
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Ook vandaag nog wordt 

Jezus geboren uit Maria 

 en de heilige Geest“.  

+ L.J. kardinaal Suenens 

 

Wie zeggen jullie dat Ik ben? 
Naar kardinaal L.J. Suenens 

 

De oproep van Paus Johannes-Paulus II tot een ‘nieuwe evangelisatie’ is geen 

open vraag gericht aan een klein groepje uitverkorenen die de gave van het 

woord hebben gekregen. Het is een opgave die elke christen aanbelangt, een 

logisch gevolg van het sacrament van ons doopsel. Getuigen van ons geloof kan 

een uitdaging zijn in de huidige tijdsgeest. Toch zijn we als christenen stuk voor 

stuk getuigen van ons geloof, of we het nu goed beseffen of niet. Het is een 

primaire verplichting dat we de fakkel van onze evangelisatie doorgeven, ook 

wanneer het vuur in die fakkel soms ontbreekt of aan het doven is.  

Gelukkig kunnen we dat vuur aanwakkeren in onze ontmoeting met de Heer. Doorheen deze persoonlijke 

ontmoeting kunnen we Christus écht leren kennen en zijn boodschap uitdragen naar het hart van de wereld. In 

onze verbondenheid met anderen kunnen wij ook vandaag de dag blijven standhouden en ons steentje bijdragen 

met christianiseren. Voor deze opdracht moeten we onze christelijke identiteit ontdekken. Hierbij schenkt de 

Heer ons steeds weer dezelfde vraag als hulpmiddel: ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’  

De christen identiteit 
‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ vraagt Jezus aan zijn leerlingen in Mattheüs 16, 15. Kardinaal Suenens benadrukt in 

het boek Christenen voor morgen de relevantie van deze vraag in het heden. Jezus stelt namelijk ook vandaag nog 

aan elke generatie deze zelfde cruciale vraag. Het antwoord dat christenen daarop geven, bepaalt voor een groot 

deel hun identiteit en stuurt hun acties.  

De vraag wordt nog interessanter in het kader van de oproep van Paus Johannes-Paulus II tot een ‘nieuwe 

evangelisatie’. Hiermee bedoelt hij de getuigenis van ons geloof in een wereld die steeds minder christelijk is. In 

een dergelijke context is het in de eerste plaats belangrijk om uit te maken wat er wordt bedoeld met die term 

‘evangelisatie’. 

De vraag van de Meester aan zijn eerste leerlingen gaat ons allen vandaag de dag immers nog steeds aan. De 

kwaliteit van onze christelijke godsdienst hangt namelijk af van ons geloof in Hem: wie zeggen wij dat Jezus is? De 

diepte van onze verbondenheid met Hem is tenslotte de meest zekere waarborg voor de toekomst van zijn Kerk. 

Hij vraagt van zijn volgelingen dan ook niet dat ze in de meerderheid zouden zijn, maar dat ze de gist in het deeg 

vormen, het zout in de aarde, de lamp op de kandelaar. 

Een ontmoeting met de Heer 

Een persoonlijke ontmoeting met de Heer is vandaag de dag al niet meer vanzelfsprekend. Veel christenen zijn 

wel gedoopt en gevormd, maar hebben die sluimerende sacramentele rijkdommen niet tot wasdom laten komen 

door een persoonlijk engagement op volwassen leeftijd. Ze hebben het gelaat van de Heer (nog) niet ontdekt. Ook 

kennen ze zijn woorden niet of nauwelijks en kennen bijgevolg ook de eisen niet die hij tot hen richt. Daardoor 

zijn ze niet met Hem verbonden op een doorleefde wijze, voor tijd en eeuwigheid.  

 

FIAT – Newsletter nr. 74 – maart 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verantwoordelijk uitgever:  Roger Matthys, FIAT-Vereniging vzw       Copyright © 2020 – Alle rechten voorbehouden. 

P/A Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 - 2800 Mechelen 

Uw naam en e-mailadres zijn door de FIAT-Vereniging vzw in een bestand opgenomen zodat wij u verder op de hoogte kunnen houden 

van onze activiteiten en initiatieven. Overeenkomstig de Belgische en Europese regelgeving over de “privacy” heeft u recht op inzage, 

aanpassing en schrapping van de door ons bewaarde gegevens. 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring; zie https://associationfiat.com  

Wenst u zich uit te schrijven voor onze nieuwsbrief? Gelieve ons te contacteren via association.fiat@telenet.be of +32 (0) 15 298 466. 

 

 

 

 

Brontekst: L.J. kardinaal Suenens, 
Christenen voor morgen 
pp. 13-16. 

Toch blijft Jezus elke nieuwe generatie opnieuw dezelfde directe en cruciale vraag stellen: ‘Wie zeggen jullie dat 

ik ben?’ Het is onmogelijk voor een volgeling van Christus om zich te verschuilen achter algemeenheden, 

bijvoorbeeld door te zeggen dat ze Hem erkennen als een inspirerende leraar. Misschien zien ze hem als een te 

volgen voorbeeld of als een groot profeet. Misschien kennen ze hem wel als de grootste profeet aller tijden.  

Wat het antwoord ook is op die beslissende vraag, het dringt door tot in het hart als een tweesnijdend zwaard, 

zonder mogelijke uitweg. Van dit antwoord hangt heel onze christelijke authenticiteit af. Tenslotte is het 

christendom niet in de eerste plaats een leer, een ‘-isme’, een geheel van waarheden of een leefregel. Wat het 

wél is in de eerste plaats is een persoonlijke ontmoeting met de verrezen Heer die ons met Hem verenigt in zijn 

dood en in zijn leven.  

Christen voor de wereld 
Toch is Jezus Christus niet alleen de bezieler van het persoonlijk leven van de christen. Hij is ook degene die ons 

opdraagt om zijn Naam en zijn Evangelie naar het hart van de wereld te brengen. “Zoals mijn Vader Mij gezonden 

heeft, zo zend ik U!” zegt de Heer. We moeten deze opdracht tot vervulling brengen en de wereld tegemoet 

gaan, ons wagen in volle zee. Uiteindelijk kunnen wij ons enkel ten volle ‘gechristianiseerd’ noemen als wij op 

onze beurt aanvaarden om te christianiseren, zowel veraf als dichtbij. Wij kunnen zelf alleen maar ten volle 

geëvangeliseerd zijn als wij op onze beurt het Evangelie uitdragen.  

Het christendom kun je niet bezitten als privéeigendom. Je kunt het slechts bewaren door het rondom jezelf uit 

te stralen. Zou het niet schitterend zijn als alle christenen die het geloof als een erfenis hebben aangenomen zich 

opnieuw rekenschap konden geven van de geweldige geestelijke nood van de wereld! Dan zouden ze naar de 

wereld kunnen toegaan en mensen in woord en daad de waarheid te laten ontdekken: dat Jezus in zich het 

uiteindelijke geheim draagt van die menselijke verbondenheid met elkaar. Dat Hij zélf de sleutel is tot die 

broederschap, die gemeenschap die ze zelf zo moeilijk tot stand kunnen brengen.  

 

 

"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.  

Onze bankgegevens: 

IBAN: BE15 0011 7774 7930    BIC: GEBABEBB 
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