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H

ET SPIRITUELE LEVEN
Mystiek voor het dagelijks bestaan

Een boekje van precies 80 pagina’s, met vier radiolezingen van Evelyn Underhill, voor ons gepresenteerd en vertaald door de theologen Renata Barnard en Marga Haas. In een boekenwinkel zal je aardig moeten zoeken
om het te vinden tussen het robuuste aanbod aan ogenschijnlijk gewichtiger
werken. Maar als je het in handen hebt, zal je snel ontdekken dat je zoektocht de moeite loonde.
Wie is Evelyn Underhill?
Evelyn Underhill (1875-1941) groeit
op in een gezin dat lid is van de
Anglicaanse Kerk, maar in haar
jeugdjaren noemt ze zichzelf atheïst.
In 1907 trouwt ze en datzelfde jaar
heeft ze een overweldigend visioen:
een abrupte ervaring van de vredige,
ongedeelde laag van de realiteit,
waar geen veelheid is of behoefte
aan verklaring. Ze voelt zich aangetrokken tot de Rooms-Katholieke Kerk.

Maar uiteindelijk zal zij haar zoektocht naar mystieke verdieping voortzetten als anglo-katholiek auteur van
een veertigtal boeken en honderden
artikelen en essays. In de eerste helft
van de 20ste eeuw is zij een van de
meest gelezen spirituele auteurs in de
Engelstalige wereld.
Underhill heeft geen eigen mystieke
theologie ontwikkeld. Ze vindt haar inspiratie in de middeleeuwse christelijke mystiek, maar haar intentie is inter-
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religieus of, misschien beter gezegd,
religie-overstijgend. Ze is ervan overtuigd dat het de mens is aangeboren
om mysticus te zijn, om God direct te
ervaren. Sterker nog: het is de roeping
en het doel van ieder mens op te klimmen tot vereniging met God. Na de
Eerste Wereldoorlog gaat ze werken
in de sloppenwijken van North Kensington. Ze komt er tot het inzicht dat
álle leven heilig is en dat geen enkel
religieus idee of principe een mens
kan verlossen, tenzij het in het leven
van de mens gestalte krijgt. Dat wordt
een fundamenteel gegeven in haar
werk, waarin ze zich naarmate ze
ouder wordt, ook meer maatschappelijk bewust opstelt, als een overtuigde
pacifiste bijvoorbeeld.
Wat is het spirituele leven?
Voor Underhill is het spirituele leven
niet iets buitenissigs, iets bovennatuurlijks, ver verwijderd en onverenigbaar
met ons dagelijks leven. Als we alles
in het juiste perspectief zien, krijgt ons
dagelijks bestaan samenhang, rust en
bevrijding. Ons leven cirkelt rond drie
werkwoorden: willen, hebben, doen.
We hunkeren, klampen ons vast en
winden ons op – op het materiële,
politieke, sociale, emotionele, intellectuele, ja, zelfs op het religieuze vlak.
Een voortdurende onrust houdt ons
gevangen en we vergeten dat geen
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van deze werkwoorden van ultieme
betekenis is, behalve voor zover ze
op een hoger plan getild worden en
omvat door dat ene fundamentele
werkwoord: zijn. Zijn – en niet willen,
hebben en doen – is de essentie van
een spiritueel leven.
Mensen maken graag een onderscheid tussen het spirituele leven en
het leven van elke dag, maar dat onderscheid bestaat niet. (…) Een spiritueel leven is eenvoudigweg een leven
waarin alles wat we doen voortkomt
uit de kern, daar waar wij in God
verankerd zijn. Het is een leven volledig doordrenkt van het gevoel tot
zijn werkelijkheid te behoren en te
voldoen aan de claim die Hij op ons
legt. Een leven dat zich overgeeft aan
zijn wil.(…) Als dat gebeurt, wordt ons
leven, het innerlijke en het naar buiten gerichte, een en al aanbidding en
overgave. Eén onverdeeld antwoord
van het schepsel op de eis en de druk
van de scheppende Liefde.
Het spirituele leven: gemeenschap met
God
Het spirituele leven is dus geen eigenaardige of extreme vorm van vroomheid. Integendeel, het is het volle en
werkelijke leven waarvoor de mens
geschapen is; een leven dat organisch
is en sociaal, ten diepste vrij, maar
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met eigen wetten en regels. Underhill
maakt de vergelijking met ons fysieke
leven. Dat is constant afgestemd op
onze fysieke omgeving – atmosfeer,
hitte, licht …– of we het in de gaten
hebben of niet. Zo gaat het ook met
onze spirituele omgeving. Natuurlijk
merken we de aanwezigheid en de
werking van die grootse spirituele omgeving meestal niet méér op dan dat
we de druk van lucht op ons lichaam
of de werking van het licht opmerken.
Ons aandachtsveld is daarvoor niet
uitgestrekt genoeg; onze spirituele
zintuigen zijn niet voldoende alert.
De meeste mensen hebben hun handen zo vol aan het zich afstemmen
op de zichtbare wereld dat hun vermogen om zich af te stemmen op de
onzichtbare rudimentair blijft. Maar
als we, om welke reden dan ook,
enigszins ontwaken, en om ons heen
gaan kijken en dat spirituele licht en
die spirituele atmosfeer als werkelijke
bestanddelen van onze menselijke
wereld beginnen op te merken, dan
verandert ons hele bestaan.
Ergens, schrijft Underhill, hebben
we allemaal weet van het bestaan
van volmaakte goedheid, volmaakte
schoonheid en volmaakte waarheid
in Gods leven; en dat ons hart geen
rust vindt in minder dan die goedheid, schoonheid en waarheid. Dit
verlangen, deze behoefte aan God,

