
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 21 juni 2020 
 

Beste parochiaan, 
 
“Vrees niet, weest niet bang”! Het is bijna een refrein in de Bijbel. Ook in het Evangelie 
van deze zondag (Matteüs 10, 26-33) staat het er tot driemaal toe. Jezus zegt het tegen 
zijn leerlingen op het moment dat Hij hen uitzendt, een onbekende toekomst tegemoet, 
een onbekende wereld in. Je kunt je voorstellen dat die leerlingen opzagen tegen hun 
taak, tegen de gevaren van de weg, tegen de onverschilligheid of vijandigheid die ze 
misschien zouden ontmoeten. “Wees niet bang”, dat horen we in de Bijbel, als mensen 
een opdracht krijgen, een taak waar ze zich niet toe in staat achtten. “Vrees niet. Ik ben 
met je, Ik blijf bij je.” zo klinkt het dan als een steun in de rug, als een stem die moed 
geeft, een richtingwijzer die een weg toont.  
 
Tegenover vrees - heel begrijpelijk en invoelbaar - staat vertrouwen. Vertrouwen leer je 
gaandeweg door zelf vertrouwen te ontvangen. Je kunt niet zomaar in je hoofd een 
knop omdraaien van vrees naar vertrouwen. Om te leren vertrouwen heb je positieve 
ervaringen nodig. De ervaring dat anderen betrouwbaar zijn. Kinderen leren het van hun 
ouders: dat ze hen niet in de steek laten. Ze doen de ervaring op dat ouders voor hen 
zorgen, ook als ze niet voortdurend in de buurt zijn. 
 
Vertrouwen betekent dat je bereid bent risico’s te nemen. Vertrouwen is niet hetzelfde 
als garantie krijgen. Het is altijd een vorm van overgave. Vertrouwen is een besef dat je 
op een diep niveau gedragen wordt en gedragen blijft, een stevig fundament dat niet 
snel geschokt wordt. Engelen zijn in de Bijbel vaak degenen die mensen aanspreken met 
het woord: “Vrees niet”. Zij zijn de boden van God die uitnodigen om op Hem te 
vertrouwen. 
 
“Wie niet waagt, die niet wint”, zegt het spreekwoord. Als je alles tevoren wilt 
controleren, als je 100% zeker wilt zijn dat iets zal lukken, dan loopt het leven als zand 
tussen je vingers door. Vertrouwen schakelt het gezond verstand niet uit, maar neemt 
dat mee. Vertrouwen vermijdt de twee uitersten: scrupuleuze angst enerzijds en 
achteloze roekeloosheid anderzijds. Vertrouwen opent de deur van de toekomst met 
creativiteit, fantasie en durf. 
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In deze coronatijd zijn veel mensen bevangen door angst en vrees. Heel begrijpelijk, 
want wat we meemaken, had niemand kunnen voorzien. En het onbekende maakt nu 
eenmaal onzeker. Belangrijk is het om nu een fundament van vertrouwen te hebben. 
Ook het vertrouwen in mensen die uit hoofde van hun verantwoordelijkheid moeilijke 
beslissingen moeten nemen: overheid, wetenschappers, economen. Voor ons, 
christenen, wordt dit vertrouwen geschraagd door het besef dat God onze Schepper en 
Behoeder is, dat ons leven veilig is in zijn hand. 
 

“Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver?... 
Weest dus niet bevreesd, 

gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen!” 
(Mt. 10, 29-31) 

 
Wandeling 

 
Wel wandel ik graag 

met Jou door de velden, 
en pluk achter je rug 

zo hier en daar 
een korenaar 

 
Máár, 

om achter je aan 
de kruisweg 
op te gaan? 

 
Wanneer het weer 

zover is, Heer, 
sta dan even stil,  
en zien mij aan,  

vóór de haan 
gaat kraaien. 

 
(Zr. Oda M. Swagemakers osb, 1916-2006) 

 


