
Recensie verschenen in Kort Manifest nr. 189  
van augustus – september 2011, blz. 8 - 9 

 
Geloof, hoop en liefde 

 
Edwin Truyens 

 
Joseph Ratzinger. Benedictus XVI, Oefeningen in geloof, hoop en liefde, Lannoo, Tielt, 2010, 144 
blz., ISBN 978 90 209 8781 2 – 17,99 €  
 
Mensen van mijn leeftijd en ouder, misschien ook sommigen die niet veel jonger zijn, hebben nog een 
gedegen onderricht gekregen in de christelijke godsdienst. Wij kregen nog de aktes van geloof, hoop, 
liefde en berouw aangeleerd. Voor wie geen afstand heeft genomen van de biechtpraktijk of ook 
buiten de biecht wel eens volgens een geijkte formulering vergiffenis wil vragen voor zijn zonden, 
behoort de akte van berouw zeker nog tot de parate kennis. Voor de aktes van geloof, hoop en liefde 
is dat wellicht al minder evident. Nochtans verwoorden ook die wezenlijke en zelfs onverbrekelijk met 
elkaar verbonden ingrediënten van ons geloof. Het probleem is vaak dat katholieken van onze 
generatie en ouder via de catechismus wel de rijke schat van ons geloof aangereikt hebben gekregen, 
maar te veel in het papegaaienwerk zijn  blijven steken, in plaats van de diepere zin en betekenis 
ervan proberen te doorgronden  eens we de maturiteit bereikten om dit te doen. We menen dan 
immers belangrijker dingen om handen te hebben, niet beseffend dat we ten onrechte voorrang geven 
aan het materiële en tijdelijke boven het immateriële en eeuwige.  
 
Om een beter inzicht te verwerven in de drie goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde deed 
Joseph Ratzinger ons een voortreffelijk boek aan de hand. In de zomer van 1986 gaf hij een reeks 
geestelijke oefeningen voor priesters van de beweging Communione e Liberazione, op uitnodiging van 
de stichter Mgr. Giussani. Ratzinger baseerde zich op de christelijk-filosofische traktaten van Josef 
Pieper over liefhebben, hopen en geloven, maar verrijkte een en ander met een theologisch en 
spiritueel verlengstuk. Twee jaar later verwerkte hij, op aanvraag, de oefeningen tot een boek, 
aangevuld met twee homilieën die hij in 1988 hield in Chili. Dank zij het gegeven dat Ratzinger het 
schopte tot paus Benedictus XVI, verscheen in 2010 eindelijk een Nederlandse vertaling. 
 
Is het christelijk geloof verenigbaar met het moderne kritische bewustzijn? (blz. 17) Niettegenstaande 
de evolutietheorieën (men noemt ze ten onrechte wetenschappelijk, want het gaat slechts over 
theorieën, zoals de gangbare term duidelijk laat verstaan), is expliciet atheïsme onwetenschappelijk, 
aangezien het bewijs niet kan geleverd worden dat God niet bestaat. (blz. 18) Agnosticisme is echter 
geen oplossing, omdat de mens niet neutraal kan staan tegenover de Godsvraag. Ofwel leeft men 
alsof God niet bestaat, ofwel alsof hij wél bestaat. (blz. 21) 
 
