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Als u dit boekje opent treedt u binnen in de
wereld van een bijzondere persoonlijkheid,
Teresa de Ahumada, beter bekend als zuster
Teresa van Jezus, karmelietes en eerste
kerklerares. Haar teksten getuigen van een
diepe Godsliefde, maar ook van vastberadenheid en enthousiasme. Vastberaden was zij in
haar voornemen zichzelf helemaal te geven
aan Hem die ze intens liefhad. Het woord
determinación is vaak te bespeuren in haar
geschriften. Vastberaden en enthousiast was
ze ook in de stappen die ze in haar leven heeft
gezet: haar intrede in het karmelietessenklooster in Avila, de stichting van haar
eerste hervormde klooster en het delen van
haar eigen ervaringen met haar medezusters.
Zij ontdekte in haar leven dat gebed eenvoudig een ontmoeting kan zijn met een
vriend met wie je vaak samen wilt zijn.
Iemand met wie je je zorgen en vreugden
kunt delen. We hopen dat de teksten uit haar
verschillende werken u kunnen inspireren,
maar vooral dat u net als Teresa mag ervaren
dat het belangrijkste in ons leven niet ligt in
het denken, maar vooral in het liefhebben.

Zr. Lucia van Steensel o.c.d.
28 maart 2015

We moeten naar het gebed verlangen en het

Ik ben van U, voor U werd ik geboren.

beoefenen, niet om te genieten, maar om in

Wat wilt Gij met mij doen?

de dienst van God grote kracht te verwerven.
Ik ben van U, daar Gij mij hebt geschapen,
•

van U, daar Gij mij hebt verlost,
van U, daar Gij mij hebt verdragen,

Innerlijke burcht 7e verblijf, hoofdstuk 4

van U, daar Gij mij riep,
van U, want Gij hebt zo op mij gewacht,
van U, daar ik toch niet verloren ging:
wat wilt Ge met mij doen?
•
Gedichten, nr. 2 (fragment)
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Het inwendig gebed opent de deur voor de
grote weldaden die God de mens bewijzen wil.
Houdt men die deur gesloten dan weet ik niet
hoe Hij ons die weldaden nog zal doen
toekomen.
•
Het boek van mijn leven 8,9
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Het inwendig gebed is naar ik meen niets

Bedenk dus, wat de heilige Augustinus zegt,

anders dan de omgang met een vriend van

die Hem overal zocht en Hem vond in zich-

wie wij weten dat Hij ons bemint en met wie

zelf. Denk je dat het voor een verstrooide ziel

wij daarom dikwijls samenkomen om alleen

van weinig betekenis is deze waarheid te

en vertrouwelijk met Hem te spreken.

begrijpen? Te weten dat ze niet naar de hemel

Jullie moeten de moeite die deze veelvuldige

hoeft te gaan om tot haar eeuwige Vader te

omgang jullie kost van harte op jullie nemen,

spreken of van Hem te genieten en dat het

vooral als jullie zien hoe waardevol Zijn

niet nodig is luid tot Hem te roepen?

vriendschap voor jullie is en hoezeer Hij

Hoe zachtjes ze ook spreekt, Hij is zo dicht

jullie bemint.

bij ons, dat Hij ons hoort.
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•

Boek van mijn leven 8,5

Weg van volmaaktheid 28,2
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Ik herinner me dat ik ongeveer twaalf jaar
was toen mijn moeder stierf. Enigszins
bewust van wat ik verloor, ging ik vol droefheid naar een beeld van Onze Lieve Vrouw.
Ik barstte in tranen uit en smeekte haar of
zij voortaan mijn moeder wilde zijn. Al deed
ik het in alle eenvoud, toch heeft het mij geholpen. Later werd me immers duidelijk hoe
ik deze allerheiligste Maagd telkens vond
wanneer ik haar aanriep. Uiteindelijk heeft ze
mij ook naar zich toegehaald.
•
Boek van mijn leven 1,7
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Beelden we ons in dat er in ons binnenste

Ziel, zoeken moet je jezelf in Mij,

een paleis is, onschatbaar rijk,

en Mij moet je zoeken in jezelf.

geheel en al gebouwd in goud en edelgesteente.
In dit paleis woont deze grote Koning

Zo heeft, o ziel, de liefde

die je Vader wil zijn.

jouw beeld in Mij kunnen prenten,

Hij zetelt op een kostbare troon

dat geen wijs schilder,

en deze troon is je hart.

met al zijn meesterschap,
dat beeld zou kunnen maken.

