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Samenvatting 

Bidden zoals katholieken? De verrijking van de spiritualiteit van de mennonitische 

broedergemeenschappen in Canada door geestelijke begeleiding, Lectio Divina,  

en de gemeenschap van Taizé 

In deze dissertatie richt ik mij op de vraag hoe een protestantse groep evangelicalen – de 

Mennonitische Broedergemeenschappen in Canada — zich op een natuurlijke wijze kunnen laven aan 

geestelijke praktijken die afkomstig zijn uit andere christelijke tradities. Deze vraag is van belang in het 

licht van de discussies onder Noord Amerikaanse evangelicalen over de gepastheid van het aannemen van 

geestelijke praktijken van christenen, zoals katholieken, die door protestanten bij tijd en wijle kritisch en 

met achterdocht werden bejegend. Een verrijkt geestelijk leven nastrevend, hebben sommige 

Mennonitische Broedergemeenschappen zich bepaalde praktijken van geestelijke begeleiding, de lectio 

divina en de zangpraktijk van Taizé eigen gemaakt – praktijken waarmee zij vroeger niet vertrouwd 

waren – terwijl andere Mennonitische Broedergemeenschappen deze ontwikkeling hebben bekritiseerd. 

In overeenstemming met de uitgangspunten van de academische discipline van de christelijke 

spiritualiteitsstudie, gebruik ik een interdisciplinaire methodologie die bestaat uit een vergelijkende 

intertextuele analyse, waaraan de methode van de close reading van bepaalde teksten ten grondslag ligt. 

In de gekozen teksten zijn ervaringen en praktijken tot uitdrukking gebracht, die christenen in verband 

brengen met hun leven met God. Mij baserend op historische en contemporaine bronnen, geef ik eerst een 

kritisch-historisch overzicht van het leven van de Mennonitische Broedergemeenschappen. Dit overzicht 

– dat nog niet eerder is gegeven — toont dat bekering, schriftlezing, en zingen tot de zwaartepunten 

behoren in de spiritualiteit van de Mennonitische Broedergemeenschappen, zoals ook de ervaringen, 

praktijken en theologische inzichten die met deze drie zwaartepunten geassocieerd werden, zich 

geleidelijk ontwikkelden na de stichting van de denominatie in 1860. Vervolgens onderzoek ik de 

vertrekpunten en de eigentijdse uitdrukkingen van het geestelijk leven binnen de Ignatiaanse traditie, de 

benedictijnse traditie en binnen de christelijke gemeenschap van Taizé omdat deze fundamenteel zijn 

geweest voor de geestelijke begeleiding, lectio divina en het zingen van de liederen van Taizé zoals dit in 
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praktijk is gebracht door sommige groepen van Mennonitische Broedergemeenschappen.  Er van 

uitgaande dat deze praktijken en hun bronnen de Mennonitische Broedergemeenschappen hebben 

beïnvloed, bezie ik hoe men zich deze praktijken heel natuurlijk kan toe-eigenen, en wel op een wijze dat 

de Mennonitische Broedergemeenschappen enerzijds hun verleden kunnen eren en hierin in hun leven 

trouw aan kunnen zijn maar anderzijds – zoals in de andere drie voornoemde christelijke tradities het 

geval is - open blijven staan voor nieuwe mogelijkheden om in overvloed te kunnen leven in het leven 

van de Heilige Geest. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit onderzoek christelijke gemeenschappen kan helpen zich in te laten 

met de verschillende praktijken en tradities van andere gemeenschappen. Zo kan het bouwstoffen 

aandragen voor eenheid in het Lichaam van Christus. 

  


