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Op zoek naar de ware

Eerste hulp voor twijfelaars
Raadgevingen voor het onderscheiden van je roeping of partnerkeuze,  

op basis van de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola.



Jullie elw-team

Editoriaal
 
Stel je voor dat je nog in de middeleeuwen leeft, als ridder of prinses. Je 
woont er in je kasteel en staat op de uitkijktoren. Wat zou je dan doen, 
terwijl je daar wacht? Je was zeker al aan het dromen van je ware prins 
of prinses en keek uit in de verte. De gestalten die je ginds gewaarwordt, 
toets je af aan het verlangen dat je meedraagt in je hart van de ware. 
Je vraagt je af of jullie passen, of je er klaar voor bent, of je hem of haar 
waardig bent. 

Je overweegt, je twijfelt, je bent aan het onderscheiden. Maar hoe je 
kan je zeker weten of iemand de ware voor je is? Voor zo’n bepalende 
keuze in je leven is dat natuurlijk zeer belangrijk. Vandaar halen we in 
deze Jongerenactie er de specialist bij van het onderscheiden: de heilige 
Ignatius. We hopen dat zijn bevindingen je wat extra helderheid en raad 
geven bij jouw keuzes!
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Onderscheiden kan je leren
Na een stevige discussie met een moslim over de maagd Maria, vertrekt Ignatius. Hij 
heeft zich onlangs bekeerd maar is nog hevig op eer gesteld. Zijn Spaans bloed kookt 
en hij krijgt de ingeving om de moor te doden. Daar staat hij, met zijn ezel aan het 
kruispunt, aan het tobben hoe hij moet te weten komen of  hij nu de stad in moet om toe 
te slaan of  de afslag moet nemen. Omdat hij er niet uitgeraakt, besluit hij om zijn ezel 
te volgen: gaat deze de stad in, dan zal hij de man doden, anders niet. Hij laat daarop 
de ezel los, die de hoofdweg laat en de afslag verkiest.

Niet meteen een toonbeeld van onderscheiding, zou je zo denken, al is het 
wel goed gevonden. Ignatius stond toen aan het begin van een leven lang 
zoeken naar hoe je goed kunt onderscheiden. Hij stelde een methode op 
die door de eeuwen heen velen heeft geholpen in het maken van keuzes. 
We passen hier zijn inzichten eens vrij toe op het onderscheiden van je 
roeping en in het bijzonder de partnerkeuze.

Een duidelijke zekerheid
Je vraagt je af: wil ik trouwen of  niet? Is dit de ware? Of  heb ik een 
religieuze roeping? In sommige gevallen is het antwoord op een vraag 
zo duidelijk dat er geen twijfel is, zoals, volgens Ignatius, “wanneer God 
de wil zo beweegt en naar Zich toetrekt dat de Hem genegen ziel, zonder dat er enige 
mogelijkheid tot twijfel bestaat, volgt wat haar voor ogen komt te staan.” (G. O. 175)

Als een genade uit de hemel zie je met zo’n helder inzicht, stuwende 
kracht en onbetwijfelbare overtuiging dat je wilt trouwen met die persoon 
of  in dat klooster intreden. Je voelt en weet dat dit je roeping is. Het 
inwendige verlangen en het verstandelijke begrijpen vallen samen met 
een uiterlijke mogelijkheid.

Eerste methode: de onderscheiding van geesten
In het geval je niet helemaal zeker bent, moet je je innerlijke verlangen 
onderzoeken. Je vindt dan zekerheid over een keuze, aldus Ignatius, 
“wanneer je voldoende helderheid en inzicht vindt door de ervaring van vertroostingen of  
troosteloosheden en door de ervaring van het onderscheiden van de verschillende geesten.” 
(G.O. 176) 



We beschrijven hieronder eerst de gevoelens waar we ons best niet op 
baseren voor een keuze, daarna zoeken we naar het hartsverlangen.

Niet de oppervlakkige, wisselende gevoelens
Het diepe verlangen van je hart is iets anders dan een sterke sensatie door 
een knap uiterlijk, dan het oppervlakkig en veranderlijk gevoel dat komt 
en gaat, of  dat afhangt van een goede of  slechte bui of  je hormonen. Een 
blik kan je doen blozen, een compliment doet je even zweven, maar zo’n 
prille verliefdheid gaat na enige tijd over (volgens onderzoek volgt na 18 
maand de fase van desillusie). Slechts liefde kan een basis zijn voor een 
blijvende relatie: de door God gedragen oprechte wil om trouw te zijn 
aan je man of  vrouw en kinderen, met nederigheid, zachtheid, goedheid, 
dienstbaarheid, geduld en volharding.

