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Lumen dei 
de laatste encycliek van Benedictus XVI 

Het bezoek van paus Franciscus aan het eiland Lampedusa kreeg heel wat 

aandacht . Minder interesse was er voor zijn eerste encycliek Lumen fidei 

(Het Iicht van het ge/oof), die volgens Lieven Boeve, decaan van de Leuvense 

theologiefaculteit. grotendeels van de hand van Franciscus' voorganger 

Benedictus XVI is. De echte verrassing van dejongste weken is voor de 

academicus het nieuws van de heiligverklaring van pausjohannes XXIII. 

Lumen fidei sluit de cyclus af die Benedictus de dialoog met de rede beslissend wordt ver-

XVI beg on met zijn encyclieken over de liefde 

en de hoop. Dat was ook de bedoeling in dit 

jaar van het geloof, afgekondigd bij de gele

genheid van de soste verjaardag van de ope

ning van hetTweedeVaticaans Concilie. 

Licht 
Zoals de titel van dejongste pauselijke wereld

brief aangeeft, is de dragende metafoor om 

over geloof te spreken 'Iicht'. Tot dit metafori

sche veld behoren ook gel oven als'zien' en Gods 

openbaring als 'verlichting'. Geloof is een Iicht 

diept. Een schitterend voorbeeld daarvan is 

de wijze waarop Augustinus uit de dialoog 

met het neoplatonisme een filosofie van het 

Iicht, van kennen als zien, puurt: hij vond er 

het inzicht dat Gods transcendente goed

heid in aile dingen wordt gereflecteerd. De 

metaforiek van Iicht en zien integreert de 

metaforiek van Woord , roeping en horen : 

waar 'horen' verwijst naar ons onderweg 

zijn in de geschiedenis, voorziet 'zien' in een 

overzicht van geheel deze weg, en de wijze 

waarop deze in Gods plan is gesitueerd. Te 

dat van elders komt en de levensweg van de vaak echter wordt waarheid verdacht ge-

Verder beklemtoont de encycliek dat geloof te 

maken heeft met het Ieven en samenleven, hier 

en nu, in de 'stad van de mens'. Geloof helpt te 

zien wat de betekenis ervan is in het grote plan 

van God, en staat in dienst van het algemeen 

belang, rechtvaardigheid en vrede. De ency

cliek gaat daarbij vooreerst in op het belang 

van de familie, de band tussen man en vrouw 

en tussen ouders en kinderen. Vervolgens, en 

tegengesteld aan de moderne, onhoudbare 

droom van universele broederlijkheid, wordt 

ontwikkeld hoe het geloof in God de echte 

grondslag biedt voor broederlijkheid en con

creet leidde tot het principe van de unieke 

waardigheid van elke mens. Oat geldt ook voor 

het respect voor de natuur- de schepping als 

gave. Ten derde kan het geloof het lijden van 

deze wereld niet doen vergeten. In dit lijden, zo 

toonden Franciscus van Assisi en moederThe

resa aan, is God de mens nabij. Geloofverklaart 

het lijden niet, maar belijdt een God die het pad 

van het lijden deelt en perspectief biedt. 

mens verlicht, tussen verleden en toekomst, maakt of enkel als subjectieve voorkeur be- De penhouder 

Woord en antwoord 
Hoe zou deze encycliek eruit hebben ge

zien wanneer als basismetafoor voor geloof 

niet 'Iicht' en 'zien', maar 'horen', 'woord en 

antwoord' zou zijn gekozen? Of, als op zijn 

minst beide hetzelfde gewicht en filosofi

sche uitwerking gekregen zouden hebben? 

Eerderdan verlichting geschiedt open baring 

dan als roeping , en wordt geloof het ant

woordend ingaan op Gods Woord . Geloof 

verschijnt dan als een ten voeten uit histo

risch en dialogaal gebeuren, in het hieren nu 

van de geschiedenis, ook in de moderne en 

postmoderne tijd . Eerder dan aan waarheid 

worden geloof en liefde dan a an vertrouwen 

gelinkt. Want ook het leren 'zien met jezus' 

ogen' blijft een historisch en dynamisch ge

beuren, zonder overzicht, zonder verzeke

ring, met ruimte voor diversiteit en ontwik

keling . lmmers, ook de waarheid die ons 

gegeven is, ontslaat ons niet van menselijk 

zoeken . De herinnering waarvan het geloof 

leeft, is een gevaarlijke herinnering . 

tot over de dood heen. Van bij het begin wordt grepen. De band tussen geloof en waarheid De metaforiek van Iicht en zien; de band tus- Hoofdstuk afsluiten 
ook de tegenstelling gemaakt tussen het Iicht wordt zelfs verward met fanatisme. Onze sen geloof, liefde en waarheid ; de exclusieve Het is wei Iicht onbegonnen werk na te gaan 



geloof. Daarbij focust de encycliek op de om

kenng die de moderniteit bewerkste,lligde: 

de rede bewerkt de V/verlichting, en dus niet 

Ianger het geloof dat nu met duisternis wordt 

geassocieerd. Vandaag blijkt die autonomie 

van de rede ongeloofwaardig en heerst relati

visme, verwarring en dus het duister. Precies 

daarom is het belangrijk om het Iicht van het 

geloof voortijdgenoten te verhelderen. 

