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Voorwoord

Het derde deel van het ParCours leidt ons binnen in de ge-
beurtenis van de Kerk: wij zullen haar natuur en haar zelf-
bewustzijn ontdekken.

Maar wanneer de weg is afgelegd, wanneer eindelijk al-
les duidelijk en inzichtelijk zou moeten zijn, juist dan zullen 
wij moeten erkennen dat alles Mysterie is. Als wij niet toela-
ten dat God uiteindelijk voor onze ogen sterker als Mysterie 
naar voren komt, zal het lijken alsof woorden en uiteenzet-
tingen	een	verificatie	ontberen.

Zo blijft God iets onbegrijpelijks, dat geen enkel woord 
of	uiteenzetting	kan	uitleggen,	zolang	men	niet	de	figuur	
naar voren brengt van de Maria, die God zelf heeft gekozen 
opdat wij Hem zouden erkennen, die de methode is van 
zijn zelfmededeling aan de mens doorheen de ‘warmte’ van 
haar schoot.

Dit brengt alles terug tot één formule. De eenheid van 
het christendom is geen gedachte, geen ideologie en even-
min een te leren discours. Het is noch een idee noch een 
filosofie,	maar	de	verkondiging	van	een	Aanwezigheid:	de	
Menswording is een gebeurd feit. Waarvoor de menselijk-
heid van Maria beslissend is.

Zonder Maria zouden we noch van het religieuze zintuig, 
noch van de christelijke claim iets begrijpen, laat staan van 
de Kerk, die zich aandient als het antwoord op het eerste en 
als voortduring van het tweede in de menselijke geschiede-
nis tot aan het einde der tijden. Daarom hebben we aan het 
slot van deze nieuwe uitgave van het deel over de Kerk een 
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kort hoofdstuk over Maria van Nazaret willen toevoegen, 
als het ware een apologie van haar grootheid voor de men-
sen en de wereld.

L.G.
Milaan, september 2003