hoe vaak en wazig ook, is het zaad
waaruit de sterke, mooie en vruchtdragende plant van het gebed groeit.
Het is het eerste antwoord van ons
diepste zelf op de aantrekkingskracht
van de Volmaakte.
Het brengt de auteur bij een essentieel gegeven van een spiritueel leven:
aanbidding. Daarmee wordt niet
een moeilijke religieuze oefening bedoeld, maar een innerlijke houding.
Aanbidding verbreedt onze horizon
en doet ons eigenbelang opgaan in
het grote geheel van de Werkelijkheid. Het verlost het spirituele leven
van alle religieuze trivialiteit en geeft
het een wonderlijke rijkdom, betekenis en ruimte. En wat meer is, elk
aspect, zelfs het meest huiselijke, van
ons praktische leven kan deel gaan
uitmaken van dit antwoord, deze aanbidding, dit complete leven. Underhill
verwijst naar Teresa van Avila, die
tijdens haar werk in de keuken God
vond tussen de potten en de pannen.
Het spirituele leven: meewerken met God
In dit boekje duiken geregeld citaten uit het Onzevader op. Underhill
noemt dit gebed een rake samenvatting van het op God gerichte leven
van de mens en zijn roeping. (…)
Laat uw wil gedaan worden – Laat
uw koninkrijk komen! Wat een ener-
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gie, stuwkracht en doelgerichtheid in
deze woorden; een intens verlangen
naar de komst van volmaaktheid in
het leven. Wie zo bidt, kan echter niet
aan de zijlijn blijven staan. We moeten ook de consequenties van onze
roeping aanvaarden, onze overall
aantrekken en aan de slag gaan. Dat
betekent dat we zaken, personen en
keuzes bekijken vanuit het perspectief
van de eeuwigheid en dat we alles
en iedereen zien als materie waarin
de Geest werkt. Dat is beslissend voor
de manier waarop we ons verhouden
tot en omgaan met onze persoonlijke,
sociale en (inter)nationale verplichtingen. Het bepaalt de krant die we lezen, de organisaties die we steunen,
op welke politici we stemmen, onze
houding tegenover sociaal en internationaal recht.
Enkele vragen en problemen
In dit vierde en laatste hoofdstuk gaat
Underhill in op enkele veelgestelde
vragen. In welke termen we over God
kunnen denken en spreken en hoe we
weten wat Gods wil is bijvoorbeeld,
of over de paradox van het kwaad in
de wereld die helemaal niet lijkt op het
werk van een liefhebbende Vader. Ze
wijst op de tegenkrachten die in deze
verwarde wereld ijveren voor meer
waarheid en goedheid, en die de
wereld willen verlossen van hebzucht,
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wreedheid en onrechtvaardigheid.
Deze tegenstroom is net zo werkelijk
als alles wat ons verontrust en in verwarring brengt. Op de een of andere
manier moeten we een verklaring hebben voor het bestaan van tederheid,
zuiverheid, zelfopoffering, heiligheid
en liefde. Hoe kunnen we ze anders
verklaren dan als eigenschappen van
de Werkelijkheid, van God?
Voor Underhill is de verlossing van
de wereld een spirituele taak waaraan we allen moeten bijdragen. Wie
het spirituele leven serieus neemt, kan
niet anders dan maatschappelijke
vraagstukken bezien vanuit het perspectief van de eeuwigheid en nooit
uit dat van lands- of eigenbelang. Zij
ziet zelfs een soort denktank ontstaan
van mensen die zo handelen, iets als
een spirituele partij die haar stem kan
laten horen in het publieke debat.
Maar, besluit Underhill, dit vraagt
veel geloof, hoop en liefde. En vooral
moed.
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