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GELOOF & GODSDIENST IN EEN SECULIERE SAMENLEVING

kardinaal Jozef De Kesel, Halewijn 2021
17,50 euro

Het levensgevoel in onze westerse samenleving is 
zeer seculier geworden. In dit boek probeert 
kardinaal Jozef De Kesel deze veranderde situatie 
te begrijpen. De Kerk leeft niet meer in een 
religieuze en christelijke samenleving. Ze zal zich 
daarom moeten herbezinnen over haar zending 
en zich herpositioneren. Over die herpositionering 
denkt de kardinaal vervolgens theologisch na.
Hij wil aantonen dat de Kerk zich perfect kan situeren binnen haar 
nieuwe context. De kardinaal maakt duidelijk hoe de Kerk in haar 
diepste wezen missionair is en hoe God haar geroepen heeft om zijn 
liefde aan allen bekend te maken, in respect voor de andere religieuze 
tradities en levensbeschouwingen.
Kardinaal Jozef De Kesel is kandidaat in de Wijsbegeerte en Letteren 
en doctor in de theologie. Sinds december 2015 is hij aartsbisschop 
van Mechelen-Brussel. Tijdens het consistorie van 19 november 
2016 creëerde paus Franciscus hem tot kardinaal.

goed boek

Enkele quotes:

In de 2de, 3de eeuw waren christenen goed geïntegreerd in de samen-
leving zonder hun eigenheid te verliezen. Helemaal in de wereld en toch 
niet van de wereld, zo schreef Diognetes in een mooie brief: Elk vreemd 
land is hun vaderland en elk vaderland is hun een vreemd land.

De stelling van de voortdurende leegloop van de kerken (ze moesten 
dus ondertussen al leeg zijn!) gaat nog altijd uit van de veronderstelling 
dat eigenlijk iedereen naar de kerk zou moeten gaan. Het is opvallend 
hoe in het onderbewuste het christendom nog steeds wordt gedacht als 
culturele religie.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 10 juli. En het
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 17 juli kan u het inkijkexemplaar
ook voor een week lenen.

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie
met een zinvolle beleving, een vakantie met een .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebookpa-
gina @zoekpunt en de website dekenaatgenk.be.
MAANDAG  bezinnend wandelen
DINSDAG  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten 
  die in de Bijbel voorkomen)
WOENSDAG  een open kerk bezoeken
DONDERDAG  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar)
VRIJDAG  opruimen in je huis en in je hoofd
ZATERDAG  een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt
  en de week nadien uit te lenen)
ZONDAG  rustdag met een inspirerende gedachte

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken,
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen,
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal 
Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).


