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Sint Ignatius van Loyola (Spanje) is de stichter van de Jezuïetenorde. 
Zijn leven kende in het jaar 1521 een ommekeer toen hij vocht voor 
de verdediging van de Spaanse stad Pamplona tijdens de Franse 

belegering. Tijdens de gevechten werd door een kanonskogel 
zijn rechterbeen verbrijzeld en raakte zijn linkerbeen 

zwaargewond. Noodgedwongen kwam hij in een 
ziekenbed terecht om te herstellen. Tijdens die 
herstelperiode in zijn kasteel las hij twee soorten 

verhalen die hij heel interessant vond: ridderromans 
en heiligenlevens. Hij constateerde dat na het lezen 
van de ridderverhalen hij ‘droefheid’ voelde, een 
soort van ‘troosteloosheid’ en ‘leegte’, een soort van 
‘onrust’. En na het lezen van Bijbelverhalen en van de 
Heilige Schrift voelde hij een ‘heilige, levende ‘vrede’. 

Hij ontdekte een soort van ‘spirituele ridderlijkheid’, 
die hij zelf wilde navolgen. Dit was het begin van wat hij later, in zijn 
geestelijke oefeningen, de ‘onderscheiding der geesten’ noemde.

Zowel in Nederland als in België worden er programma’s vertoond 
waar bijvoorbeeld mensen een ‘one night stand’ hebben, gewoon even 
eenmaal lekker in een bed met een ‘ander’. Een interessante vaststelling 
is dat heel veel van de jongeren die daarover getuigen, zeggen dat zij zich 
daarna ‘bedroefd’ voelen, terwijl de media ons voorhoudt dat dit goed en 
leuk is, zo zonder enige vorm van schaamte. De Nederlandse cultuur is 
doordrongen van ‘schaamteloosheid’. En toch voelen zij zich ‘bedroefd’ 
na afloop. Dat bedoel ik met de ‘onderscheiding der geesten’.

Het is goed om weten dat op het moment dat je iets verkeerd aan het 
doen bent, je zelf vaak nog niet beseft dat je iets verkeerd doet, maar dat 
je achteraf wel voelt: ‘hier is iets niet goed 
gegaan’. Het is goed om op voorhand 
na te gaan: “Is dit wel goed, kan ik 
dit doen?”, tegenovergesteld: “Is dit 
niet goed, kan ik dit niet doen?”. 
Probeer je eventjes alles voor 
te stellen om na te gaan of de 22



uitwerking op je hart ook goed is. En dan zul je merken 
dat je te weten kan komen of iets goed is of niet, niet 
alleen door je hoofd te gebruiken, door argumenten, 
maar ook door alles te toetsen aan de traditionele leer 
van de Kerk. Ga na of je subjectief kan aanvaarden 
of alles klopt met je diepste innerlijke, dat je niet 
vervreemdt van je diepste ‘zelf’. Dat je door de lering van 
de Kerk te volgen niet een andere mens moet worden, maar 
integendeel, dat je meer jezelf kan worden. Als je doet wat de Kerk zegt 
dan zal je voelen dat er vrede komt in je hart, een vrede die groter is dan 
een ‘straling’, een soort van ‘licht’ dat je door het leven kan helpen. Het is 
aanbevolen om daarover na te denken. 

Alfonsus van Liguori raadt aan om de naam van Maria aan te roepen:

“Ook de Heilige Bernardus geeft ons 
prachtige raad, wanneer hij zegt: “Laten 
we bij elk gevaar om de goddelijke 
genade te verliezen, aan Maria denken, 
laten we de naam van Maria aanroepen 
samen met die van Jezus, want deze 
namen zijn altijd verenigd. Laat deze 
twee meest zoete en krachtige namen 
nooit uit ons hart en van onze lippen 
verdwijnen, want ze zullen ons altijd 
de kracht geven om te vermijden dat 
we vallen, en om iedere verleiding te 
overwinnen.” 

“Zeer kostbaar zijn de genaden die Jezus Christus heeft beloofd 
aan hen die de naam van Maria zijn toegewijd, zoals Hij zelf 
sprekend tot zijn Heilige Moeder, de heilige Birgitta te kennen 
gaf en openbaarde, dat iedereen die de naam van Maria zal 
aanroepen met vertrouwen en met als doel een verbetering, drie 
bijzondere genaden zullen ontvangen, namelijk: een volmaakt 33



berouw voor zijn zonden, de genade om er genoegdoening voor 
te krijgen, de kracht om volmaaktheid te verkrijgen, en tenslotte 
de heerlijkheid van het paradijs; want zoals de goddelijke Heiland 
eraan toevoegde: “Uw woorden zijn mij zo lief en dierbaar, o mijn 
Moeder, dat ik niet kan weigeren wat u mij vraagt.”