•
Jij werd uit liefde geschapen,
Weg van volmaaktheid 28,9

mooi, knap en zo diep
in mijn binnenste getekend,
dat, als jij jezelf verliest, mijn lief,
ziel, jij jezelf moet zoeken in Mij.
Ik weet, als jij je ooit zou vinden
getekend in mijn hart
en zo naar het leven uitgebeeld,
dat het je verheugen zou, bij het zien van jezelf,
je zo prachtig getekend te zien.
En mocht je soms niet weten
waar je Mij zult vinden,
dwaal dan niet van hier naar ginds,
maar, als je Mij vinden wilt,
moet je Mij in jezelf zoeken.
•
Gedichten, nr.8
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Op de weg van het gebed is niet te verdienen,
noch te verwerven wat God niet geeft.
Bracht Hij de ziel nog niet tot een hoger
niveau, dan komt het haar geenszins toe dit
uit eigen kracht te willen bereiken.

Door de hand die Hij ons reikt,
klimmen we hoger dan door eigen ijver.
•
Boek van mijn leven 12,1 en 22,10
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Wat wij van onze kant kunnen doen,

Bedenk dat je een grote schat zou verliezen en

is er ons op toeleggen

veel meer doet door maar af en toe één woord

de eenzaamheid te zoeken als wij bidden,

van het Onze Vader te bidden dan door het

om ons te doen beseffen

dikwijls en haastig te zeggen. Degene tot Wie

in Wiens tegenwoordigheid wij ons bevinden

je bidt is dicht bij je. Hij zal niet nalaten je te

en wat de Heer ons wil antwoorden.

aanhoren.

Denken jullie dat Hij zwijgt,
als wij Hem niet horen?

•

Hij spreekt duidelijk tot ons hart
als wij het hem van ganser harte vragen.

Weg van volmaaktheid 31,13

•
Weg van volmaaktheid 24,5
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Naar mijn mening kun je op vier manieren in
water voorzien:
ofwel door het water uit een put te halen, wat
veel inspanning vergt;
ofwel door met een scheprad en bakken het
water draaiend omhoog te brengen. Enkele
keren heb ik het gedaan. Het kost niet alleen
minder moeite, maar brengt ook meer water
aan;
ofwel, veel beter nog, door een watervoorziening langs een beek of rivier. De grond
wordt overvloediger gedrenkt en je hoeft niet
zo vaak te bevloeien, wat heel wat minder
werk betekent voor de hovenier.
Wanneer het tenslotte veel regent, besproeit
de Heer zelf de tuin zonder enige moeite van
onze kant. En dit is van al wat ik aanhaalde,
ontegensprekelijk het beste.
Deze vier manieren nu, van toepassing om
een tuin te onderhouden, zodat hij niet
vervalt, lijken me bruikbaar om de vier
graden van gebed te verklaren, die de Heer
me welwillend enkele malen schonk.
•
Boek van mijn leven 11,7
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Richt je blik in jezelf en bekijk je innerlijk…

De Heer vraagt van ons slechts twee dingen:

je zult je Meester vinden. Hij zal je nooit

liefde voor God en de naaste. Dat is het waar

alleen laten, maar je des te meer verkwikken,

we aan moeten werken. Onderhouden we die

naarmate je minder uitwendige troost vindt.

volmaakt dan doen we Zijn wil. En zo zullen
we met Hem verenigd zijn. Maar, wij zijn

•

er nog lang niet aan toe, deze twee zaken te
onderhouden zoals we het aan zo’n grote

