
Kerkhervormer: Teresia van Avila 500 jaar geleden geboren 
– Tineke Sikkema - Stienstra. 
 
          

In dezelfde tijd dat Maarten Luther in Duitsland 
en Calvijn in Frankrijk de kerk hervormden, 
leefde in Spanje "Teresia de Ahumada y 
Cepeda", later kortweg 'Teresia van Avila' 
genoemd, nog later 'Teresia van Jezus'. Die als 
vrouw 17 kloosters stichtte, naar de 
oorspronkelijke regels der Karmelieten - orde, 
en wel 15 nonnen- en 2 monnikenkloosters.  
Ze is door de Rooms Katholieke kerk op 24 april 
1614 zalig verklaard en op 12 maart 1622 heilig 
verklaard. Pas op 27 september 1970  (als 
eerste vrouw) is ze door Paus Paulus VI tot 
kerklerares uitgeroepen. 
 
Wie was deze, voor mij inspirerende, bijzondere 
kerkhervormer? Want dat is ze. Waren 
Maarthen Luther en Calvijn dogmatische 
kerkhervormers, Teresia van Avila was 

hervormster in de dagelijkse omgang met God. Daarmee hervormer voor recht en vrede, de 
armoede bestrijdend. Zij sloot met de Hemelse Bruidegom een huwelijk, dat haar 
ontvankelijk maakte voor al het lijden in deze wereld. Hieraan vooraf streed zij haar strijd. 
Voor zij de stap zette met deze Bruidegom ging er een heel proces aan vooraf.  
 
Zij is op 28 maart 1515 (dit jaar 500 jaar geleden) te Avila (Spanje) geboren. 
Haar vader was Alonso Sánchez de Cepeda, van adel en van joodse afkomst; haar moeder 
was Doña Beatriz de Ahumada. Omdat in die tijd de kinderen, wisselend, de achternaam van 
vader of moeder kregen, kreeg Teresia de achternaam van haar moeder. Haar vader stond 
bekend om zijn grote rechtschapenheid en zijn voorbeeldige manieren; hij was geduldig en 
goed, zeer vroom en humaan. Ofschoon het bij zijn stand paste om slaven te houden, wilde 
hij daar niet van weten. Hij bezat een grote bibliotheek en dan niet alleen boeken over Jezus 
Christus, maar ook (en dat was heel bijzonder) boeken over de vooruitgang.                           
De "Verovering van de nieuwe wereld" bezat hij op perkament. Zijn grote bewondering voor 
al deze boeken bracht hem er toe zijn kinderen schrijven en lezen bij te brengen. En, hij was 
schatrijk. Alle kinderen, dus ook Teresia konden krijgen waar ze maar om vroegen. 
Haar moeder stierf, 28 jaar oud, na de geboorte van haar tiende kind. 
Teresia was toen 13 jaar. Haar moeder was getrouwd op haar veertiende; Teresia wist dat 
wanneer zij zou trouwen, haar hetzelfde lot als haar moeder zou kunnen treffen. Eén ding 
stond daarom voor haar vast: dat nooit! Haar moeder leerde haar prachtig te borduren en 
dan bespraken ze zaken over geloof én over ridderverhalen. Die mochten meisjes niet lezen; 
haar moeder wist dat Teresia ze wél  las. De verhalen over God en de ridderverhalen hebben 
sterk bijgedragen aan haar vorming tot vroomheid, zelfstandigheid en leiderschap. 



Zo eindigde een ridderverhaal: "de liefde duurde zo lang zij leefden; hij beminde haar en zij 
hem, en er was geen uur dat zij elkaar niet lief hadden".  "Hielden zij voor altijd van elkaar?" 
vroeg ze aan haar moeder. "Voor eeuwig",  was het antwoord.  
Haar moeder verhaalde haar over de eeuwige liefde tot God. “Als ik er niet meer ben, dan is 
Moeder Maria je moeder, wend je dan tot haar”, zo zei ze tegen Teresia. 
 
Eeuwige liefde, eeuwige glorie, minnen dag en nacht, zonder de angst voor zwangerschap. 
Allemaal elementen die haar vele jaren later rust, inzicht en inspiratie tot nieuwe 
spiritualiteit brachten. Deze gegevens: a. vaders houding en b. het overbrengen van het 
geloof door haar moeder,  c. de eeuwige liefde uit de ridderverhalen en d. moeders dood 
door de te vele zwangerschappen zijn de pijlers, de wortels, waardoor Teresia, met vallen en 
opstaan, werd wie ze werd. 
 
