
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Ook vandaag nog wordt 

Jezus geboren uit Maria 

 en de heilige Geest“.  

+ L.J. kardinaal Suenens 

 

Jezus Christus, 

meegedeeld door de heilige Geest 
+ Kardinaal L.J. Suenens 

"God heeft geen andere stem, 

 handen of voeten dan de uwe 

 om het Evangelie in de wereld uit dragen." (Frank Duff) 

De oproep tot een nieuwe evangelisatie van de wereld gaat elke christen aan, niet 

ten gevolge van een bijkomend mandaat, maar omwille van zijn gedoopt-zijn. Het 

Concilie heeft er krachtig de nadruk op gelegd. Er zijn geen christenen die 

‘ontslagen’ zijn van de plicht om te getuigen van hun geloof: de manier waarop, 

hangt af van de concrete omstandigheden van het leven, maar de fundamentele 

plicht tot getuigen gaat allen aan. 

We moeten het toegeven: de meeste christenen, zelfs zij die praktiseren, hebben nog niet begrepen dat elke 
christen een getuige moet zijn, en dat eenieder die geëvangeliseerd is zelf het Evangelie moet uitdragen. 
De Kerk staat nog ver af van ‘een toestand van missionering’ en er moeten nog veel hindernissen en pseudo-
redenen uit de weg geruimd worden die de christen herleiden tot stilzwijgen en tot neutraliteit. Wij moeten 
moedig de bekoring van stomheid aanklagen, en de stomme duivel met zijn pseudo-redenen bezweren. 
 

De twee plichten van staat 

Het gebeurt wel meer dat de oproep tot apostolaat botst op een weigering, in naam van de plicht van staat, die, 

naar men zegt, alle energie en de hele beschikbare tijd opslorpt. Deze weigering doet ons denken aan een tafereel 

uit het Evangelie waar de genodigden aan het bruiloftsmaal verstek lieten gaan omwille van hun bezigheden die 

zogezegd voorrang hadden en die hen helemaal opslorpten. “Ik heb een stuk land gekocht en ik moet het gaan 

bekijken; ik heb vijf paar ossen gekocht, en ik moet ze gaan uitproberen; ik ben pas getrouwd en ik ben benomen.” 

Het is waar: de plicht tot apostolaat die hoort bij ons christelijk leven verplicht ons niet noodzakelijk tot het 

deelnemen aan deze of gene vorm van apostolaat. Er is plaats voor veel vormen van inzet, maar die waarheid kan 

ons niet ontslaan van onze eerste plicht van staat: die van gedoopte.  

Er is een plicht van staat als mens, en een plicht van staat als christen, en die twee moeten in harmonie met elkaar 

gebracht worden. In ons dagelijks leven hebben wij trouwens verschillende verplichtingen te vervullen: onze 

familiale verplichtingen, onze beroepsplichten, onze burgerlijke plichten. Voor de christen die zich bewust is van 

zijn doopsel is zijn eerste plicht van staat de plicht om God te beminnen met al zijn krachten en zijn naaste als 

zichzelf. Dat heeft verstrekkende gevolgen en brengt keuzes en offers mee: er moet een prijs betaald worden 

indien ik aanvaard enkele uren voor te behouden voor de belangeloze dienst van de naaste, onder welke vorm 

dan ook. En belangeloosheid brengt mee: verzaken aan geld en aan eigen comfort... 

Uitnodiging 
Zaterdag 12 september e.k. zal Mgr. Jean Kockerols om 11 u. in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van Laken 

voorgaan in de eucharistieviering ter nagedachtenis van koning Boudewijn. 
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Brontekst: L.J. Kardinaal Suenens, 
Christenen voor morgen 
pp. 164-168. 

Twee vormen van armoede 

Zoals er twee vormen zijn van plicht van staat, een natuurlijke en één in de orde van de genade, zo zijn er twee 
vormen van armoede waaraan wij moeten verhelpen. Er zijn allerhande vormen van menselijke armoede 
waaraan wij moeten verhelpen: hongersnood, plagen, rampen. Deze vorm van armoede raakt ons gemakkelijker 
dan de tweede, omdat ze meer zichtbaar en meer tastbaar is.  
Er is evenwel een vorm van armoede die de mensen diepongelukkig maakt, ook al hebben ze materieel niets 
tekort. Dat is de geestelijke nood, en meer bepaald de eenzaamheid en de ontreddering van de jongeren die in 
drugs en in ongebonden beleving van de seksualiteit pseudo-redenen zoeken om te leven.  
Als wij het hebben over het getuige-zijn van Christus, dan opent zich voor ons een wijds gebied dat zich tot onze 
verantwoordelijkheid richt. 

Twee vormen van getuigenis 

Tenslotte, moeten wij nog onderscheid maken tussen twee vormen van getuigenis: het onpersoonlijke en het 
persoonlijke getuigenis. De twee zijn trouwens in elkaar verweven. Het getuigenis van catechisten, 
godsdienstleraars en predikanten is ‘onpersoonlijk’, in deze zin dat het eerste objectief is: de instructie en de 
religieuze vorming, maar de ‘meester’ zal des te overtuigender overkomen wanneer hij ook een ‘getuige’ is. 

Niet iedereen is geroepen om een evangelist te zijn, maar iedereen is geroepen om een persoonlijk getuigenis te 
geven, dit is: om ‘rekenschap te geven van de hoop die in hem leeft’, zoals de heilige Petrus het vroeg. En dat 
getuigenis komt voort uit het leven zelf, uit het verlangen om ‘altijd en overal’, in kleine en grote 
omstandigheden, getuige te zijn van het Evangelie dat beleefd wordt in het leven van elke dag. 

Vandaag verwacht de ‘wereldse mentaliteit’ van de christen dat hij of zij geen spelbreker zou zijn. Dat hij of zij 
zich zou aanpassen aan de zeden van de tijd. Dat hij of zij eerbied en begrip zou opbrengen voor alle 
overtuigingen; en dat hij of zij de manier van leven van de anderen zou aanvaarden, zonder beroep te doen op 
een objectief waarheidscriterium. Zeker het woord ‘zonde’ mag hij of zij niet uitspreken: dat zou hoogst ongepast 
zijn! Hoe zou men in zo'n atmosfeer uitdrukking kunnen geven aan zijn geloof en het belijden? En wat méér is: 
deze venijnige poging om de christenen het zwijgen op te leggen beroept zich op enkele bijzondere argumenten. 

 

"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)  

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard.  

Ziehier onze bankgegevens: 

IBAN: BE15 0011 7774 7930    BIC: GEBABEBB 
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