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Goede vrienden van FIAT,
Met deze FIAT Nieuwsbrief willen wij u graag kennis laten maken
met een boekje van kardinaal De Kesel, "Christen in de wereld".
Daarin toont de Kardinaal ons de zin en het belang van het christen
zijn in onze wereld en Kerk van vandaag.
Van een religieuze samenleving zijn we geëvolueerd naar een
geseculariseerde samenleving. Het is allereerst belangrijk dat de
Kerk niet enkel deze verandering aanvaardt maar ook de legitimiteit
van deze geseculariseerde samenleving erkent.
De moderne cultuur betekent geenszins het einde van de religie.
Integendeel, zij biedt ons een kader dat ons toestaat samen te leven
met respect voor ieders vrijheid.
Hierna vindt u enkele uittreksels uit "Christen in de wereld" van
kardinaal De Kesel.
Bij ons vonden deze woorden heel wat weerklank en zijn ze een
echte bemoediging voor mijn echtgenote en mezelf om het
christelijk geloof dag na dag te beleven.
Wij wensen u een mooie ontdekkingstocht naar de rijke inhoud van
dit boekje
In naam van het FIAT-Team,
Cecile & Roger Matthys

“Wil er sprake zijn van echte ontwikkeling,
dan moet deze alomvattend zijn,
d.w.z. gericht op de ontplooiing van iedere mens en
van de gehele mens".
Paulus VI in "Populorum Progressio".
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“Ook vandaag nog wordt
Jezus geboren uit Maria
en de heilige Geest“.
+ L.J. kardinaal Suenens

Christen in de wereld – kardinaal De Kesel
Eeuwenlang hebben het christendom en de Bijbelse traditie in het Westen beïnvloed en gevormd.
De religie maakte als zodanig deel uit van de cultuur. Nochtans heeft zich een verandering
voorgedaan. Deze verandering gebeurde veel trager dan men dikwijls denkt, want het gaat over
een verandering van de cultuur zelf.
Men zou het als volgt kunnen zeggen: de Westerse cultuur is geëvolueerd van een religieuze
cultuur naar een geseculariseerde cultuur. De religie heeft daarin niet meer de vanzelfsprekende
betekenis als voorheen. Vandaar de vraag: welke plaats heeft zij in een dergelijke samenleving?
Heeft ze nog een plaats of sluiten geloof en moderniteit elkaar wederzijds uit? En, als dat niet het
geval is – wat ik geloof – wat kan de Kerk dan in deze nieuwe situatie betekenen?
De problematiek is nochtans veel complexer dan dat. Onze cultuur is immers niet enkel
overgegaan van een religieuze cultuur naar een geseculariseerde cultuur. Door de komst van
steeds grote aantallen vreemdelingen werd de geseculariseerde cultuur geconfronteerd met nietchristelijke godsdiensten.
Een beetje geschiedenis
Wij mogen het niet vergeten: voor het Westen is het christendom een religie van vreemde
oorsprong. Onze voorouders waren geen christenen. Het christendom werd in het MiddenOosten geboren en werd belangrijk aan het einde van de Oudheid. Het is in de loop van de 3de en
de 4de eeuw dat het vorm heeft gekregen en zich sociaal en cultureel heeft geproﬁleerd. Dat werd
mogelijk omdat het christendom de joodse monotheïstische traditie heeft voortgezet en ze
geïntegreerd heeft in de Grieks-Latijnse cultuur. De kerkvaders maakten deel uit van de
intellectuele en culturele avant-garde.
De confrontatie met een geseculariseerde cultuur
De situatie van de godsdienst en het christendom in onze samenleving is eigenlijk fundamenteel
verschillend geworden. De Kerk heeft in de loop van haar geschiedenis andere periodes van grote
uitdagingen en crisissen gekend.
Maar, deze uitdaging is nieuw: de confrontatie met niet
alleen een andere religieuze traditie, maar met een
cultuur die zegt dat de godsdienst tot het privaat leven
van de burgers behoort en niet tot het maatschappelijk
leven, of het maatschappelijk debat. Dat betekent
uiteraard een enorme uitdaging voor de Kerk. Het is
immers de zin zelf van haar zending die in vraag wordt
gesteld.

© Arcabas – “Op weg naar Emmaüs”