Niet je slechte raadgevers volgen
Ook je emoties zijn niet zomaar een basis voor een keuze, al voelen ze 
‘wezenlijk’ aan. Je kan bijvoorbeeld bang zijn voor een relatie omdat je 
problemen of  echtscheiding bij je ouders meemaakte. Weet dat angst je 
ware verlangen kan verdoezelen of  je weerhoudt om je over te geven aan 
de roeping die God voor je open gelegd heeft.

Niet je idealen, maar de beleving daarvan.
Idealen, waarden en normen zijn belangrijk, maar om te onderscheiden 
wat voor jou een goede keuze is, moet je ook kijken naar je ‘beleving’ 
daarvan binnen jouw context. Bijvoorbeeld:

• Het huwelijk en het religieuze leven zijn twee eerbiedwaardige 
levensvormen maar je volgt één van beide niet louter als ideaal, wel 
omdat je getrokken wordt in het diepst van je hart. Al waardeer je 
iets met je verstand, je hart, je roeping kan elders liggen.

• Medelijden en zorg zijn schone deugden, maar mogen niet de 
hoofdmotivatie zijn om met iemand een relatie aan te gaan. Al kan 
liefde genezen, als binnen de context van het huwelijk de een de 
rol van therapeut of  redder opneemt of  de ander een slachtofferrol 
inneemt, kan dat onevenwicht tot problemen leiden.
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Onderscheiden vraagt onverschilligheid
Het kan zijn dat we de ander willen gebruiken als middel om ons beter 
te voelen, voor onze eer, voor diens geld… Maar dit is geen basis voor 
een relatie. Om te komen tot de diepe, duurzame verlangens die God 
ingeeft aan een gezuiverd hart, is het nodig dat je je onverschillig maakt, 
volgens het beginsel van Ignatius, ‘zozeer dat wij van onze kant gezondheid niet 
meer verlangen dan ziekte, rijkdom niet meer dan armoede, eerbewijzen niet meer dan 
verguizing, een lang leven niet meer dan een kort, en zo in al het overige.’ Zo leg je 
voor God open: huwen of  niet, die man of  vrouw of  een ander. 

“Neem Heer en aanvaard mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil, 
alles wat ik heb en bezit. U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef  ik het terug. Alles is 
van U, beschik erover geheel volgens uw wil. Geef  dat ik U mag liefhebben, die genade 
is mij genoeg.” (G.O. 234)

De affectieve weegschaal
Om nu het onderscheid te kunnen ervaren, stel je de alternatieven duidelijk 
naast elkaar: huwen of  niet, met deze of  die. Nu kan je eens een week 
inleven alsof  je gehuwd bent en dagelijks je gevoelens daarover noteren, 
en de week erop je inleven in de andere keuze. Is er in je notities een 
betekenisvol verschil? Zoek daarbij naar wat God wil, door aandachtig te 
kijken naar wat er gebeurt in jou als je de zaak aan God voorlegt. Er zijn 
twee soorten gevoelsbewegingen in een biddend hart, noem ze troost en 
troosteloosheid.

1. Rust, vrede, vreug-
de, inzicht, kracht
Het diepe gevoel of  
verlangen dat een 
keuze bevestigt, noemt 
Ignatius troost: “elke 
vermeerdering van hoop, 
geloof  en liefde en elke 
innerlijke blijdschap die 
een oproep en aantrekking 
inhoudt tot het hemelse en het 55



eigen heil van de ziel en haar aldus rust en vrede geeft in haar Schepper en Heer.” (G.O. 
316) Verstandelijk ervaar je zoiets als een begrijpen en zien, een openen 
van de geest en een antwoord krijgen. Eerder affectief  ervaart je volheid, 
verlangen, sterkte, vreugde, smaak, blijheid, vrede, rust, zachtheid, 
vurigheid. Je ervaart iets van echte, blijvende liefde die ontkiemt.

2. Onrust, verwarring, droefheid, kwelling
Het tegenovergestelde gevoel dat aangeeft dat een keuze niet goed zit, 
noemt Ignatius troosteloosheid: “duisternis en verwarring in de ziel, een beweging 
naar wat laag en aards is, onrust vanwege verschillende beroeringen en bekoringen, een 
neiging tot wantrouwen, de ziel die zonder hoop en liefde is, lauw en lui, droevig en als 

het ware gescheiden van haar Heer.” (G.O. 317) Je ervaart verwarring 
en niet begrijpen, bitterheid, ineenkrimpen, hardheid, afkeer, 
koudheid, wanorde, verstoordheid, ongemak, kwelling.