Na haar moeders sterven, regelde haar oudste zus de huishouding. Toen deze trouwde 
stuurde vader zijn kinderen naar een klooster en Teresia naar het klooster van de 
Augustinessen. Haar opvoedster werd Maria de Bricencenoy - Contreras. Deze leerde haar 
grieks en latijn en veel handvaardige vakken o.a. tuinieren, vooral groente. Door deze Maria 
werd haar duidelijk dat ze een keuze moest maken. "Door haar hoorde ik de eerste klop op 
de deur", zo zei ze later. 
Toen kwam de tijd dat haar vader haar terug riep voor de huishouding. 
Twee jaar lang voerde ze een eenzame, bange strijd. Haar verlangen om eeuwig bemind te 
worden was groot, de angst voor zwangerschap nog groter en zo besloot ze na twee jaar non 
te worden. Haar vader was ineens zijn vroomheid vergeten, hij was er faliekant op tegen. Ze 
nam haar jongste broer in vertrouwen; hem had ze Hyronimus voorgelezen. Hij wilde 
monnik worden. In de vroege morgen verlieten ze het huis; buiten Avila namen ze innig 
afscheid van elkaar. Antonio ging naar het klooster van de Domicanen, Teresia naar het 
klooster van de Menswording. Haar vader was razend. Later heeft ze verteld hoe zwaar het 
haar gevallen was het ouderlijk huis te verlaten. "Ik geloof niet dat ik bij mijn sterven erger 
zal lijden, dan toen ik het huis van mijn vader verliet", zo zei ze. Ondanks dat dit wel haar 
eigen keuze was!   
 
In Menswording, klooster met verzachtende regels, kreeg Teresia een zware strijd te voeren. 
Die strijd zou meer dan twintig jaren duren. Ze werd er ziek van, ernstig ziek, verlamd naar 
lichaam en geest. Strijdend over de keus die ze moest maken. Tot ze haar strijd gestreden 
had en ze wist haar liefde te willen delen met Jezus. Alles zou ze hem geven. Haar bezit en 
haar leven, haar lief en haar zijn, haar inzicht en haar kundigheid in leiderschap. Zo sloot zij 
het huwelijk met Jezus, deels uit berekening. Niets menselijks was deze wereldvrouw 
vreemd. 
Eindelijk de vrouw wordend over wie het in de Kerkgeschiedenis gaat. Tien jaar bad ze, was 
ze geconcentreerd op de bruidegom, wachtend op wat haar levenstaak zou worden. Veel 
schreef ze over die jaren in haar boek: "De weg der volmaaktheid". Stap voor stap, zegt ze. 
De volgorde is: via meditatie alles zeggen wat er in je hart leeft, stamelen, geen mooie 
woorden - veel beminnen - inkeer - jezelf bloot leggen voor God. Je voelt dat je stap voor 
stap daarin vooruit gaat. Zo wordt een mens wedergeboren. Haar verkering heeft tien jaren 
geduurd voordat ze de Bruidegom Jezus in de armen kon vallen. 
 



Toen begon haar eigenlijke werk. Ze besloot zelf een klooster te stichten, nu niet met 
verzachtende regels, maar naar de oorspronkelijke, zeer strenge regels. Niet voor 
geschoeide, maar ongeschoeide Karmelitessen. Dat betekent: sobere kleding, geen 
sandalen, maar bij koude en regen een soort zool met touw bijeen gehouden. En het eten, 
niet meer dan het hoognodige. Hierin moest ze zelf veel afkeer overwinnen, zo ook de afkeer 
binnen als buiten de kerk. Ze deed afstand van geld en goed, van familie en vrienden. Leefde 
afgezonderd in bidden en werken. Ze voelde zich zo één met haar Bruidegom. Ze raakte er 
van in extase, zozeer dat haar medezusters begonnen te twijfelen of ze van God of van de 
duivel was. Ze heeft veel met de legendarische monnik Johannes van het Kruis gesproken.  
 
Samen biddend bracht hen samen eens een keer in een dergelijke extase. Alsof ze zweefden. 
Alsof ze niet helemaal meer van deze wereld waren, alsof ze leefden tussen hemel en aarde, 
om de verbinding te leggen tussen God en mensen. De nonnen zagen het van buitenaf, door 
de ramen kijkend, gebeuren. Met stoel en al zweefden Johannes en Teresia door de 
studeerkamer. Je kunt je afvragen wat hier van waar is; je kunt het ook als symboliek 
beschouwen. Verrukt over het intense leven met Jezus, die ze beminden en lief hadden.          
Ik weet van me zelf nog, toen ik daar indertijd helemaal was ingedoken, in dit verhaal, dat ik 
ervoer dat het waar was. Ervaren is wellicht meer dan een feitelijke waarneming. Het is 
geloven in deze mens! Dat deed ik, dat doe ik, nu nog! 
De laatste vijftien jaren van haar leven was ze veel op reis. Om kloosters te stichten, daar 
geschikte mensen voor te zoeken. Om grond en bouwmaterialen te kopen.  
Haar kundigheid en leiderschap kwamen hierin tot hun recht. 15 nonnenkloosters en 2 
monnikenkloosters stichtte zij, op basis van die strenge regels, zoals ik die omschreef.           
Alles deed ze zelf. Daarnaast heeft ze ons ook nog een schat aan boeken nagelaten. 
 