Wij zijn van een religieuze samenleving naar een
geseculariseerde samenleving geëvolueerd. De
godsdienst is daarin niet afwezig maar zijn heeft geen
centrale plaats meer in de opbouw van de cultuur. De
godsdienstige overtuiging komt voort uit een vrije en
persoonlijke beslissing van de burger. De samenleving
daarentegen is pluralistisch en ‘multireligieus’. De
christenen zijn daarin duidelijk aanwezig.
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Maar, het christendom heeft in deze samenleving niet meer het statuut van ‘culturele godsdienst’.
Het is pas door de evangelisatie in de loop van de 6de en de 7de eeuw dat het christendom zich hier
bij ons deﬁnitief heeft ingeplant. Het is als antwoord op de culturele wanorde op het einde van de
Oudheid dat het Westen zachtjesaan christen is geworden. Veel omstandigheden hebben eigenlijk tot
deze ontwikkeling bijgedragen. Op het einde van de Oudheid was de heidense godsdienst voor velen
al niet meer in de mode. De aantrekkingskracht van het joods monotheïstisch geloof was al zeer groot
geworden. Het was juist in het verderzetten van deze traditie dat het christendom – gesterkt door de
relevantie van het Evangelie en de persoon van Christus – zich inschreef. Men kan zich vandaag de
dag niet meer voorstellen welke nieuwigheid het Evangelie in de samenleving van die tijd
vertegenwoordigde.
Men hoeft zich niet te verbazen over het resultaat hiervan: een christelijke samenleving werd
geboren. De samenleving zelf, ook al nam dat meerdere eeuwen in beslag, werd christelijk. Dat geldt
voor alle aspecten van de cultuur: de ﬁlosoﬁe, de moraal, het recht, de politiek, de kunst. Het geloof is
sociaal gezien evident. De cultuur en de godsdienst vormen één geheel en zijn niet onderscheiden.
De geboorte van moderne cultuur heeft een einde gemaakt aan dit monopolie. Het is een
veranderingsproces dat meerdere eeuwen in beslag heeft genomen. Dat proces kunnen we
toeschrijven aan een geheel van complexe factoren. Ik verwijs hier naar de ontdekking van de Nieuwe
Wereld, de godsdienstoorlogen tot aan de Vrede van Münster in 1648, en uiteraard aan de
ontwikkeling van de wetenschappen. Dat alles heeft geleid tot een cultuur die gebaseerd is op de
vrijheid en de emancipatie. De Verlichting is daarvoor de katalysator geweest. Het betekent een
fundamentele verandering van de cultuur en van het maatschappelijk leven met als gevolg een
statuutverandering, niet enkel voor het christendom en de Kerk, maar voor de religie zelf. Het is het
einde van een wereld en een cultuur die zichzelf christelijk noemt.

Hoe op een dergelijke situatie reageren?
Het is allereerst belangrijk dat de Kerk deze verandering aanvaardt. Zij moet de legitimiteit van een
geseculariseerde samenleving erkennen. Dat betekent helemaal niet dat men zich niet mag bevragen
over de moderniteit die steeds meer geconfronteerd wordt met haar eigen grenzen. Men spreekt nu
terecht over postmoderniteit. Het blijft evenwel duidelijk dat wij niet meer leven in een christelijke
samenleving. Wij moeten dat aanvaarden. De Kerk kan zich niet opsluiten in haar voorbije culturele
positie
Het einde van de christenheid betekent echter niet het einde van het christendom. Het gaat over het
einde van een historische verschijningsvorm van het christelijk geloof. Het christendom en de Kerk
waren eeuwenlang een bepalende factor voor de opbouw van de samenleving. Maar, nergens in het
Nieuwe Testament wordt ons gezegd dat dit hun ideale positie is, noch dat deze situatie hen het meest
ten goede komt. Vandaar, dat de centrale vraag voor de toekomst de volgende is: kan het christendom
nog levendig zijn zonder deze dominantie positie in de samenleving? Kunnen wij christenen en Kerk zijn
in een niet christelijke wereld?
Het christendom heeft de twee laatste eeuwen geworsteld met deze vraag en – we moeten het eerlijk
bekennen – in het begin heeft het zich sterk verzet tegen de komst van de moderniteit. Het was een
moeilijke en pijnlijke weg voor de Kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft in het
aanvaardingsproces een cruciale rol gespeeld.
3

Christen en Kerk zijn
Zeker, niets of niemand verhindert ons onze zending als Kerk te vervullen. Het is waar dat het
christendom niet meer als culturele religie bestaat. Het christelijk geloof is niet meer de eerste
optie van de cultuur. Het is een persoonlijke mogelijkheid voor de mens die vrij is om te geloven
of om niet te geloven.
Ondertussen duiken stemmen op die willen affirmeren dat de moderne, geseculariseerde
cultuur het einde van de godsdiensten betekent. De vrijheid en de rationaliteit zouden
uiteindelijk uitlopen op emancipatie tegenover alle religieuze banden uitlopen. Als dat het geval
zou zijn, dan zou dat feitelijk het einde van het geloof in God betekenen. Dat is wat een
dogmatisch secularisme belijdt. Maar, ik geloof er niet in. Ik geloof niet in het verdwijnen van de
godsvraag, noch in het verdwijnen van haar pertinentie voor de cultuur en de samenleving. Ik
zal u uitleggen waarom.
De moderne cultuur betekent niet het einde van de religie, integendeel, zij biedt ons een kader
aan dat ons toestaat samen te leven met respect voor ieders vrijheid. Dat is de grootheid van
deze cultuur.

Dit boekje bestellen ?
20 blz;
2,00 EUR/st.
ISBN 978-90-8528-486-4
Bestellingen per telefoon of via de website :
www.associationfiat.com

"Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria, opdat de genade naar de
'schenker' zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is".
de
(h. Bernardus, 12 eeuw)
Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk.
De werking van het Internationaal secretariaat vereist echter aangepaste middelen.
Bovendien vraagt men ons dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij het zenden van rozenkransen en
ander evangelisatiemateriaal naar landen die er economisch niet zo goed voorstaan.
Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard. Ziehier onze bankgegevens:
IBAN : BE15 0011 7774 7930
BIC : GEBABEBB
Verantwoordelijk uitgever: Roger Matthys, FIAT-Vereniging vzw
Copyright © 2018 – Alle rechten voorbehouden.
P/A Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 - 2800 Mechelen
Uw naam en e-mailadres zijn door de FIAT-Vereniging vzw in een bestand opgenomen zodat wij u verder op de hoogte kunnen
houden van onze activiteiten en initiatieven. Overeenkomstig de Belgische en Europese regelgeving over de “privacy” heeft u
recht op inzage, aanpassing en schrapping van de door ons bewaarde gegevens.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring;
zie https://associationfiat.com
Wenst u zich uit te schrijven voor onze nieuwsbrief?
Gelieve ons te contacteren via association.fiat@telenet.be of +32 (0) 15 298 466
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