
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Ook vandaag nog wordt 
Jezus geboren uit Maria 

 en de heilige Geest“.  

+ L.J. kardinaal Suenens 

Wat is een christen bezield door de heilige Geest? 
naar kardinaal L.J. Suenens 

Volgens Lacordaire, een Franse dominicaan, is een christen een mens aan wie Jezus 
Christus andere mensen heeft toevertrouwd. Net zoals de apostelen de 
verantwoordelijkheid van het evangeliseren toevertrouwd kregen en daarbij de hulp 
mochten ontvangen van de heilige Geest, verlangen wij als christenen vanuit 
datzelfde verantwoordelijkheidsgevoel ook naar die bezieling door de heilige Geest. 
Vooral rond Pinksteren, het feest van de zending van de Geest, vragen we ons 
misschien af hoe we onze innerlijke tempel kunnen voorbereiden op de komst van 
deze bijzondere genodigde. Of we zoeken bovenal een antwoord op die 
fundamentele vraag: “Wat is een christen, bezield door de heilige Geest?” Het 
antwoord van kardinaal Suenens is zoals altijd meerlagig.  

Iemand die Jezus Christus heeft ontmoet 
In het Evangelie kunnen we lezen hoe de apostelen navolging geven aan het gebod van Christus door Hem op te 
wachten op de berg. Volgens kardinaal Suenens begint daar elke zending: met een ontmoeting met de Heer. Het 
is die persoonlijke ontmoeting die iemand tot christen maakt. Paul Claudel, de Franse schrijver en dichter had op 
18-jarige leeftijd een dergelijke ‘ontmoeting met de Heer’ bij het beeld van La Vierge du Pilier in de Notre-Dame 
van Parijs. Hij bekeerde ter plekke en sprak: “Nu, Heer, zijt Gij Iemand, ineens.” Het christendom is immers geen 
theologie, ideologie of filosofie of ‘een verzameling wijze uitspraken’. Bovenal is het christendom Iemand. De 
boodschap en de boodschapper vallen samen.  

Onze ontmoeting met Christus maakt de kern uit van ons christelijk leven. Samen met ander christenen delen wij 
het geloof in het mensgeworden Woord van God, in onze Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van de Vader en 
Broeder van alle mensen. Samen, verzameld als gemeenschap, bieden wij ons leven aan Christus, al doen we dit 
elk op onze unieke manier. Wanneer de apostelen Jezus ontmoetten op de berg waren er die zich meteen aan zijn 
voeten wierpen in aanbidding, anderen aarzelden of twijfelden, … Dat die verdeeldheid ook sterk aanwezig is in 
onze huidige samenleving, waarin ons geloof dagelijks op de proef wordt gesteld, is vanzelfsprekend. Toch kunnen 
wij ons midden in de chaos, die zo ver verwijderd lijkt van de boodschap van de Heer, verankeren in Hem door te 
beginnen met ons geloof opnieuw uit te spreken.  

“Indien ik mijn ziel open stel voor die ontmoeting met de Heer,” zegt kardinaal Suenens, “ga ik naar Hem, niet met 
mijn eigen kleinmenselijk geloof, maar met het geloof van heel de Kerk: dat maakt de kracht en de schoonheid uit 
van ons geloof.” Zoals de priester tijdens de eucharistie uitspreekt: ‘Heer, let niet op mijn zonden maar kijk naar 
het geloof van heel de Kerk’ zo staan wij niet alleen in ons gebed. Wij werpen ons niet neer voor de Heer met ons 
geloof maar het geloof van alle apostelen, dat van Maria en alle heiligen, martelaren, belijders, kerkleraars en 
mystici. 

Iemand in wie anderen de Heer herkennen 
Een christen is niet alleen iemand die Christus heeft ontmoet als de diepste werkelijkheid van zijn leven, maar 
Hem ook heeft ontvangen, met heel zijn hart en verstand en die heel zijn leven aan Hem heeft overgegeven.   
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Brontekst: L.J. kardinaal Suenens, 
Christenen voor morgen 
pp. 105-119. 

