
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Ook vandaag nog wordt 

Jezus geboren uit Maria 

 en de heilige Geest“.  

+ L.J. kardinaal Suenens 

 

Waarom ben je christen? 
Naar kardinaal L.J. Suenens 

 

Christen zijn vandaag de dag is niet langer een vanzelfsprekendheid, eerder 

een uitzondering. Geloof wordt vaak onterecht beschouwd als iets dat van 

generatie op generatie wordt doorgegeven en vervolgens langzaamaan 

verwatert. Hoe komt het dan dat er na meer dan 2000 jaar nog steeds 

zoveel christenen zijn, dat er nog steeds volwassenen en oudere kindjes 

worden gedoopt en dat de kerken regelmatig weer jonge gezinnen mogen 

verwelkomen? Het antwoord lijkt complex maar is eigenlijk heel eenvoudig 

volgens kardinaal Suenens: het is niet onze verdienste… 

Een ontmoeting met de Heer 

Je bent christen omdat Jezus je heeft ontmoet. Hij is het die het initiatief nam in deze ontmoeting. Vanaf 

ons doopsel, buiten ons weten om, heeft Hij ons tot de Zijne gemaakt. Zijn leven bloeit elke dag in ons 

op doorheen de ontvangen sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie. Die transformatie heeft de 

Heer ook volbracht in kardinaal Suenens. “Stapsgewijs heeft Hij mij geleid naar de volheid van het 

priesterschap,” schrijft hij. “Meer en meer openbaarde Hij zich door zijn geïnspireerd Woord dat 

gelezen, gemediteerd en beleefd werd door de heiligen die zich door Hem hebben laten omvormen.” 

De liefde van de Heer 
Gods liefde is een geschenk waarvan we als christen zijn doordrongen. “Bewust van mijn vrijheid, kan ik 

me enkel deemoedig op de borst kloppen om mijn gebrekkige antwoord op zijn genade, en de 

standvastige en onuitwisbare liefde van mijn Heiland, die ver boven mijn zwakheden uitstijgt, 

bewonderen”, getuigt kardinaal Suenens.  

“Die trouwe en persoonlijke liefde heb ik duidelijk kunnen waarnemen bij sommige belangrijke 

gebeurtenissen in mijn leven. Bijzonder bij wat men ‘toevalligheden’ noemt als de Voorzienigheid 

onbekend wil blijven. Ik heb dit veelvuldig mogen ervaren: een ontmoeting, een samenloop van 

omstandigheden, een attentievolle aanwezigheid enz… die ingenieus het spel leidden.” 

Gemeenschap van christenen 
Kardinaal Suenens getuigt ook van het belang van zijn ontmoetingen met andere christenen: 

“authentieke christenen in wie de verrezen Christus duidelijk tastbaar aanwezig was. Niets gaat boven 

‘catechese’ in beeld,” zegt hij. “Deze heeft me geleerd dat men geen volwaardig christen is zolang men 

zelf de Blijde Boodschap van Christus niet doorgeeft aan anderen, en dat heeft gevolgen!”  
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Brontekst: L.J. kardinaal Suenens, 
Christenen voor morgen 
pp. 17-18. 

Ervaring versus intellect 
In zijn antwoord op waarom hij christen is, heeft kardinaal Suenens het vooral over zijn ervaring. Maar 

hij onderkent zeker ook het belang van de intellectuele kant van het geloof. “Wat betreft het ‘geloof 

vanuit intellectueel standpunt’, waaraan ik een groot deel van mijn leven wijdde, zeg ik eenvoudigweg 

met Newman: ‘dat duizend moeilijkheden daarom geen twijfel met zich brengen!’ De wereld bestaat 

gelijktijdig uit licht en duisternis. Voor mij zijn de ‘krachten van het kwade’ geen mythe, maar de 

duisternis weerhoudt me niet om te geloven in het licht en de warmte van de zon. God die terzelfdertijd 

waarheid en liefde is, blijft de zon van ons bestaan en dit werd me door Jezus geopenbaard.” 

Samengevat 
Terugkomend op de vraag van het begin "Waarom ben je christen?" is het antwoord van kardinaal 
Suenens: "Christus heeft van mij bezit genomen en Hij is voor mij ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ 
geworden. Dit zou ik willen uitzingen met Maria's Magnificat". 

 

 

"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 

 

 

10,00 Euro 

+verzendingskosten 

 

 

FIAT-Vereniging 

F. de Merodestraat,18 

2800 MECHELEN 

BELGIE 
 

about:blank
about:blank