Mijn afstudeerscriptie betrof haar leven en werken. Ik ben erg onder de indruk gekomen van 
deze vrouw. Voelde veel verwantschap. Zoals: opkomen voor jezelf, eigen keuzen leren 
maken. In de zeventiger- tachtiger jaren van de vorige eeuw was dat voor ons vrouwen een 
dergelijk item. Ik heb veel aan haar gehad; haar strijd, haar vrouw zijn, haar geloof, haar 
praktisch handelen, haar spiritualiteit. Niet blijven hangen om de schone schijn, maar zelf 
van binnenuit leren te kiezen. Ik durf nu er voor uit te komen dat ik een moderne theoloog 
ben. Dat ik de dogma’s van de kerk heb los gelaten, omdat ze er voor mij niet meer toe 
doen. Dat loslaten kost veel tijd en strijd. Door haar durfde ik dit gevecht aan.  
Zo durf ik nu ook uit te spreken dat God, voordat men Hem Hij noemde, een Zij was, eeuwen 
lang als vrouw geëerd en aanbeden. Van duizenden jaren voor Christus tot ongeveer 600 
jaar voor Christus. Dr. Annine van der Meer heeft daar heel veel studie over gemaakt.  
(Na de Boekrol vondsten van Nag Hammadi was dat mogelijk.)     
Dat tijdperk eindigt, zo zegt zij, in de periode van de koningen Hizkia en Josia.  
In 2 Kon. 18 : 4 staat over Hizkia die koning was van 715-687 v. Chr.: Hij (Hizkia) verwijderde 
de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de Asjerapalen omver en sloeg de 
koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. Zo ook in 622 v. chr. als men Asjera (de 
Vrouwelijke God) buiten de tempel brengt en haar vernietigd. ( 2 Kon, 23:4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Het matriarchale tijdperk is daarmee ten einde. Vanaf die periode wordt God als man gezien 
en aanbeden. Het patriarchale tijdperk is ingetreden. Of, zoals  Annine van der Meer het nú 
omschrijft: Van Moederland tot Vaderland naar Mensenland, anno 2000 zoveel. Terug naar 
Genesis 1. Daar ga ik in een volgend artikel uitvoerig op in. Dat artikel ga ik schrijven vanuit 
de bedoeling dat Annina van der Meer een cursus in Groningen zal gaan geven. 



 
Terug naar Teresia van Avila, zij is mijn eerste Leervrouwe; ze staat kerkelijk in het rijtje van 
grote mystici. Met bijvoorbeeld, de ons wél bekende, vrouw uit de vorige eeuw, Etty 
Hillesum. Dat komt Teresia van Avila ook toe. Deze, door de Rooms Katholieke kerk heilig 
verklaarde vrouw, en tot kerklerares in 1970 uitgeroepen, (wat haar tot kerkhervormer 
maakt)  was op haar wijze een ware kerkhervormer. Hoe wij protestanten ook over het 
‘heilig verklaren’ denken, het doet niet af aan de waardering die haar wordt toegekend. 
En juist Maarten Luther had grote kritiek op haar, om haar afwijkende leer en haar gedrag. 
Dat verbaast je dan wel. Ze hoorden óver elkaar, maar spraken niet mét elkaar.    
De kritiek van Maarten Luther heeft haar wel veel pijn gedaan.  
Jammer dat er toen nog geen e-mail verkeer en geen sociale media bestonden; ze hadden, 
zo denk ik, veel voor elkaar kunnen betekenen en hadden veel aan elkaar kunnen hebben. 
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Terwijl ik met dit artikel bezig was te schrijven, 
bezochten wij Malta. In de stad Mdiena troffen 
wij een kerk aan van de Karmelieten. Binnen 
liepen wij tegen deze poster aan. ”Dat kan geen 
toeval zijn”, Zo sprak mijn Henk. Het was moeilijk 
een foto er van te maken, de kerk was donker en 
je mocht geen flits gebruiken. Met mijn nieuwe 
telefoon, en het bijwerken door mijn 
schoondochter,  is het toch nog dit geworden. 
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