Betrouwbare liefde 
Om te omschrijven wat gel oven is, herleest de 

encycliek de heilsgeschiedenis. in het bijzon

der het verhaal van Abraham, in wie levenge

vend geloof en belofte samengaan; vervolgens 

dat van Mozes en de uittocht, waarbij aan de 

verlokking van het ongeloof en de idolatrie 

wordt herinnerd. Conclusie is dat geloof men

sen op het lichtende pad zet waarlangs God en 

mensen elkaar ontmoeten. Dit geloof wordt 

voltooid in Jezus Christus: Jezus' Ieven, lijden, 

sterven en verrijzen, openbaren ten voile dat 

God betrouwbare liefde is, die uitstaat naar 

mensen . Geloven is daarom niet aileen op

zien naar Jezus. maar tegelijk 'leren zien zo

als jezus de ding en ziet', 'met de ogen van Je

zus'. Wie gelooft. wordt door de liefde omge

vormd. Het is hetaanbod van Gods liefde, die 

van elders komt, voluit aanvaarden; Ieven in 

Christus en del en in zijn liefde die de Geest is. 

Geloof, liefde, waarheid 
Voor de encycliek betekent dit dat geloof en 

waarheid ten nauwste samenhangen. Die 

waarheid is niet conceptueel, maar een ken

nis van het hart, gevoed vanuit de liefde. Ge

loof,liefde en waarheid zijn intrinsiek met el

kaarverbonden . Geloofvoert naar een beter 

beg rip van Ieven en samenleven, en inzicht 

in het plan van God met mens en geschiede

nis. Het is in de ontmoeting met het hellenis-
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is die aan de mens voorafgaat. Aan die waar

heid herinnert het geloof. 

Gemeenschap 
Geloven is immers niet een individueel, maar 

een kerkelijk gebeuren. ln de kerk wordt dit ge

loof doorgegeven van persoon tot persoon en 

door de tijd heen. In het'wij'van de kerk wordt 

de herinnering bewaard en overgeleverd : in de 

sacramenten, in de geloofsbelijdenis, in het 

bidden en in de Tien Geboden. De encycliek 

wijst er in dit verband op dat de eenheid, de zui

verheid en de integriteit van het geloof moeten 

worden gerespecteerd, en dat het kerkelijke 

leergezag daarvoor de garantie biedt. 

··~·" ""''"'' VVVI IICL JVIIC11ll n:::>t:Vdltyt:m::, Ut: I Uti- Wddr paus t-ranctscus ITT ae tekst neett tnge-

derende ontmoeting van Bijbels geloof en 

Grieks den ken; de verwijzingen naar bijna ai

leen voormoderne auteurs; de referenties naar 

kerkelijke documenten waarbij hij betrokken 

is geweest; en vooral het achterliggende an

tagonisme met de moderniteit: dat alles geeft 

aan dat de vorige paus de pen van deze ency

cliek he eft vastgehouden. Verdervalt op dat hij 

ook nog een laatste keer van de gelegenheid 

gebruikmaakt om de puntjes op de i te zetten 

in discussies waarin hij betrokken is geweest: 

de rol van het leergezag; de inkapseling van de 

theologie; het beklemtonen van eenheid, con

tinu·tteit en zuiverheid van het geloof; de kop

peling van liefde aan de relatie man-vrouw. 

grepen. Waarnemers Wij7en bijvoorbeeld naar 

nummer18 over het belang van het geloof voor 

het dagelijkse Ieven, nummer 34 over de nede

righeid en de nood aan getuigenis en dialoog 

met allen, en vooral nummer r:;J over het lijden. 

Met deze encycliek sluit Franciscus veeleer de 

periode van zijn voorganger af. Oat deed hij op 

hetzelfde ogenblik met de aankondiging dat 

pausJohannes Paulus II heilig wordtverklaard. 

In ditperspectiefzijn nochdezeaankondiging, 

noch Lumen fidei de echte verrassing van de 

laatste twee weken, maar het nieuws van de 

heiligverklaring van paus Johannes XXIII, de 

paus van Vaticanum II die opriep tot vernieu

wing, herbronning en dialoog. ~ 

tische den ken dat deze Bijbelse intu.ltie door Paus Franciscus trok naar Lampedusa om er migranten te ont moeten die Europa proberen binnen te geraken op zoek naar een beter Ieven. © BELGA 
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