Weg van volmaaktheid 29,2

God verschuldigd zijn. Het ligt binnen ons
bereik zo we maar willen.
•
Innerlijke burcht 5e verblijf 3,7
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De zijderups maakt een klein nauw aansluitend
omhulsel waarin hij zich opsluit. De rups die
zelf groot en lelijk is sterft erin en uit dezelfde
cocon komt een klein, heel bevallig wit
vlindertje tevoorschijn. Vlug aan het werk
dan, mijn dochters! Laten we haastig dit
kleine omhulsel weven, terwijl we afstand
doen van onze eigenliefde, onze wil, onze
gehechtheid aan wat dan ook op aarde.
•
Innerlijke burcht 5e verblijf 2,2-6
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God wordt het geven nooit moe. Zijn

Door die kleine dingen van niets, komt men

barmhartigheid is onuitputtelijk. Laten wij

geleidelijk tot daden. De Heer hecht waarde

dan ook nooit moe worden ze te ontvangen.

aan het kleine wanneer het voor God gedaan

Hij zij gezegend voor altijd.

wordt en helpt dan het grote te doen.
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•

Boek van mijn leven 19,15

Boek van mijn leven 31,24
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We zullen begrijpen dat, zodra we ons in gebed
begeven, de bijen naar de korf toe vliegen. Ze
gaan er binnen hun honing maken zonder dat we
ons er mee bezig dienen te houden.

•
Weg van volmaaktheid 28,7
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Voor het ogenblik vraag ik je niet aan Hem te

Geloof mij, het is niet de duur van de tijd in

denken, redeneer ook niet te veel en richt je

gebed doorgebracht die onze ziel ten goede

verstand niet op verheven beschouwingen. Ik

komt. Een goed gebruik van de tijd bij

vraag je slechts naar Hem te kijken.

het werk is soms erg voordelig en enkele
ogenblikken ervan kunnen ons soms beter in

•

liefde ontsteken dan vele uren overweging.
Alles moet ons uit Gods hand toekomen. Hij

Weg van volmaaktheid 26,3

zij gezegend nu en altijd!
•
Kloosterstichtingen 5,17
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Laat ons geen torens zonder fundamenten
bouwen. De Heer kijkt immers niet zozeer
naar de grootheid van de werken als naar de
liefde waarmee ze verricht worden.
•
Innerlijke burcht 7e verblijf 4,15
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Geen droefheid wanneer je je uit gehoorzaam-

O mijn zusters! De wereld staat in brand.

heid op uiterlijke dingen moet toeleggen.

Men wil Christus als het ware opnieuw ter

Is het in de keuken, weet dat de Heer zich te

dood brengen. Men wil zijn Kerk ten gronde

midden van de pannen bevindt en je innerlijk

richten en wij zouden onze tijd moeten

en uiterlijk helpt.

verdoen met dingen aan God te vragen die,
wanneer Hij ze gaf, er wellicht de oorzaak
•

van waren, dat er een ziel minder in de hemel
kwam? Nee, mijn zusters, het is nu niet de

Kloosterstichtingen 5,8

tijd om met God te spreken over zaken van
zo weinig belang.
•
Weg van volmaaktheid 1,5
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Kloosterstichtingen

Chronologie
28-3-1515	
Geboorte van Teresa de Ahumada y
Cepeda te Avila.
1528	
Overlijden van Doña Beatriz de
Ahumada, de moeder van Teresa.
1531	
Teresa wordt als pensionaire opgenomen in het klooster van de
zusters Augustinessen.
Herfst 1532	
Teresa wordt ziek. Ze verlaat het
pensionaat en keert naar huis terug.
2-11-1535	
Teresa ontvlucht het ouderlijk huis
en treedt in bij de Karmelietessen van
het klooster van de Menswording
in Avila.
2-11-1536	
Teresa wordt ingekleed in
klooster van de Menswording.

het

3-11-1537	
Teresa legt de kloostergeloften af.
Kort hierna wordt ze ernstig ziek.
1538	
Teresa verlaat het klooster voor een
kuur. Ze leest het mystieke werk
Tercer Abecedario Espiritual van
Francisco de Osuna. Dit heeft een
beslissende invloed op haar geestelijke
ontwikkeling.
Juli 1539	
Teresa keert doodziek terug naar
haar ouderlijk huis.

