
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Ook vandaag nog wordt 

Jezus geboren uit Maria 

 en de heilige Geest“.  

+ L.J. kardinaal Suenens 

 

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

 

Christenen zijn er van alle slag. Naast het katholicisme zijn er ook 3 andere 

christelijke denominaties: het protestantisme, het orthodoxe en de Anglicaanse 

beleving. Het Londense tijdschrift The Tablet interviewde eerder al een aantal 

vertegenwoordigers van deze christelijke tradities om te getuigen waarom ze voor 

hun specifieke belijdenis kozen. Kardinaal Suenens geeft ook graag een antwoord 

op de vraag waarom hij katholiek is. Hij begint daarbij met de respons van 

Montaigne op de vraag waarom hij hield van zijn vriend Etienne de La Boétie : 

“Omdat hij het is en omdat ik het ben”. Hij houdt van de katholieke kerk omdat het 

zijn moeder is, omdat zij het is en omdat hij het is. Maar dat is uiteraard niet het 

hele verhaal.  

Het doopsel 

Kardinaal Suenens wil in zijn antwoord eerst en vooral zijn liefde uitdrukken voor het sacrament van het doopsel. 

Hij spreekt zijn dankbaarheid uit ten opzichte van zijn ouders omdat zij hem lieten dopen. “Zo mocht ik begrijpen 

hoe Gods liefde van bij het begin van mijn leven mij beschermde en omringde.” Ook heeft de katholieke Kerk hem 

als kind stapsgewijs Jezus laten ontdekken vanuit het Evangelie en doorheen de mensen rondom hem. En ook het 

geheim van Maria leerde hij beter begrijpen, “die geen andere bestaansreden heeft dan ons naar Christus te 

leiden”. Tenslotte mocht hij ook in de schoot van de Kerk geleidelijk de heilige Geest ontdekken en ervaren, 

vandaar later zijn bisschopleuze: ‘In Spiritu Sancto’.  

Het tijdelijke vs. het eeuwige 
Als vierjarige al deed de dood van zijn vader L.J. kardinaal Suenens beseffen dat alleen de eeuwigheid telt. In zijn 

kindertijd, spendeerde hij uren op het tuinmuurtje met het bedenken van sermoenen waarmee hij in gedachten 

heel de wereld zou bekeren. Dat was het prille begin van zijn priesterroeping.  

Een eenheid in veelheid 
Kardinaal Suenens noemt de katholieke Kerk ‘een eenheid in veelheid’: fundamenteel en essentieel een eenheid, 

maar toch op veel vlakken open voor verscheidenheid. Hij houdt van zijn Kerk en belijdt ze “als ‘één’ met de 

gehele uitstraling van Gods liefde voor deze wereld”. 

 De heilige Kerk 
Hij leerde vroeg begrijpen dat ‘de heilige Kerk’ uit onze geloofsbelijdenis niet louter een Kerk is van menselijke 

heiligen, maar dat het vooral gaat over “de heiligmakende Geest die ons overweldigt met zijn genade en de 

sacramenten”. Nochtans heeft de kardinaal de heiligheid van een aantal personen van dichtbij mogen ervaren. En 

die waarneembare heiligheid van de Kerk situeert zich volgens hem niet alleen op de aarde maar ook in 

verbondenheid met de heiligen in de hemel. Het is dan ook een belangrijke dimensie van zijn spiritueel leven om 

hen in vreugdevolle afwachting in de hemel te ontmoeten.  
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Brontekst: L.J. kardinaal Suenens, 
Christenen voor morgen 
pp. 19-25. 

De Eucharistie 
Tenslotte wijst kardinaal Suenens op het belang van de Eucharistie, “die de verbondenheid tussen de 

bisschoppen bewerkstelligt.” Die apostolische, globale, grensoverschrijdende, waarachtige, eucharistische 

verbondenheid wordt niet toevallig samengevat in het einde van onze geloofsbelijdenis.  

Beeldspraak van de zon 
Kardinaal Suenens besluit zijn antwoord in beeldspraak:  

“Om in het bestaan van de zon te geloven, is het niet nodig een tocht te maken rond de wereld om haar licht en 

warmte te ervaren. Het is voldoende de zonnestralen op te vangen daar waar men leeft. Eenmaal een 

zonnestraal op mijn gelaat, ben ik verplicht te geloven in het bestaan van de zon. Het is niet nodig de effecten 

van de zon te kennen in andere klimaten en meridianen. Ik geloof in Gods zon, die van de drie-ene God en Vader 

van Jezus Christus. Het is die ‘zon’ die voor mij steeds is blijven schijnen aan de hemel van de katholieke, 

apostolische en Romeinse Kerk. 

Ik blijf uitzien naar de dag dat de eenheid in volheid zichtbaar zal worden. In afwachting weet ik dat men op 

velerlei wijzen werkt aan de œcumene. Wanneer de zee bedekt is met ijs, is er nood aan het onvermijdelijke werk 

van de theologen - ijsbrekers - op zoek naar het leven gevend water dat soms gescheiden is door 'dikke Iagen' van 

formuleringen. Maar voor de christenen is er ook de mogelijkheid om gezamenlijk te bidden tot de heilige Geest 

om het ijs in ons te laten smelten onder de warmte van zijn aanwezigheid. 

We moeten ons allen laten 'verchristelijken' door Jezus Christus; we moeten ons laten 'heiligen door de heilige 

Geest tot eer van de Vader'. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar ook hier moeten we durven 

geloven in de zon, ook als het nacht of mistig is. Voor mezelf geloof ik in de dageraad en deze begint in het 

diepste van de nacht.” 

"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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