Het gaat er niet om deze negatieve gevoelens te verdringen, 
wat toch niet zomaar lukt. Je mag er ook niet in blijven hangen, 

want ze bouwen je niet op. Leer er mee omgaan en trek er 
inzicht uit over wat in je leven tot een dood spoor leidt. Als 
je dergelijke gevoelens bij een relatie blijft voelen, bestaat 

de kans dat de relatie niet kan slagen.

Tweede methode: de rationele weegschaal
Wanneer je van alles tegelijk voelt, als in een crisis, dan is het 
beter om geen beslissing te nemen, te wachten tot je rustig 
bent en je te houden aan de keuzes die je voordien maakte. 
Onderscheiden vraagt innerlijke vrijheid. Het kan echter 
zijn dat het resultaat van de vorige methode onbeslist is. Je 
hebt een egaal gevoelsleven of  voelt gewoon soms niets. 

Dan is er om te onderscheiden nog een andere manier, 
“wanneer de ziel niet wordt bewogen door verschillende geesten en zij 

van haar natuurlijke vermogens vrij en rustig gebruik maakt.” (G.O. 177) 
Nadat je (door veel te praten) elkaar goed hebt leren kennen, kan je 
met je verstand rustig de argumenten pro en contra analyseren, ze een 
waarde geven en de slotsom maken. 66



Enkele toetsstenen bij het kiezen van een levenspartner
• Zie je in de ander de man of  vrouw voor de rest van je leven en 

een goede vader of  moeder?

• Passen jullie karakters en ingesteldheid bij elkaar? Is er voldoende 
wederzijdse waardering en overeenstemming over jullie dromen, 
visies en projecten, over geloof, kinderen, opvoeding, werkverdeling 
en carrièreplannen, over omgaan met geld en ontspanning... 
Kijk ook eens naar jullie gezin van herkomst, naar verschillende 
gewoonten die jullie mee kregen.

• Is er voldoende fysieke aantrekking voor de persoon met wie je een 
leven lang intiem zal zijn? Die aantrekking mag je ook breder zien, 
tot zijn of  haar lach, blik, humor of  talent.

• Ervaar je een gevoel van evenwaardigheid tussen 
elkaar en een bereidheid om zich toe te vertrouwen 
aan de ander, om zaken uit handen te geven?

• Zijn jullie voldoende psychisch evenwichtig en 
draagkrachtig? Kijk eens naar het zelfbeeld, nood aan 
bevestiging, omgaan met kwetsuren, of  emotionele 
reacties bij spanning. Kan je praten over twijfels en 
zorgen? Is er openheid om hulp te zoeken?

 
Probeer objectief te kiezen

• Wees je ervan bewust dat je afweging wellicht niet 
helemaal objectief  is, omwille van je verliefdheid die 
alles roze kleurt, onrealistische verwachtingen vanuit 
de media of  meningen van vrienden of  ouders...

• Je focus ligt mogelijks meer op uiterlijk, leeftijd, stijl of  
diploma, maar er zijn andere belangrijke elementen waar 
je niet op let of  die je nog niet kent.

• Stelt de ander zich niet beter voor dan hij of  zij is?
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9.30u
10.00u
10.30u

12.00u
12.30u
13.30u
14.30u
16.15u

18.00u
19.30u
20.30u

Koffie en thee, zang
Verwelkoming
Selina De Maeyer: ‘Wat Echte  
Liefde Wacht betekent in mijn leven’
Zang
Middagmaal (soep is voorzien)
Aanbidding en biechtgelegenheid
Lies Vos: ‘Evangeliseren kan je leren’
Mgr. Vanhoutte: ‘Geroepen om 
teken te worden van Gods liefde’
H. Mis
Spaghetti 
Gezellig napraten

Graag inschrijven via www.echteliefdewacht.be/inschrijven

Programma

Deze verstandelijke analyse kan de conclusie van de 
andere methode bevestigen of  aanvullen. Als ze elkaar 
tegenspreken, weet dan dat, hoewel het verstand 
voorbij de wisselende gevoelens helpt kijken, 
het hart toch meer dan het verstand over je 
unieke verlangen spreekt. Daarbij praat 
je over een dergelijke levensbelangrijke 
keuze best met iemand die jou kent, die 
je vertrouwt en die ervaring heeft, zoals 
je ouders, vrienden en een geestelijk 
begeleider. 

Wees niet bang: God heeft zijn liefde in jouw hart gelegd! Aan jou om ze 
te vinden en te onderscheiden waar ze jou heen voert.

Heb je bedenkingen of  vragen bij deze tekst of  rond  
dergelijke kwesties? Stuur gerust een mailtje, waar we 

discreet mee omgaan, naar pieter@provita.be

microphone-altcalendar-alt
28  

maart  
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Parochiezaal 
Leemstraat 20,  

Onze-Lieve-Vrouw-
Waver
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