij gebeden en geofferd heeft. Ik 
ben op een andere manier moeder. Een religieus moet 
zorgen dat de zielen naar de hemel gaan. Daarvoor 
moeten wij bidden en offeren. Onze roeping is in zo’n 
diepe relatie te staan met God zoals de engelen. Wij 
hebben als taak te laten zien hoe gelukkig je kunt zijn 
met God. Hij is zo geweldig dat wij verder niets no-
dig hebben.” In die zin, zei ze, “is er in het hart van 
iedere religieuze een wonder gebeurd”.
Of ze nooit gevoelens heeft? “Er zijn altijd gevoelens. 
Het is belangrijk te beseffen dat mijn hart aan Jezus 
toebehoort. Ik moet met gevoelens leren omgaan, 
vooral om te onderscheiden of zij een gevaar zijn voor 
mijn roeping.”

De armoede
Net als kuisheid is ook de armoede gericht op het on-
verdeeld toebehoren aan de Heer. “Je rijkdom is God 
zelf”, legde pater Ignatius uit. “Je draagt je macht om te 

bezitten op aan God. Bezit is niet verkeerd, maar net als 
seksualiteit kan het een afgod worden, dat je je eraan 
vastklampt. Materiële zekerheid maakt je los van God. 
Bezit hebben is moeilijk omdat het altijd met verleiding 
gepaard gaat”, aldus de broeder van Sint-Jan. Armoede 
is de kleinste van de drie raden, maar is wel voorwaar-
de om de andere twee te kunnen leven. “Armoede is ge-
linkt aan de hoop: je verwacht alles van God.”

De gehoorzaamheid
Voor iemand die nog geen twee jaar in Nederland is, 
spreekt zuster Mary Amata de taal opmerkelijk goed. 
“Iedereen is geroepen om Gods wil te doen”, leidde 
ze haar voordracht over gehoorzaamheid in. “Hou-
den van”, zei ze, “betekent de vrijheid om uit liefde 
weg te geven. Wij omarmen de wil van God. Je maakt 
je in gehoorzaamheid vrij en je probeert dat in vreug-
de te doen.”
“Gehoorzaamheid is de bevrijding van het aardse ver-
langen naar eerbetoon”, aldus Mary Amata. “Als ik 
leerlingen vraag wat ze willen worden zeggen ze 
vaak: een BN’er.” Er is weliswaar een diep verlangen 
gekend en gelukkig te worden, maar er is niemand 
die ons beter kent en weet wat goed voor ons is dan 
God, voegt ze toe.

‘God antwoordt altijd’
Maar hoe je de wil van God op het spoor komt, wil-
den enkele aanwezigen weten. “De kern is luisteren 
naar Gods stem. Vraag wat Híj wil. Hij antwoordt al-
tijd, ook al kan dat soms lang duren”, aldus zuster 
Mary Amata. Niet iedere impuls komt van God, had 
ook zuster Nadiya al aangegeven. “Past het bij mijn 
levensroeping? Je moet goed kijken of het past of hin-
dert. Als gehuwden moet je met elkaar overleggen en 
samen bidden. God spreekt door jullie samen.
Op de tweede plaats kan het niet strijdig zijn met de 
leer van de Kerk of de morele leer. Ten slotte is het de 
vraag of iets past bij mijn natuur. Genade bouwt op 
mijn natuur. Vraag de Heilige Geest om bevestiging. 
Luisteren in de stilte gaat heel goed. Als je vreugde 
en vrede voelt, is het goed, als je onrustig wordt, is 
het nee. Laat Hem in je hart spreken.”
Dat iets niet wil lukken, betekent nog niet dat er geen 
zegen op rust. “Misschien is het de tijd nog niet. Ver-
trouw erop dat God een andere deur zal openen.” Bo-
ven alles is het belangrijk een verstandig geestelijk 
leidsman te vinden. “Het moet wel iemand zijn die 
zelf diep gelovig is.” 

