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Geloven als christen. Eigenheid, obstakels, steunpunten 
 

 
 
Wat betekent ‘geloven’ voor een christen? Wat is typisch of kenmerkend aan het christelijk 
geloof? Christelijk geloof was nooit vanzelfsprekend en is het zeker vandaag niet. Ons geloof 
heeft te kampen met allerlei obstakels, zowel persoonlijk als maatschappelijk, in deze 
samenleving en in ons hart. De God van het christendom wordt door veel van onze 
tijdgenoten in vraag gesteld, met allerlei argumenten. Er is bij veel mensen nog wel een 
openheid voor Iets meer, maar wat met Iemand meer? En waarom zou Jezus dé unieke 
openbaring zijn van wie God is? Anderzijds is het wel degelijk mogelijk, ook in de 21ste eeuw, 
om bewust en vrij voor het christelijk geloof te kiezen. Onmisbare steunpunten hierbij zijn 
authentieke, aanstekelijke getuigen en dragende geloofsgemeenschappen. Met het thema 
dat prof. Marc Steen behandelt, komen we echt bij het hart van onze lezingencyclus. 
 
Marc Steen is priester van het bisdom Brugge. Hij is professor aan de KU Leuven, faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen en president van het H. Geestcollege te Leuven. Daar 
verblijven een vijftigtal buitenlandse priesters die aan de KU Leuven studeren, naast honderd 
Vlaamse studenten van alle mogelijke faculteiten aan de KU Leuven. Hij is ook 
verantwoordelijke van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven en was van 1999 tot 2006 
pastoor van de Leuvense Universitaire Parochie.  
 
Als verantwoordelijke voor priesters in opleiding én voor de begeleiding van Vlaamse 
jongeren en Leuvense studenten is Marc Steen een waardevolle gids bij ons nadenken 
over de toekomst van kerk en christen-zijn. Zijn onderzoek gaat de laatste jaren sterk uit 
naar christelijke gemeenschapsopbouw, onder andere als redacteur van het boek 
‘Parochie… waarheen?’ (Halewijn, 2013). Hij is ook de auteur van het boek ‘Abba, Vader’ 
(Lannoo) dat op ruime schaal in de Vlaamse Kerk verspreid werd en publiceerde vaak over 
thema’s zoals God en het lijden, de christelijke hoop en de genade. Het boeiende hierbij is 
dat Marc, ook als spreker, op een unieke manier een bijbeltheologische benadering 
combineert met een pastorale en spirituele invalshoek. Zijn hartelijke, bescheiden en 
altijd dankbare houding is hierbij steeds weer de kers op de theologische en spirituele taart. 
In het tijdschrift ‘Het Teken’ lazen we ooit een interview van Wim Appels, onze gedreven 
medewerker in het HIVSET en de Pastorale Eenheid, met Marc Steen, met als titel ‘Het 



geschenk van het geloof’. We citeren graag uit dit interview, dat vandaag actueler is dan 
ooit, zeker waar het gaat over de kerk en haar toekomst. 
 
Wat betekent kerk voor u? 
,,Ik geloof vooral in kerk als gemeenschap van mensen. Bovendien vinden we zelf geen 
geloof of waarden uit. Geloof en waarden worden je door de eeuwen heen aangereikt. 
Christen worden en zijn doe je niet in je eentje maar enkel binnen een 
geloofsgemeenschap. Een duurzame betrokkenheid op een geloofsgemeenschap is 
vandaag echter niet evident. Het huidige culturele klimaat maakt duurzame engagementen 
moeilijk. Langs de andere kant denk ik dat een kerk zonder institutionele organisatie moeilijk 
kan. Iedereen kan zijn eigen kerkje oprichten, maar wat zijn we met een versplintering van 
kerkjes als Christus zelf bidt: 'mogen allen één zijn'. Maar ik hoop wel dat er wat meer 
soepelheid komt in bepaalde vormen die wat te strak zijn.’’ 
 
Hoe ziet de toekomst van de kerk er volgens u uit? 
,,Loyaliteit, vrijmoedigheid en bescheidenheid zijn de belangrijkste waarden. Als je in contact 
komt met kerken en christenen uit andere werelddelen besef je dat onze kerk in Vlaanderen 
maar een nietig deeltje is van een wereldkerk die zoveel rijke verscheidenheid heeft. De kerk 
van Vlaanderen zit in een overgangssituatie waarin gezocht wordt naar een nieuwe gestalte. 
Ik hoop dat we niet bang zijn om naar die heel nieuwe gestalte toe te werken. De kerk 
heeft al voor hetere vuren gestaan. Maar de kern van ons christelijk godsgeloof moet als 
een paal boven water blijven: het geloof en besef dat God een heel persoonlijke liefde heeft 
voor elke mens, zoals blijkt uit Jezus' leven en boodschap. Het is ook belangrijk dat we 
niet terugplooien op onszelf. Want dat is misschien de grootste bekoring bij het zoeken 
naar onze identiteit. Dat we 'opengeademd' worden in dienstbetoon en in het aanbieden van 
onze boodschap. We moeten daarbij soms een moeilijke spreidstand uithouden: met het ene 
been de dingen die bezig zijn goed verzorgen en met het andere been experimenteren en 
nieuwe dingen zoeken!’’ 
 
Het wordt een boeiende avond op 15 mei. Iedereen hartelijk welkom! 
De lezing begin om 19.30 uur en duurt tot circa 22.00 uur. Ze heeft plaats in de grote aula 
van de HIVSET-campus, Herentalsstraat 70 in 2300 Turnhout 
Prijs: vrije bijdrage. Meer informatie vind je bij http://www.vormingscentrum.hivset.be/ ; 
dirk.godecharle@hivset.be 
Inschrijvingen: administratie-vc@hivset.be, graag aantal personen, namen en gsm.tel.  
 


