Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof.
God present blijven stellen (1)
Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de Kerk aankijk en welke weg ik met u
zou willen bewandelen, dan kom ik op de titel van deze column. Samen met de
stafleden en de bisdommedewerkers heb ik over de toekomst nagedacht. En over de
plannen die we moeten maken. Er komt niet één totaalplan, maar we zullen met
verschillende onderwerpen bezig zijn. Telkens met een eigen tijdpad en eigen
dynamiek. Er is gekozen voor zes thematieken, waarover een andere keer meer. Het
motto in bovenstaande titel verbindt de verschillende beleidsterreinen.
Centraal staat ons persoonlijk en ons gezamenlijk geloof. Het is een gave van God, het
is aan ons gegeven om het vruchtbaar te laten zijn. Vanuit de Bijbel en de traditie
komt het tot ons. We hebben de verantwoordelijkheid om dit geloof te bewaren, en
de bronnen ervan te openen voor de mensen van nu. Bewaren betekent niet
‘conserveren’. Het bewaren van het geloofsgoed veronderstelt een ontwikkeling er
van, die in overeenstemming is met de overlevering. We beginnen niet vanaf ‘nul’. Er
is een continuïteit die vanaf het begin reikt tot aan onze dagen.
Het geloof beleven we zelf door onze geloofspraktijk, kerkgang en door het
beoefenen van de naastenliefde. Hier haken we aan bij liturgie en diaconie. Liturgie is
een van de meest herkenbare elementen en dus ook belangrijk voor de buitenwereld.
Diaconie verdient weer aandacht in onze parochies en is van groot belang voor onze
relatie met de mensen om ons heen.
Met het woord ‘doorgeven’ heeft het motto een catechetische inslag. Daar heb ik
bewust voor gekozen. Bekend zijn met de eigen godsdienst is belangrijk om
zelfbewust in de wereld te staan en het gesprek met andere christenen aan te gaan.
Catechese is het overdragen van kennis, maar dat niet alleen. Het gaat ook om de
ervaring. Het geloof doorgeven gebeurt ook via ervaring en voorleven.
De drie thema’s van geloven zoals in de titel verwoord, haken in elkaar. Ze zijn niet
los verkrijgbaar en niet per se in een volgorde te zetten. Er zit wel een beweging in:
van binnen naar buiten.
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