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VooRWooRD
De brief van Sint Paulus aan de Romeinen wekt vaak de indruk
dat we te maken hebben met een zware brok geloofstheorie.
Luther heeft er zich aan bezeerd. in feite geeft de Romeinenbrief
een beschrijving vàn en een reflectie òp ons menszijn vanuit het
perspectief van Gods nimmer aflatende liefde. Het gaat om de
beschrijving van de heilsgeschiedenis, dat wil zeggen met hoogten en dalen, met liefde en zonde, van afkeer en begenadiging,
kruis en verrijzenis, van de werking van Gods Geest en van de
tegenkrachten daarbij in de Kerk, de samenleving en in het hart
van de eenling. Je zou kunnen zeggen dat het de historie is met
God als proces-manager dankzij de beslissende interventie van
zijn Zoon Jezus Christus. De brief legt de vraag op tafel naar wat
Christus beleeft, doch altijd in relatie met de mens van nu. Het
gaat om de korte lijn naar mijn persoonlijke relatie met God of
liever naar Jezus unieke betrokkenheid op mij. Want de levensweg van Jezus Christus is in feite Gods weg naar het hart van de
mens.
“Het geloof komt door erover te horen”(Rom. 10,17). De italiaanse
capucijner-pater Raniero Cantalamessa, die met regelmaat
bezinningsmomenten heeft verzorgd voor paus Johannes Paulus
ii en diens naaste medewerkers, weet dit beter dan wie ook. Hij
beluistert de Heilige Schrift in al haar diepte, kent de rijkdom
van onze kerkelijke geloofstraditie, is beeldrijk in zijn presentatie en biedt allerlei aanknopingspunten voor onze persoonlijke
spiritualiteit. Zo is een boek gegroeid waar de vonken van afspringen. Het oude christendom blijkt heel jong te zijn, als een
soort van houtskool waaruit Cantalamessa met de regelmaat van
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de klok de gloed laat opvlammen. Als lezer moet je soms even
doorbijten. om vervolgens te ontdekken dat je een boek in de
hand hebt, waarin goud onder het zand verborgen zit. Het boek
kan een belangrijk instrument zijn voor persoonlijke bekering,
voor evangelisatie, catechetisch werk, geestelijke begeleiding,
ingekeerd gebed en eigen spirituele verdieping.

‘s-Hertogenbosch, juni 2005
Vicaris drs. Joris Schröder
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