De uitdaging waarvoor het leven ons plaatst is te leven vanuit de Heer en Hem toe te laten te leven in ons. Want 
zoals Christus zelf sprak: “Mijn woorden zijn waarheid en leven, mijn woorden zijn woorden van leven.” Net als in 
de Evangeliën zijn er elke generatie mensen die zich lostrekken uit de menigte om te zeggen: “Wij willen Jezus 
zien!” Als christenen kunnen we het licht van de Heer door ons laten heen stralen. Onze woorden en daden 
zouden aan heel het Evangelie uitdrukking moeten geven. Helaas zijn we vaak te ondoorzichtig. Vanuit dit besef 
zouden we telkens de Eucharistie moeten ontvangen. Alleen op die manier kunnen we naar de wereld toe gaan 
en antwoord geven op de zending van de Heer.  

Iemand die de Heer belijdt voor anderen 
Een christen is ook iemand die de Heer belijdt voor de mensen. In onze huidige samenleving deinzen veel 
christenen terug voor uitdrukkelijke geloofsgetuigenissen of directe evangelisatie. Door het feit te belichten dat 
ook in de niet-christelijke godsdiensten stukjes waarheid steken, verborgen als goudschilfers, vergeten we soms 
onze verantwoordelijkheid om het Woord Gods aan onze tijdgenoten aan te bieden. Die stukjes bieden immers, 
net zoals Christus, het diepste geheim van ons geluk.  

De vreugde van ons geloof is een schat die we met de wereld moeten delen. Eerbied hebben voor de 
overtuigingen van anderen wordt vandaag de dag vaak onterecht vertaald naar een vlucht in stilzwijgendheid. 
Wij worden uitgenodigd om ons open te stellen voor de heilige Geest en de zending voort te zetten die Hij aan 
elk van ons heeft toevertrouwd. De heilige Geest was er immers niet alleen eertijds, voor de apostelen. Hij is er 
ook vandaag en morgen.  

Een getuige van de Liefde 
“De liefde vindt haar oorsprong in God, die, naar het woord van Johannes, bij bepaling Liefde is,” verklaart 
kardinaal Suenens. “Voor God zijn leven en beminnen hetzelfde.” De diepste zin van de menselijke liefde moeten 
wij ontdekken in Hem. De zoektocht naar liefde neemt in het leven van elke mens een primordiale plaats in. Alle 
aardse begeertes, of ze nu draaien om  genot, politiek, cultuur of carrière, komen neer op eenzelfde verlangen 
om te beminnen en bemind te worden. Rijk of arm, we dorsten allemaal naar een echte, authentieke liefde die 
niet onderhevig is aan slijtage of buigt voor de tijd, die niet beïnvloed is door menselijke zwakte.  

Velen lijden in dit leven aan een tekort aan (ouder)liefde, warmte en aandacht, vaak de oorzaak van toekomstige 
mislukkingen en drama’s. Daarom zijn mensen immer op zoek naar een onsterfelijke en tijdloze liefde, een liefde 
die nooit teleurstelt of in de steek laat, die alles wat ze aanraakt verlevendigt en versterkt.  

Vanuit het besef dat liefde in haar diepste wezen verwijst naar God kunnen we ook de zonde begrijpen, die in de 
eerste plaats een ‘neen’ is aan de liefde. Dit verband tussen God en de zonde verklaart ook waarom mensen in 
een maatschappij die God, ondanks Zijn onvoorwaardelijke liefde, de rug toekeert ook niet langer in zonde 
geloven. Aan wie zouden we immers nog rekenschap moeten geven van onze tekortkomingen?  

Erkenning en nederigheid 
Volgens de Engelse schrijver en filosoof G.K. Chesterton is een heilige iemand die beseft dat hij een zondaar is. 
Het vraagt naast die erkenning om een mate van nederigheid, een deugd door genade geschonken. Enkel die 
nederigheid leidt ons via die essentiële dimensie van vrijheid om aanvaard en vergeven te worden naar de volle 
vrijheid van Gods Liefde, die één is en drievuldig. Het is in die geloofszekerheid dat de christelijke moraal haar 
voedingsbodem moet vinden. Het is vanuit die Liefde dat wij onze naasten mogen beminnen, als met het hart van 
God zelf.   
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https://associationfiat.com  
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association.fiat@telenet.be of +32 (0) 15 298 466. 

"Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria,  
opdat de genade naar de 'schenker' zou terugvloeien l 

angs dezelfde weg als die genade gekomen is". 

(H. Bernardus, 12de eeuw)  
 

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard.  
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