Een beslissing durven nemen
Cruciaal is dat je een beslissing moet durven nemen. 
Met name de jongere generaties zijn geneigd “alle op-
ties open te houden”, zegt zuster Mary Amata. Ze her-
kent dat bij zichzelf. “Maar je moet een beslissing ne-
men. Hij maakt dat vaak duidelijk in het doen.”
Aanvankelijk was ze bij een andere congregatie, maar 
hoe goed die ook was, “het voelde niet goed”. Zuster 
Mary Amata, die in de wereld Margaret heette, vroeg 
om een teken. Dat kreeg ze, zij het op een heel bijzon-
dere en humorvolle manier. “Ik was maar aan het 
twijfelen tot ik op een dag langs een billboard reed 
van een verzekeringsmaatschappij. Het was een van 
hun reclameslogans, maar ik ervoer het als een teken: 
‘Maak je niet druk Margaret, er wordt voor je ge-
zorgd.’ Dat was voor mij een bevestiging.” Vervol-
gens zou ze haar thuis vinden bij de dominicanessen 
van Nashville (VS), die twee jaar geleden drie zusters 
naar Nederland stuurden.
Blijft dat geloof een voorwaarde is, vulde pater Igna-
tius aan. “God zal ons nooit die sprong in het geloof, 
het ‘waagstuk’, ontnemen.” “Yes!”, riep zuster Mary 
Amata enthousiast. “Just do it!”

Ik logeerde onlangs op 
de Gregoriana, de 
grootste pauselijke uni-
versiteit in Rome. Toen 
ik aankwam, kwam 
Amoris Laetitia (AL) uit. 
Hierin wijkt paus Fran-
ciscus enerzijds geen 
jota af van de kerkelij-
ke leer over huwelijk 
en gezin. Anderzijds 
legt hij, meer dan zijn 
voorgangers, nadruk 
op zijn streven de Kerk niet een elitegezelschap 
van formeel volmaakten te laten zijn, maar een 
huis waar iedereen zich welkom mag weten.
Een Kameroense student was zeer misnoegd over 
bepaalde passages. Als de derde zoon van de 
vierde vrouw van een stamhoofd herkende hij 
het familieverband waarin hij geleefd had voor 
zijn doop, totaal niet in de bijbelse en historische 
fundamenten van de familie, zoals de paus die 
beschrijft. Hoewel de paus nu ook weer niet over 
‘huisje-boompje-beestje-families’ spreekt, worden 
dus ook deze geluiden gehoord in de wereldkerk. 
En nog wel uit de mond van een geestelijke, die 
bij terugkeer naar Kameroen bijna zeker een be-
langrijke kerkelijke functie zal krijgen.
Er leven dus vele opvattingen van wat ‘familie’ is 
in de Kerk. Voor deze student is dat een zeer groot 
huishouden rond een chief, die ervoor verant-
woordelijk is dat niemand in zijn huishouden iets 
te kort kwam. Elke individu is, veel meer dan bij 
ons, afhankelijk van de familie voor zijn sociale 
status, eer of erkenning. En als een familielid een 
schandaal veroorzaakt, wordt de hele familie erop 
afgerekend. Verwantschap, politieke kwesties, re-
ligie en economie zijn alle verbonden met deze 
meestal agrarische familiehuishoudens. De fami-
lie is dan ook een basis voor sociale en economi-
sche zekerheid. Zijn vader stond garant voor ver-
pleging en zorg als iemand ziek werd. Dan deed 
hij een beroep op bijvoorbeeld ziekenhuizen, die 
meestal door de Kerk worden gerund. Hier ont-
lenen de Kerken ook hun kracht en geloofwaar-
digheid aan, evenals aan hun scholen, waar ‘mijn’ 
student de christelijke waarden meekreeg en werd 
‘ontdekt’ als iemand met mogelijkheden.
Kortom, het klakkeloos aanvaarden van de fami-
liedefi nitie uit AL voelde voor de Kameroense 
priester als verraad aan zijn eigen familie.
Wat kon ik hem raden? Natuurlijk helemaal niets. 
Alles wat ik gezegd zou hebben ten faveure van 
de familiestructuur zoals in AL opgetekend, zou 
hij misschien begrijpen als uiting van blanke 
hoogmoed en westers dédain. Ik zweeg dus, maar 
dacht wel aan Augustinus. In zijn Regel is hij zich 
zeer bewust dat idealen over het samenleven niet 
vanzelfsprekend voortvloeien uit het feit dat ze 
als norm zijn gesteld. Om ieder de waarde ervan 
te laten ontdekken, neemt hij de eigenheid van ie-
der afzonderlijk in acht. De eenheid van hart en 
ziel zou immers op drijfzand zijn gefundeerd als 
de normen ervoor top-down worden geïmplemen-
teerd. En dat is het mooie van AL. Dat het zo 
werkt als Augustinus schrijft, heeft paus Francis-
cus heel, heel goed door. En dus spraken wij uit-
eindelijk over de Regel van Augustinus, die, ove-
rigens, een Noord-Afrikaan was.

Paul van Geest

Van Geest
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