Er zijn een aantal heiligen die door hun moed hebben laten zien dat zij 
zaken die zij niet wilden doen ook niet gedaan hebben, ten koste van 
alles. De 22 martelaren van Oeganda bijvoorbeeld. Zij waren 
‘pages’ aan het hof van de koning in Oeganda. (Een page is een jongen 
die vanaf zijn vijfde of zesde levensjaar in dienst van een ridder opgeleid 
werd tot schildknaap.) Op een gegeven moment werden zij door de 
koning benaderd om bepaalde dingen met hem te doen, maar zij hebben 
geweigerd om in te gaan op zijn seksuele eisen en zijn toen vermoord: 
onthoofd of verbrand. Zij hebben dus gewoon gezegd: “Ik doe dat niet” 
en ze hebben er hun leven voor gegeven. Want het is beter om te sterven 
dan te zondigen.

Dit vind ik ook heel mooi. Maria Goretti is een meisje, geboren in 
Nettuno, Italië, in het jaar 1890. Ze werd belaagd door haar buurjongen 

die omgang wilde met haar, maar zij 
weigerde. Op een gegeven moment was 
zij alleen op een kindje van het gezin 
aan het letten en toen heeft die jongen 
haar benaderd om haar te verkrachten, 
maar zij verzette zich en bleef kordaat 
“neen” zeggen. Toen haalde die jongen 
een groot mes naar boven en heeft 
daarmee Maria talloze malen gestoken. 
Zij heeft het nog een dag overleefd en 
heeft haar moordenaar ook vergeven. 
De moordenaar is voor lange tijd in de 
gevangenis beland, waar hij een droom 

gehad heeft van Maria waarin zij hem ook persoonlijk vergaf. Maria Goretti 
is daarna heilig verklaard en hij was aanwezig op de heiligverklaring in 
Rome. Heel mooi. Maar het is wonderlijk dat een meisje van elf jaar oud 44



gewoon “nee” zegt tegen een bedreiging! Ze 
had evengoed kunnen zeggen: “Ik zal maar 

toegeven, want anders ben ik dood!” Deze heilige 
Maria Goretti laat zien dat de Bijbel voor haar zo 

heilig is dat ze liever sterft, of wat dan ook als consequentie aanvaardt. 
Radicaal zeggen: “Ik doe het niet”. Dit is een aanwijzing voor de waarde 
van de zuiverheid, de waarde van ‘je niet laten overheersen door de 
wereld’. En dat kan best wel consequenties hebben in deze wereld die 
vol is van onzuiverheid.

Nu, wat kan ons helpen om zuiver te blijven? 
Laten we de Catechismus erbij halen:

De strijd om de zuiverheid (CKK 2520):

Door het Doopsel verkrijgt de dopeling de genade gereinigd te 
worden van alle zonden. De Christen moet echter de strijd tegen de 
begeerlijkheid van het vlees en tegen andere ongeordende begeerten 
voortzetten. Met Gods genade kan hij dit bereiken:

- door de deugd en de gave van kuisheid, want de kuisheid stelt in 
staat met een onverdeeld en zuiver hart te beminnen;

- door de zuiverheid van intentie die het ware doel van de mens 
beoogt: in alle eenvoud tracht de gelovige in alles de wil van God te 
ontdekken en te volbrengen;

- door de zuiverheid van de blik, uitwendig en inwendig; door de 
beheersing van zijn gevoelens en zijn verbeelding; door te weigeren 
toe te geven aan enige vorm van welbehagen in onkuise gedachten, 
die hem ertoe brengen de wegen van Gods geboden te verlaten: “want 
door de aanblik wordt de begeerte van de dwaas opgewekt” (Wijsheid 
15, 5).
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- door het gebed (van St. Augustinus):

“Ik dacht, dat onthouding iets was dat men op eigen krachten kan 
en van de mijne was ik niet zeker; mijn domheid was namelijk zo 
groot, dat ik niet wist dat niemand, zoals geschreven staat, zich kan 
onthouden, indien Gij het niet geeft. En Gij zoudt het mij zeker 
gegeven hebben, wanneer ik met innerlijk verzuchten aan uw oren 
had geklopt en met onwrikbaar geloof mijn zorg op u geworpen had.”

