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Schuld en vergeving
Nieuw magazine in geloofsreeks behandelt sacrament van de verzoening
Getuigenissen,
wetenschappelijke
benadering en
christelijke visie op
goed en kwaad
XXSeksueel misbruik in
Kerk komt ook aan bod
XXUitneembare katern met
vraag en antwoord over
de biecht
XX

Lieve Wouters
In de reeks Leven, wat er echt toe doet
komt een nieuw magazine op de
markt. In Tussen Goed en Kwaad
staat ditmaal het sacrament van
de verzoening centraal. De reeks
kwam tot stand in opdracht van
de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen. Eerder kwamen onder
meer al het sacrament van het huwelijk en het doopsel aan bod.
De kracht van de reeks is het
concept: naar vorm en inhoud hedendaags opgevat. Moeilijke vragen worden niet uit de weg gegaan, persoonlijke getuigenissen

en interviews met deskundigen
bieden veel stof tot nadenken.
Opnieuw tekenden theologen Johan Vander Vloet en Ilse Cornu
voor het redactiewerk. Zij trokken onder meer naar Europees
president Herman Van Rompuy,
advocaat Jef Vermassen, de Zwitserse psychologe Lytta Basset, frère Aloïs van Taizé en een nabestaande van slachtoffers van een
verkeersmisdrijf.
Vandaag de dag kan een magazine dat de christelijke visie op
schuld en vergeving ter sprake
wil brengen, niet anders dan ook
toe kijken naar de tekortkomingen in de eigen Kerk. En dat doet
Tussen Goed en Kwaad dan ook. Het
wijdt een dossier aan het thema
Kerk en schuld. Inquisitie, heksenjacht en kruistochten worden
daarin kort behandeld. Meer aandacht gaat naar recenter leed in
de schoot van de Kerk, meer bepaald het seksueel misbruik van
kinderen en jongeren.
„Wij moeten onder ogen zien
en hardop uitspreken, dat zulk
kwaad in grote omvang ook in
kerkelijke kring voorkomt. Dat
priesters, fraters, zusters, mensen

die wij respecteerden, zich daaraan schuldig maakten. En dat
die schuld verzwegen werd, weggemoffeld, zodat de slachtoffers
geen verhaal konden halen en
geen genezing konden vinden”,
schrijft Maria ter Steeg, secretaris van het Nederlandse meldpunt voor seksueel misbruik in
de Kerk.

„Vergeving is niet goedkoop. Het is een act van
bevrijding, die tijd vraagt
om ertoe te komen”
En ze vervolgt: „Omdat het seksueel misbruik gebeurde binnen
kerkelijke kring, komt er een extra dimensie in het spel. Van vergeving en genezing kan in de fase
waarin wij nu verkeren nog geen
sprake zijn. Eerst moeten de feiten boven tafel komen.”
Het sacrament van de biecht is
door onoordeelkundig gebruik
in het verleden beladen met negatieve betekenissen. Wie de speciale katern over het sacrament

doorneemt, ontdekt hopelijk wel
de blijvende waarde ervan. Grote misstappen kunnen de verbinding van een mens met God
verbreken, waardoor die mens
in een negatieve spiraal terechtkomt.
Het sacrament is er om de verzoening met God te bewerken en
zo de liefdesband te herstellen.
Het sacrament is dan ook allereerst bedoeld voor wie een zware
zonde heeft begaan. Toch kan het
zeker ook een plaats hebben in
het leven van gewone gelovigen
die de verbondenheid met God
op een regelmatige manier willen
versterken, „om in de kracht van
de Geest te groeien in zelfkennis
en gewetensvolheid”, zoals de Nederlandse hoogleraar Eric Luijten
het uitdrukt.
Het magazine Tussen Goed en
Kwaad kunt u bestellen tegen
4 euro (vanaf 10 exemplaren
3,50 euro, vanaf 30 exemplaren
3 euro) door overschrijving op
rekeningnummer 220-0971727-17
van Uitgeverij Halewijn, met vermelding „code 329” en het aantal
gewenste exemplaren.

Biecht, nog
voor vandaag?
In een uitneembare katern van
15 bladzijden wordt het sacrament van de verzoening, de
biecht dus, onder de loep genomen. Liturg Joris Polfliet legt
uit hoe het biechten, individueel of gemeenschappelijk, in
zijn werk gaat. In een andere
bijdrage wordt de betekenis
van het sacrament van de verzoening geactualiseerd. Ook in
deze katern kan de lezer zich
laven aan enkele inspirerende
getuigenissen.
In de rubriek faq (veel gestelde vragen) worden voorts alle
mogelijke vragen beantwoord
die de lezer na het doornemen
van het 65 pagina’s dikke magazine nog zou kunnen hebben.
De oorsprong van de biecht,
het waarom en wanneer van de
biecht, woorden als ‘absolutie’
en ‘penitentie’, de beoordeling
van de zwaarte van zonden, het
biechtgeheim en zo meer worden erin behandeld.
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