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Een uitnodiging tot lezen

Het christelijk geloof is in de westerse wereld in het alge-
meen en in Nederland in het bijzonder, kwetsbaar gewor-
den. De Kerk in ons land is een omgekeerde piramide met 
veel ouderen aan de bovenkant maar relatief weinig jonge 
mensen aan de onderkant. Katholieken zijn ook niet goed 
in het verwoorden van hun geloof. Toen ik nog parochie-
pastor was, merkte ik dat veel gelovigen hun geloof primair 
op het niveau van waarden, normen en deugden ter sprake 
brengen. Alles bijeen is het beeld behoorlijk zorgwekkend 
en is actie geboden.

Juist in onze dagen moet de missionaire inzet onze eer-
ste prioriteit zijn. Mensen zijn geroepen om het geloof van 
hun doopsel serieus te nemen. Ik pleit voor een heldere 
maar ook hartelijke Kerk die mensen ophaalt waar ze staan 
en hen brengt bij het hart van ons geloof: Jezus Christus. 
Op naam van kardinaal John Henry Newman staat de kern-
achtige uitspraak: ‘Christianity is a relationship’. Het gaat in 
het christendom om de ontmoeting met een Persoon. Het 
christelijk geloof is een relationeel geloof waarbij God ons 
uitnodigt met Christus in vriendschap te leven.

In deze studie stelt Luigi Giussani dat het redelijk is zich 
met Christus te verbinden. De ervaring van zijn menselijk-
heid kan ons, in kracht van Gods Geest, de ogen openen 
voor zijn goddelijkheid. Ik hoop dat velen, mede door het 
lezen van dit boek, hun band met Christus kunnen verster-
ken en verdiepen. Authentiek christelijk leven was en is 
nog steeds de meest effectieve missionaire weg.
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Luigi Giussani schetst hoe God zich aan deze wereld open-
baart. Christus vormt het hoogtepunt van Gods openba-
rend spreken. Ik hoop dat velen, mede door het lezen van 
dit boek, Christus zowel intellectueel als affectief beter le-
ren kennen en gehoor geven aan de oproep om de weg van 
de navolging te gaan. 

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch 
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Woord vooraf

‘Toen kwam er, op een vooraf bepaald moment, 
een moment in de tijd en van de tijd,
Een moment niet buiten de tijd, maar in de tijd, 
in wat wij de geschiedenis noemen: 
het sneed de wereld van de tijd doormidden, 
verdeelde haar in tweeën, 
een moment in de tijd, 
maar niet als een moment van de tijd, 
Een moment in de tijd, 
maar de tijd werd door dat moment gemaakt: 
want zonder de betekenis is er geen tijd, 
en dat moment van de tijd gaf de betekenis.
Toen leek het alsof de mensen 
van licht naar licht moesten gaan, 
in het licht van het Woord,
Door het Lijden en het Offer gered 
ondanks hun negatieve wezen;
Dierlijk als ze altijd geweest waren, 
vleselijk, zelfzuchtig als altijd, 
egoïstisch en kortzichtig als altijd,
En toch bleven zij worstelen, herpakten zij zich steeds weer, 
hernamen zij altijd weer hun tocht, op de weg, 
verlicht door het licht; 
Dikwijls halt houdend, treuzelend, dwalend, 
uitstellend, op hun stappen terugkerend, 
maar nimmer een andere weg volgend’.

T.S. Eliot, Koren van ‘De Rots’ 
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Dit is de manier waarop de christelijke boodschap door de 
traditie is doorgegeven tot in onze dagen. Het is mijn be-
doeling de diepe redelijkheid te laten zien van de bewering 
van Eliot en van de christelijke boodschap zoals die oor-
spronkelijk wordt uitgedrukt. Leidend criterium van heel 
dit boek is de gehoorzaamheid aan de authentieke traditie 
van de Kerk, aan de gehele kerkelijke traditie.

Net als de andere twee delen van het ParCours beoogt 
dit boek voorbeelden te geven van hoe men zich bewust en 
op redelijke wijze kan hechten aan het christendom, reke-
ning houdend met de reële ervaring. Aan de oorsprong van de 
christelijke claim poogt, in het bijzonder, de oorsprong van 
KHW�JHORRI�YDQ�GH�DSRVWHOHQ�WH�GHÀQLsUHQ��,N�KHE�KLHU�GH�UH-
den willen uitdrukken waarom een mens in Christus kan 
geloven: de diepe menselijke en redelijke overeenstemming 
van zijn behoeften met de gebeurtenis van de mens Jezus 
van Nazaret. Ik heb dus geprobeerd de evidentie te laten 
zien van de redelijkheid waarmee men zich aan Christus 
hecht, en vervolgens, van de ervaring van de ontmoeting 
met zijn menselijkheid, tot de grote vraag omtrent zijn god-
delijkheid gebracht wordt.

Wat doet groeien, wat de geest verruimt, is geen ab-
stracte redenering, maar het aantreffen, binnen het mense-
lijke, van een moment van bereikte en verwoorde waarheid. 
Het is de grote methodologische ommekeer die de over-
gang van het religieuze zintuig naar het geloof markeert: 
het is geen zoektocht meer vol onbekends en duisters, maar 
de verrassing over een feit dat in de mensengeschiedenis 
heeft plaatsgevonden – zoals Eliot het met onovertroffen 
poëzie beschrijft. Dit is de voorwaarde zonder welke men 
niet eens over Jezus Christus kan spreken. Maar als we deze 
weg gaan ontstaat er een vertrouwdheid met Christus, on-
geveer zoals de relatie met onze eigen moeder en vader ons 
mettertijd steeds meer gaat bepalen.

Ik hecht erg aan dit boek, omdat het de redenen van een 
bewust en rijp geloof uitdrukt. Bij het herlezen ervan met 
het oog op een nieuwe publicatie, heb ik – zonder ook maar 
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iets aan de structuur en de oorspronkelijke opzet te veran-
deren – enkele aanpassingen aangebracht om het voor de 
lezer van vandaag nog toegankelijker te maken.

L.G.
Milaan, juli 2001 