Eeuwfeest Teresa van Avila

V CENTENARIO
S A N TA T E R E S A
DE JESÚS

[1515 - 2015]

15-8-1539	Teresa verliest het bewustzijn. Haar
familie waant haar dood, maar na
drie dagen komt ze bij en keert,
gedeeltelijk verlamd, terug naar het
klooster van de Menswording. Deze
ziekte zal drie jaar duren.
April 1542

 eresa is genezen. Zij schrijft dit toe
T
aan de tussenkomst van de heilige
Jozef.

Herfst 1544 H
 aar innerlijk leven raakt in een
crisis en ze heeft grote moeite met
het gebed.
Vastentijd Teresa wordt diep geraakt door een
1554	
beeld van de lijdende Christus.
Dit leidt tot een omkeer in haar
religieuze leven.
Mei 1556	
Teresa ontvangt de genade van
de “mystieke verloving”. Het is
de eerste van de vele extases en
visioenen.
Sept. 1560	
Teresa gaat steeds meer verlangen
naar een meer radicale beleving van
de kloosterregel. Ze spreekt met
enkele medezusters en familieleden
over de stichting van een hervormd
klooster voor Karmelietessen.
Juni 1562	Teresa voltooit haar autobiografie,
het Boek van mijn leven.
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24-8-1562	
Stichting van het klooster van
Sint Jozef in Avila. Teresa zelf
verblijft nog in het klooster van de
Menswording. Vanaf dit moment
draagt ze de naam Teresa van Jezus.
Dec.1562	Teresa begint het boek De weg der
volmaaktheid te schrijven.
Jan. 1563	Teresa wordt priorin van het klooster
van Sint Jozef. Ze schrijft de
Constituties voor de Ongeschoeide
Karmelietessen, die in 1565 door
paus Pius IV goedgekeurd worden.
18-2-1567	
De generaal overste van de Karmelorde, pater Johannes Baptista Rubeus
bezoekt Teresa in het Sint Jozefklooster en keurt haar hervorming
goed.
Aug. 1567	Stichting van een tweede klooster
voor Ongeschoeide Karmelietessen,
in Medina del Campo. Pater generaal
Rubeus geeft verlof tot het stichten
van twee kloosters voor Ongeschoeide
Karmelieten. Teresa ontmoet de
jonge pater Juan de Santo Matías
(Johannes van het Kruis) die ze wint
voor haar hervormingsbeweging.
28-11-1568	
Stichting van het eerste klooster
van Ongeschoeide Karmelieten in
Duruelo.

[1515 - 2015]

10-7-1571	Teresa wordt priorin in het klooster
van de Menswording in Avila.
Aug. 1573	Teresa begint Het boek der Kloosterstichtingen te schrijven.
Nov. 1577

 eresa voltooit haar boek Innerlijke
T
Burcht.

31-3-1580

Teresa wordt ernstig ziek.

1580	De zusters en broeders van Teresa’s
hervorming worden een afzonderlijke provincie van ongeschoeide
Karmelietessen en Karmelieten, een
nieuwe tak binnen de oude Karmelorde.

Laat niets je verstoren
Laat niets je beangstigen
Alles gaat voorbij
God verandert niet
Geduld verkrijgt alles
Niets ontbreekt
aan wie God bezit
God alleen voldoet.

4-10-1582	
Teresa overlijdt om negen uur
’s avonds in Alba de Tormes. Ze
wordt begraven in de kloosterkerk
aldaar.
12-3-1622	Teresa wordt heilig verklaard door
paus Gregorius XI.
27-9-1970	Paus Paulus VI roept Teresa uit tot
kerklerares.
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Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,
La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.
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