
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kunst van apostel zijn 
volgens kardinaal Danneels (1933-2019) 

Kardinaal Danneels drong steeds aan op een "zachte evangelisatie". 

Zoals er een kunst is zijn beroep uit te oefenen en op een mooie 
manier te leven bestaat er ook een kunst van apostel zijn. Het 
uitzonderlijke van elke apostolische inzet ligt bij zijn oorsprong, bij 
het vertrekpunt: de Heer.  

Vanuit het handelen en het voorbeeld van de Heer, nodigt de 
Kardinaal ‒ in één van zijn teksten ‒ ons uit even na te denken over 
de grondhoudingen, over de grondstromen die drager zijn van 
apostolische wijsheid.  
Hierna bieden wij u enkele passages aan uit een artikel dat verscheen 
in "Pastoralia" 09/1995 p. 148-150. (Aartsbisdom Mechelen-Brussel). 
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“Ook vandaag nog wordt 
Jezus geboren uit Maria 

 en de heilige Geest“.  

+ L.J. kardinaal Suenens 

 

1. Bewust zijn van je eindigheid 

Om de last van dag en uur te kunnen dragen worden we uitgenodigd onze grenzen te aanvaarden; dat is 
geen vorm van berusting, integendeel, wel een bron van vreugde.   
Zwak zijn in het kader van onze inzet is niet noodzakelijk een handicap. Het is een smeltkroes van 
genade en daardoor bron van moed en vertrouwen. 

 

2. Weten dat je niet alleen bent 

Doorheen de jaren ben ik meer en meer bewust geworden van verbondenheid met anderen. Er is 
verbondenheid met de heiligen en met de zovele vormen van samenwerking die eigenlijk het weefsel 
zijn van de universele Kerk. Als ik even omkijk dan zie ik dat ik steun op een Kerk met een rijke 
geschiedenis van meer dan 2000 jaar zeer getuigenis. 
De apostelen en de heiligen ‒ zelfs al hebben zij ons verlaten ‒ blijven grote medewerkers in de  Kerk.  
Als ik om me heen kijk, voel ik me ingevoegd in een wereldomspannende Kerk; dat geeft me zoveel 
steun en moed, ook een grote vaardigheid. Ik ga kijken hoe men het aanpakt in Afrika, in Japan of in 
Latijns-Amerika. Daardoor kan ik onze situatie relativeren.  
 

3. Zich geroepen weten 

Het is belangrijk de zin van onze persoonlijke roeping altijd voor ogen te houden. Ik heb die roeping 
gevonden op mijn levensweg; ik heb haar zelf niet voortgebracht. Het feit mij geroepen te weten geeft 
mij een ontspannen gevoel.  

Zich ontdoen van de drang om alles te willen beheersen bevrijdt en geneest me van een gevoel van 
hyperverantwoordelijk te zijn. Ik mag zeggen: "Ik mag dit doen", beter gezegd, God stelt me in staat om 
dit te doen. Ik zeg niet: " Ik moet het doen". 

 



 

 

"Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria,  
opdat de genade naar de 'schenker' zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is". 

(h. Bernardus, 12de eeuw)  

Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk. 
De werking van het Internationaal secretariaat vereist echter aangepaste middelen. 

Bovendien vraagt men ons dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij het zenden van rozenkransen en ander 
evangelisatiemateriaal naar landen die er economisch niet zo goed voorstaan. 
Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard. Ziehier onze bankgegevens: 

IBAN: BE15 0011 7774 7930    BIC: GEBABEBB 
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4. Dompel jezelf in een spiritualiteit van luisteren. 

Ik luister naar allen en iedereen met dezelfde aandacht. De gelovige mens wordt op psychologisch en 
relationeel vlak een mens die empathisch weet te luisteren.  

Het geloof is: God aan het woord laten, Hem laten spreken. Apostolaat is gebeurtenissen en mensen 
aan het woord laten: mensen kansen geven zich uit te drukken vanuit hun diepste wezen, zelfs als dit 
kan leiden tot verwijten. Ze alles laten zeggen!   

5. Beschikbaar zijn voor het onverwachte 

Zich kwetsbaar opstellen, ontvankelijk voor 
Gods tijd. Zo dikwijls ligt Gods wil 
verborgen in de plooien van wat we 
voorzien. Leren om tussen de regels te 
lezen want, wat niet geschreven is, is dan 
ook niet geschreven. Op dezelfde manier 
verbergt het onvoorziene van God zich in 
de leegte van ons bestaan. 

De FIAT-Vereniging vzw publiceerde, in samenwerking met Uitgeverij Halewijn, 2 boekjes (15 x 10 cm; 16 p) met 
teksten van kardinaal Danneels die dieper ingaan op "De kunst van apostel zijn". : 
"Maria, moeder van de evangelisatie" en "Omgekeerd door de komst van de Geest". 
De prijs is bewust heel laag gehouden: 
1 ex.: 2,5 euro;  vanaf 5 ex.: 2 euro/ex; vanaf 12 ex.: 1,70 euro/ex telkens verzendingskosten inbegrepen. 

Voor de bestelling kunt u terecht bij:  
Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan, 92 te 2050 Antwerpen 

+32 (0)3 210 08 11; bestellingen@halex.be 

Als God oneindig is, is Hij oneindig humoristisch. De zin voor humor uit zich vooral in het relativeren 
van onze tegenslagen en in het feit dat ik op mijn zorgen niet ga broeden. Humor is synoniem van 
nederigheid en van waarheid. 

© Pastoralia 09/1995 p. 148-150. (Aartsbisdom Mechelen-Brussel). 


