De heilige Geest, levensadem van de Kerk

DE GESCHRIFTEN VAN KARDINAAL SUENENS I.V.M. HET ‘LEVEN IN DE GEEST’
Roger Matthys
Onder de titel De heilige Geest, levensadem van de Kerk brengt de FIAT-Vereniging een heruitgave in
drie boekdelen van hetgeen kardinaal Suenens schreef i.v.m. de Vernieuwing in de Geest, beter bekend
als Charismatische Vernieuwing. Vijf jaar geleden overleed hij - 6 mei 1996.
Deze Vernieuwing die paus Paulus VI 'een
kans voor de Kerk' noemde, wordt dikwijls
verkeerd begrepen. Zij die deze Vernieuwing
van buiten uit benaderen, zijn soms afgeschrikt
door wat randverschijnselen. Zij die er
middenin staan, zijn soms te veel toegespitst
op de buitengewone charisma's of voelen zich
ontmoedigd omdat de Vernieuwing het elan
van de jaren zeventig niet verder zet.
GEEN LEIEN DAKJE

Toen kardinaal Suenens in 1974 Een nieuw
Pinksteren? schreef, zette hij een vraagteken in
de titel. Daarmee bedoelde hij dat deze
Vernieuwing - die hij geenszins als een
beweging in de Kerk beschouwde, maar eerder
als de Kerk in beweging - niet van een leien
dakje zou lopen.
Waar ligt dan die hoop van de Vernieuwing
voor de hele Kerk die per definitie
charismatisch is? Waar ligt haar kracht? Het
antwoord op deze vragen vinden we terug in
deze drie boekdelen: De heilige Geest,
levensadem van de Kerk. We ontdekken hoe
voor de kardinaal, de Vernieuwing én een
pinkstergenade, én een mariale genade, én een
genade voor de Kerk is. Deze samenhang is
belangrijk.

verschilt op meerdere punten met die van de
katholieke Kerk.
DUBBEL DOEL

Met deze heruitgave heeft de FIAT-Vereniging
een dubbele bedoeling.
Enerzijds aan de verantwoordelijken en de
leden van de Vernieuwing een
referentiedocument aanreiken dat de
geschriften van kardinaal Suenens hieromtrent
samenbrengt, en het herontdekken van
pastorale oriëntaties én van
onderscheidingscriteria in verband met
oecumene, het rusten in de Geest, Machten van
het Kwaad, enzovoort.
Anderzijds is het niet minder belangrijk om
alle hoop die zich in de genade van de
Vernieuwing bevindt, opnieuw te leren zien.
Deze pinkstergenade is de levengevende
genade van ons doopsel. Ons doopsel houdt
een zending in: in de voetsporen van de
apostelen, de Blijde Boodschap verkondigen,
zowel in woord als in daad, en altijd en overal
getuigen zijn van Christus. Het is ten volle
aanvaarden kanaal te zijn van Gods liefde voor
iedere mens die we ontmoeten of die de Heer
op onze weg plaatst. Dát is de voornaamste
zending van de Kerk als volk onderweg.
WEER JONGE BENEN

INTERNATIONAAL BEGELEIDER

Deze documenten werden geschreven over een
periode van vijftien jaar, 1974-1988. Het is in
die periode dat paus Paulus VI de kardinaal
aanstelde om de Vernieuwing op internationaal
vlak te begeleiden, hetgeen door paus Johannes
Paulus II werd bevestigd. Kardinaal Suenens
zette zich enorm in opdat Rome de groepen en
gemeenschappen uit de Vernieuwing zou
onthalen in het hart van de Kerk. Dit was niet
zo vanzelfsprekend omdat de Vernieuwing uit
de pinksterbeweging komt. Dáár was echter
wel een groter bewustzijn van het leven in de
Geest, maar de theologische benadering
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Voor elke christen die zijn geloof meer elan
wil geven, bieden deze boeken van kardinaal
Suenens een perspectief en een dynamische
pastorale benadering.
'Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe
verlang Ik dat het reeds oplaait' (Lucas 12,49).
Was de bisschopsleuze van de kardinaal niet
'In Spiritu Sancto'?
In zijn apostolische brief van 6 januari jl. 'Bij
de aanvang van het nieuwe millennium (Nove
millennio ineunte)' zei paus Johannes Paulus II
ons nog dat '…de sleur van het alledaagse het
enthousiasme van het Jubileumjaar niet mag
temperen. Deze genadevolle tijd heeft ons weer
jonge benen gegeven voor de zending die op
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ons wacht…' (nr. 59). Het is de Heilige Geest
die ons deze jonge benen geeft.
Boek I ( 248 blz.) Een nieuw Pinksteren?
ISBN 90-75410-08-5;

Boek III (320 blz.) Vernieuwing in de Geest
en dienst aan de mens - Vernieuwing en
Machten van het Kwaad - Rusten in de Geest,
verschijnt in maart 2002;
ISBN 90-75410-14-x.

Boek II (290 blz.) verschijnt in december 2001
en omvat: De Charismatische Vernieuwing Oecumene en charismatische Vernieuwing.
ISBN 09-75410-11-5;
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uit: dit artikel, de bewerking van een persbericht, stond in september 2001 in tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe
Aarde.
Overzicht en vindplaatsen deze boeken op www.stucom.nl: 0069 en 0238 op www.stucom.nl
Voor Engels: zie 0238uk
Voor Frans: zie 0238fr
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