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Volgens de kerkvaders kan bidden
je leven veranderen

Er werd wel
getwijfeld aan ons
kennen van God,
maar niet aan Gods
bestaan

Wat doet bidden met je brein en hoe
probeerden de kerkvaders van de Vroege
Kerk de gelovigen een ontvankelijke
levenshouding te leren? Hierover houdt
het centrum voor Patristisch Onderzoek
(CPO) vanaf vandaag een congres.

Nels Fahner

Utrecht | De titel van het congres is
‘De vroegchristelijkemystagogie van
het gebed’. Prof. dr. Paul van Geest is
hoofd van het Centrum voor Patris-
tisch Onderzoek (CPO), een samen-
werkingsverband van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam en de Universi-
teit van Tilburg.
Op het congres houdt Van Geest on-
dermeer eenworkshopoverAugusti-
nus. Behalve theologen en classici die
zich over het onderwerp buigen,
houdt ook een neuroloog een lezing
over ‘bidden en het brein’.

Een neuroloog die spreekt over bidden, dat
kom je niet vaak tegen.
,,Dat klopt. Frans van der Meché, een
Rotterdamse hoogleraar neurologie
met wie ik regelmatig samen lezin-
gen houd, kan iets zeggen over wat
gebed en meditatie in de hersenen
doet. Er zullen zeker bepaalde chemi-
sche reacties zijn, en op basis daar-
van kun je concluderen: in dit of dat
deel van het brein maak je een be-
paald godsbeeld. De vraag die wij sa-
men besproken hebben, is of je op
grond van zo’n godsbeeld kunt zeg-
gen dat God niet bestaat? Nee dus.
Dat is weer een ander discours. De
theologische invalshoek is dat God
ons verstand te boven gaat en zowel
woordenals onsdenken tekort schie-
ten als wij ‘God’ willen benaderen.”

Wat maakt het onderzoek dat in Neder-
land naar de kerkvaders gedaanwordt bij-
zonder?
,,In onze Nederlandse onderzoeks-
groep kijken we niet zozeer naar de
thema’s die de kerkvaders behandel-
den, maar naar wat voor strategieën
zehaddenommensenhet besef bij te
brengen dat er meer is tussen hemel
en aarde. Hoe slijpen ze de bril van
mensen waardoor zij in hun werke-
lijkheidsbeleving ook op God geori-
enteerd raken, zogezegd. Het gebed
is een onderdeel daarvan, een andere
manier is de lectio divina (meditatief
bijbellezen, red.). Dit jaar staathet ge-
bed centraal, als onderdeel van wat
‘mystagogie’ wordt genoemd.”
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Wat betekent mystagogie?
,,Het is een term uit de religieweten-
schappen en de theologie, die ook
wel door de kerkvaders zelf werd ge-
bruikt. Het Griekse woord betekent
iets als ‘mensen inwijden in het mys-
terie dat het eigen bestaan op een on-
begrijpelijke manier overstijgt.’ Het
gaat dus omhet ontwikkelen van een
levenshouding waarin mensen ver-
trouwd raken met dat mysterie.”

Iets als de protestantse catechisatie, dus.
,,Zeker. Catechisatie, zondagsschool,
dat zijn allemaal activiteiten die
mensenhelpenomhun referentieka-
der op te rekken en ze ontvankelijker
te maken voor, wat wij dan noemen,
God.”

In de jaren zeventig waren mystagogen in
de Nederlandse Hervormde Kerk een be-
trekkelijk normaal verschijnsel. Hoe komt
het dat mystagogie nu weer actueel is?
,,Wat ik vermoed is dat mystagogie
toen opkwam in reactie op de jaren
vijftig en zestig, waarbij er gewerkt
werd met de vorm van een catechis-
mus met vragen en antwoorden.
Men verkreeg informatie, maar niet
meer dan dat. En tegelijk met die
antwoorden werd er natuurlijk ook
een bepaald godsbeeld ingestampt.
Eenmaal volwassen zeiden mensen
dan: in een God met een baard en
een kroon geloof ik niet. De geloofs-
vorming ging dus nietmeemet de ei-
gen ontwikkelingsgang van de zon-
dagsschoolganger, als deze ouder
werd. Met als gevolg dat mensen zei-
den: de god van mijn jeugd, daar ge-
loof ik niet meer in. Vandaar dat de
kerk toen teruggreep op demystago-
gie, een hele oude traditie, in het
christendom maar ook al in voor-
christelijke tijden. In mystagogie
gaat het niet zozeer om informatie-
overdracht, maar om vorming van
de persoonlijkheid, het aanleren
van een levenshouding, waarin je
het bestaan van een God die niet aan
tijd en ruimte gebonden is niet af-
wijst. Juist in een tijd waarin zelfs
ook in het bedrijfsleven na de crisis
wordt nagedacht over dewijze waar-
op je in het leven wilt staan, en je
werk wilt doen, is de reflectie op de
ontwikkeling van een levenshou-
ding actueel.”