Dus bid gewoon om zuiverheid! Dat is de manier om het te krijgen! Op 
internet en in de literatuur kan men heel wat gebeden vinden die je 
kunnen helpen om een zuiver leven te leiden: 

- gebeden tot God; tot Jezus; tot Maria; tot Jozef; 
 tot Jezus, Maria en Jozef; 
- gebeden van Sint Thomas van Aquino; 
- gebed voor kuisheid van ‘Catholics United for the Faith’; 
- gebeden voor zuiverheid, en andere, van Christopher West; 
- gebeden tot Sint Maria Goretti;
- gebed vóór een dans, gebed vóór een date;
- … 

We moeten ook zorgen voor de zuivering van ons sociale klimaat. 
De catechismus (2525) zegt:

‘De christelijke zuiverheid 
vraagt om zuivering van 
het sociaal klimaat. Dit 
vereist van de sociale 
communica t i emidde l en 
dat ze in hun informatie 
respect en terughoudendheid 66



betrachten. De zuiverheid van hart verlost de mens van de wijdverbreide 
erotisering van het leven en houdt hem verwijderd van vormen van 
amusement die voyeurisme en het vluchten in een droomwereld 
bevorderen.’

Het is vrij gemakkelijk om op 
je computer filters in te stellen 
die er voor zorgen dat je niet 
in contact komt met porno, 
naakt, erotica, enzovoort. Je 
moet er dus zelf voor zorgen 
dat je de gelegenheden 
tot zonde vermijdt. De 
pornografie-industrie is enorm groot. Het internet is groot geworden 
door porno. Probeer daar gewoon van af te blijven, de beste hulp is om 
gewoon radicaal te zijn. Gewoon niet doen, punt. Als je voelt: “dit gaat de 
verkeerde kant op”: niet doen, punt. Sommigen argumenteren dat men 
toch op de hoogte moet zijn van alles, dus ook van porno. Dat is onjuist, 
er is geen enkel goed argument om het toch te bekijken. Je afkeren van 
porno is ook voor je toekomstige relatie geweldig goed. 

Kernpunten over 
‘hoe helder te denken’.

Het verduidelijken van je denken is een proces dat noodzakelijkerwijs 
aangroeiend, herhalend en onvolmaakt is. Er bestaat niet zoiets als een 
volkomen duidelijke verklaring.

Verduidelijking komt er door uw denken stap voor stap uiteen te zetten, 
op een zo rechte en expliciet mogelijke manier, en dan een stap terug 
te doen om het resultaat opnieuw te bekijken, om dan te proberen de 
beperkingen ervan te verbeteren. 77



Allereerst: pauzeren. Alleen door het langzaam aan te doen en zorgvuldig 
naar je eigen gedachten te kijken, zodat je kan hopen dat een proces van 
verheldering zal beginnen.

Waar denk je aan? Als je eenmaal uitgemaakt hebt wat je aandacht verdient, 
probeer dan uit te leggen waarom je denkt dat het waar of belangrijk 
is. Dit brengt mee dat je je redenering systematisch reconstrueert. Zet 
alles uit in een genummerde volgorde en zorg ervoor dat je je bij iedere 
bewering afvraagt: waarom zou een redelijk persoon dit accepteren; en 
wat volgt er (of niet) van zodra het geaccepteerd is.

Laat je niet verleiden door teveel vereenvoudigingen of te nette 
formuleringen van complexe vraagstukken. Het is belangrijk om zo 
duidelijk mogelijk te zijn over de spanningen, de tegenstrijdigheden en 
de dubbelzinnigheden waarmee je worstelt. Complexe ideeën helder 
aanpakken is niet hetzelfde als doen alsof ze eenvoudig zijn.

Wees duidelijk over de relevante veronderstellingen waarop uw 
redenering gebaseerd is. Deze zullen steevast enkele beweringen bevatten 
waarvan u denkt dat ze van fundamenteel belang zijn. Houd er rekening 
mee dat twee volkomen redelijke argumentaties die gebaseerd zijn op 
verschillende fundamentele veronderstellingen, tot zeer verschillende 
conclusies kunnen leiden.
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Ga liefdadig en streng om met andere 
perspectieven dan die van u, en ga 
niet uit van oneerlijkheid of kwade 
trouw van anderen zonder een 
goede reden.

Idealiter is een constructieve 
gedachtewisseling er een waarbij 
je er eerst voor zorgt dat je het 

standpunt van iemand anders hebt 
verwoord op een manier waarvan zij 

vinden dat het juist is, en ga pas dan aan de slag om uw  meningsverschillen 
aan te brengen.