Dat God bestaat is wetenschappelijk al evenmin te bewijzen, maar met verwijzing naar Paulus, stelt 
Ratzinger dat de mens zich van nature uit eigenlijk bewust is van Gods bestaan. De mens verzet zich 
echter tegen de waarheid, omdat die een schijnbare onderwerping van hem vraagt “in de vorm van 
eer en dank aan God”. (blz. 30) Het resultaat van die opstandige houding zien we om ons heen. Al is 
er niet echt iets nieuws onder de zon. De Eerste Brief  van de apostel Paulus aan de christenen van 
Rome toont dit aan en is verrassend actueel. Men aanbidt God niet meer, maar beelden, schone 
schijn en de heersende opinie. “Wat tegennatuurlijk is, geldt als normaal; de mens leeft tegen de 
waarheid in en dus ook tegen de natuur in. De menselijke creativiteit richt zich niet meer op het goede, 
maar dient geniaal en geraffineerd het kwade. De goede verhouding tussen man en vrouw, tussen 
ouders en kinderen gaat verloren en zo raken de bronnen van het leven verstopt. Niet het leven, maar 
de dood beheerst het leven, er ontstaat een cultuur van de dood.” (blz. 30) Het toeval heeft gewild dat 
ik deze recensie schrijf tijdens een kort verblijf te Triëste, een mooie stad gelegen aan de Adriatische 
zee, op de grens van Italië met Slovenië. De stad heeft een groots en oud verleden en was destijds 
een voorpost om de oostgrens van het Romeinse Rijk te bewaken. De restanten van het verdwenen 
Romeinse imperium kan men nog terugvinden in de bovenstad, pal naast de ronduit prachtige 
katholieke kathedraal. Om daar te geraken moet men wel stevig klimmen. Men ziet er weliswaar 
toeristen, maar slechts een kleine fractie van wat zich ophoudt in de benedenstad. Zelfs aan de lager 
gelegen Santa Maria Maggiore overheersen de rust en de stilte. De benedenstad bruist van leven, 
maar dan wel een dat gedomineerd wordt door praal, schone schijn en consumptie. Toen ik in de 
benedenstad arriveerde (op een zaterdagavond weliswaar), vroeg ik me werkelijk af waar ik 



terechtgekomen was. Het heeft geduurd tot ik op zondag naar de Heilige Mis gegaan was in de 
kathedraal en daar in alle rust en kalmte had rondgelopen, vooraleer ik me enigszins met de stad kon 
verzoenen. Nergens anders heb ik het contrast tussen waarheid en schijn zo fysiek en psychisch 
binnen zo’n beperkte ruimte ervaren als in Triëste. De tegenstelling tussen waarheid en schijn, tussen 
boven en beneden wordt nog scherper als je er rekening mee houdt dat Italiaanse steden nog veel 
meer leven als de nacht valt: de kinderen van de duisternis worden dan volop actief. 
 
Er bestaat eveneens een onoverbrugbare tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne 
optimisme. Ratzinger formuleert het op een wijze die ik evident niet verbeteren kan: “Het ideologisch 
optimisme is in feite alleen de façade voor een wereld zonder hoop, die met dit bedrieglijke 
schijnbeeld de eigen wanhoop op een afstand probeert te houden.” (blz. 60) Dit verklaart, aldus 
Ratzinger, de mateloze en irrationele angst die uitbreekt telkens als er technisch iets fout loopt (denk 
aan de kernramp van Fukushima) of als individuen ons verwachtingspatroon ernstig verstoren (denk 
aan de Noor Breivik die meer dan zeventig mensen vermoordde). Na de slachtpartij in Oslo gingen 
meteen stemmen op om beperkende maatregelen te treffen rond de verkoop van kunstmeststoffen. 
Een schoolvoorbeeld van irrationaliteit, aangezien er tientallen andere methodes bestaan om even 
gevaarlijke bommen te maken. De christelijke hoop richt zich daarentegen op God, op Jezus Christus. 
De christelijk hoop veruitwendigt zich o.m. door het gebed. Maar: “Een vertwijfeld mens bidt niet meer, 
omdat hij geen hoop meer heeft; iemand die van zichzelf en zijn invloed overtuigd is, bidt ook niet, hij 
vertrouwt alleen op zichzelf. Wie bidt, hoopt op een goede macht die hem te boven gaat. In het bidden 
voltrekt zich de hoop.” (blz. 81) 
 
Op de vraag wat liefde is, stelt Ratzinger in de eerste plaats al dat het fout is eros en religieuze liefde 
van elkaar te scheiden. Een liefde die louter bovennatuurlijk wil zijn, wordt krachteloos. Wie liefde 
inperkt tot wat alleen van deze wereld is, ontneemt haar diepste eigenheid. En uiteraard: “Bij liefde 
hoort een oneindige toekomst, een volmondig ‘ja’ dat niet verdraagt dat het in ruimte en tijd beperkt 
is.” (blz. 105) Waarheid die deze wereld niet meer wil horen. 
 
Een kleine greep slechts uit een ongemeen rijk en doorwrocht studiewerk, dat echter bijzonder 
toegankelijk is voor elke gelovige. En dus is het voor een recensent een onmogelijke opgave om deze 
publicatie recht te doen in een per definitie beperkt aantal lijnen. Een boek om te lezen en te herlezen. 
 