Het congres heeft als titel ‘de vroegchriste-
lijke mystagogie van het gebed’. Hoe werd
er eigenlijk gebeden in de Vroege Kerk?
,,Er waren verschillende vormen. Je
had het gemeenschappelijke gebed,
monniken die samen psalmen reci-
teerden. Augustinus zou daarbij met-
een zeggen: de woorden die je uit-
spreekt, moeten leven, resoneren in
jehart.Daarnaast had jehet individu-
ele gebed, met of zonder woorden.
Menkeekeigenlijk vandepsalmenaf
hoe je moest bidden, dus in de vorm
van een vraaggebed, of een jammer-
klacht. Dat was niet alleen verstild
maar werd ook heel expressief geuit,
met gebaren en uitroepen. Er was
ook al de opvatting dat het hele leven
eengebed is, in de zin van eendoorlo-
pend verlangen naar God.We veroor-
zakeneenhoop ruis inons levendoor
onzehangnaar roem, rijkdomeneer.
Die vertroebelen dat verlangen, was
de gedachte.”

Op welke manier verschilt het denken van
de kerkvaders over bidden van dat van
ons?
,,Wij leven nu in de tijd na de Verlich-
ting. Voor de Vroege Kerk was God
een gegeven.Dat kunnenwij ons niet
meer voorstellen. Erwerdwel getwij-
feld aan ons kennen van God, maar
niet aan Gods bestaan. Na de Verlich-
ting dringt zich de vraag op: is er wel
een God? Exemplarisch is het aan de
latere kardinaal Newman toege-
schreven gebed: ‘God, als u bestaat,
zorg dat ik indehemel kom, als die er
is’. Als gelovige bid je dus voortdu-
rend in twijfel, omdat je God niet
kunt toetsen, meten, verifiëren. Er is
wel de hoop dat de dingen die in de
Schrift staan waarheid zijn of wor-
den. Die hoop is krachtig.”

U houdt op het congres onder meer een
workshop over Augustinus en bidden zon-
der woorden. Hoe dacht Augustinus over
het gebed?
,,Bij Augustinus moet je een onder-
scheidmaken tussen het gebed dat je
uitspreekt enhet sprekenmetGod. Je
kunt dus ook met God spreken zon-
der woorden. Zoals mensen die de-
cennia met elkaar getrouwd zijn of
met elkaar leven, al aan de manier
waarop iemand zijn brood smeert
kunnen zien hoe hij of zij zich voelt.
Augustinus probeert die strategie toe
te passen op het gebed. Je kunt je dus
in een grondgevoel van woede tot
God richten - dat noemt Augustinus

een woordeloos gebed. Je kunt ook
terwijl je met iemand aan het praten
bent bidden. De woestijnvaders
noemden dat contemplatie in actie.
Maar dat is wel voor de gevorderden.
Augustinus heeft over het gebed on-
der meer een kort tractaat geschre-
ven voor Proba, een rijke vrouw. De
vraag was: wat is nu een goed gebed?
Augustinus zegt dan dat je gebed
doortrokken moet zijn van verlan-
gen, niet van bangheid of angst voor
een oordelende God. Een ander punt
van hemwas: als je bidt, zorg dan dat
alles wat je bidt of waar je om vraagt
als ijkpunt een van de beden uit het
Onze Vader heeft. Een goed gebed is
volgens Augustinus herleidbaar tot
het Onze Vader.”

Onderzoek naar de kerkvaders is voor veel
mensen een ver-van-hun-bed-show. Waar-
om is dat jammer? Wat kunnen we van
hen leren?
,,Het onderzoek naar de Vroege Kerk
moet je blijven doen, omdat toen de
basis werd gelegd over hoe wij over
onszelf denken. Dat wij een wil heb-
ben, is eengedachtediedoorAugusti-
nus onder woorden gebracht is. Dat
mensen door agressie elkaar in het
ongeluk storten, daar hebben de
kerkvaders hele actuele dingen over
gezegd, en ook over de emoties die in
ons leven.”

Voor het volledige programma
zie: www.patristiek.eu

Augustinus zegt dat je gebed doortrokken moet zijn van verlangen. De ommekeer van Augustinus, fresco
door Fra Angelico (ca. 1395-1455). Foto Wikicommons