De filosofen weten dat er regels te volgen zijn als het gaat over 
denken. Pauzeren, om na te gaan: “Denk ik nu wel goed?”. Zijn mijn 
vooronderstellingen wel juist? Wat trekt mijn aandacht méér dan andere 
zaken, en is dat wel goed? Het is belangrijk om zich soms even terug te 
trekken om te kijken wat men aan het doen is. Een paar minuten of een 
uurtje per dag stilte, pauze, meditatie; zich even terugtrekken om zich 
af te vragen: “Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?” En van daaruit 
kan je jezelf weer onder controle krijgen, want anders heb je niet door 
waar het mis gaat. Dus goed leren denken is gewoon heel erg belangrijk, 
daarvoor moet  je je denken goed controleren. Het leuke is dat wij ons 
denken kunnen beïnvloeden zodat onze gevoelens ons niet hoeven te 
overheersen. Het is niet altijd even gemakkelijk want onze gevoelens zijn 
heel erg dominant, maar toch. Het denken is toch uiteindelijk de plaats 
waar de vrijheid bestaat en daar zou je toch naartoe moeten als je denkt 
je te willen verbeteren. 

Edith Stein of Teresa Benedicta van het Kruis, een van mijn 
favorieten. Zij was een rooms-katholieke Joods-Duitse filosofe. Deze 
Karmelietes werd door de nazi’s vermoord en is in 1998 heilig verklaard. 
Zij zegt dat als jij die puurheid en die zuiverheid van denken wil hebben, 
jij niets anders moet doen dan zoeken naar de waarheid. En het leuke is 
dat zij dan zegt: 99



„Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht.“

„Wie de waarheid zoekt, zoekt God, 
of het hem nu duidelijk is of niet.”

Hoe kunnen we in onze reinheid hersteld worden? 
Te beginnen met een gewetensonderzoek. Hoe denken we? Hoe kijken 
en luisteren we? Welke gevoelens laten we toe of niet? Hoe spreken 
we? Hoe handelen we? Af en toe is het goed om naar dat alles te kijken, 
dat is helemaal niet slecht. En dan kan je omgekeerd nagaan of er nog 
verbeteringen mogelijk zijn. En dat is natuurlijk altijd goed mogelijk, want 
wij zijn allemaal mensen. 

En ten slotte zullen wij de overwinning behalen zoals het in de openbaring 
van Johannes vermeld staat. Openbaring 7:13-14 zegt:

Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
“Wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen zij vandaan?

Ik antwoordde hem: “Heer, dat weet gij.”
Toen zei hij: “Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.
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Hun puurheid is dus gekomen door de ‘wasbeurt in het bloed van het 
Lam’. En wat is dat? Voor een stuk de sacramenten. Hebreeën 10:22 zegt:

“We should draw near with a sincere heart in full assurance of faith,

having been sprinkled clean (our) hearts from a conscience evil,

and having been washed (our) body with water pure.”

Vrij vertaald:
“We moeten met een oprecht hart in de volle zekerheid van het 

geloof naderen, nadat we (onze) harten gereinigd hebben 

van een bewust kwaad, en nadat we (ons) lichaam 

gewassen hebben met zuiver water.”

‘Sincere’ (‘alethines’ in het 
Grieks) is eigenlijk een 
‘waarheidsgetrouw’ hart. In 
het Oude Testament werden 
de mensen gereinigd door het 
bloed van een lam of een ander 
dier, nu worden we besprenkeld 
met het bloed van Christus: met 
zuiver water, met puur water, 
met het doopwater. Dus als wij 
zuiver willen worden: laten wij 
ons wassen, heel simpel. Hoe 
laten wij ons wassen? Door de 
barmhartigheid van Jezus. Te 
biechten gaan dus. Hier zie je 
een afbeelding van de Goddelijke 
Barmhartigheid. Het mooiste 
vind ik zijn hart dat eruitziet 
als een ‘bron’. Er is een opening 
in zijn hart en er komt licht uit. 

© Luc De Maeyer 1111
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Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesties?  
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be

Een hart waar licht uitkomt van liefde, van vreugde, van oplichting. En 
uit die stralen komen de stromen van bloed en water zoals Jezus aan 
het kruis hangt. Die twee stralen verwijzen dus naar de sacramenten van 
de Eucharistie en van de biecht, en dat zijn juist de twee heel krachtige 
sacramenten om zuiverheid van denken, van gevoelens en van handelen 
te beschermen. En natuurlijk ook het dragen van de wonderdadige 
medaille.
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