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Voorwoord

Christus zoeken. Christus vinden. Christus liefheb-
ben. Deze heilige en betrouwbare raad omschrijft de 
gehele weg van het geestelijk leven, die ons voert tot 
de vereniging en eenwording met Jezus Christus. 
De eerste etappe van deze weg bestaat uit het streven naar 
een levendig geloof, zoals dat van de psalmist: Uw nabij-
heid, Heer, wil ik zoeken (Ps. 27:8). Daarvoor is het noodza-
kelijk om regelmatig de heilige Schrift te lezen en om, net 
zoals Maria, de handelingen en de woorden van de Heer 
te overwegen in ons hart. Het lezen van andere geschikte 
boeken kan hier zonder twijfel ook bij helpen.

Dit is ook het doel van deze inleiding in de christologie: 
een grote groep mensen nader kennis te laten maken met 
de prachtige rijkdom en de ondoorgrondelijke diepte van 
het mysterie van Christus (vgl. Fil. 3:8; Ef. 3:8).

Omdat dit een theologisch boek is, zal er dieper wor-
den ingegaan op het onderwerp en zal het ook beter ver-
klaard worden dan bij een eenvoudige catechese. Er wordt 
in dit boek gebruikgemaakt van de methode en structuur 
van een systematisch-theologische verhandeling en van de 
juiste uitdrukkingen, die op een eenvoudige wijze uitge-
legd zullen worden. Om deze reden zijn dan ook citaten 
uit de heilige Schrift opgenomen, evenals verklaringen van 
het kerkelijke leerambt en enkele uitspraken van de heilige 
Thomas van Aquino, die door het Tweede Vaticaans Con-
cilie voor een dergelijke studie zijn aanbevolen. Natuurlijk 
wordt er ook vaak geciteerd uit de Catechismus van de Ka-
tholieke Kerk, waarin de verschillende onderwerpen precies 
en correct worden behandeld. De Bijbel is geciteerd vol-
gens de Willibrordvertaling 1995.

Omdat dit boek maar een korte inleiding vormt, zijn en-
kele minder belangrijke onderwerpen weggelaten. Ook is 
zo mogelijk voorkomen om namen, meningen en citaten 
van andere auteurs op te nemen.
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Omdat het hierbij zoals gezegd gaat om een korte, sa-
menvattende theologische tekst en niet om een historisch 
of ascetisch werk, moet de lezer zich wat meer inspannen 
om het boek nauwgezet en aandachtig te bestuderen.

Moge de heilige Maagd Maria ervoor zorgen dat dit 
boek eraan bijdraagt om te groeien in de genade en in de ken-
nis van onze Heer en redder Jezus Christus, zoals aangeraden 
door de heilige apostel Petrus (2 Pe. 3:18). Het boek moet 
ons aansporen om de verschillende onderdelen van het 
christelijke leven zo vorm te geven, dat het ons lukt onze 
Verlosser te naderen, deel te hebben aan zijn heilswerk 
en Hem bij de uitbreiding van zijn rijk op aarde te dienen 
door alle mensen deel te laten hebben aan de verlossing. 
Op deze manier zullen we eraan bijdragen de wereld en de 
geschiedenis te veranderen naar Gods wil.
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