
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 7 maart 2021 
 

 

Beste parochiaan, 
 
Tempels, kerken, moskeeën, heiligdommen, we komen ze over de hele wereld tegen. Ze 
zijn vaak mooi om te zien, interessant om te bezoeken, beeldbepalend voor stad, dorp 
of landschap. De vraag die naar aanleiding van het Evangelie van deze zondag (Joh.3, 13-
25) opkomt luidt: is zo’n gebouw wezenlijk voor ons geloof? Er zijn veel redenen 
geweest om kerken te bouwen. Om God te eren en te danken voor bijzondere gunsten, 
om als gemeenschap een plaats en een gezicht te hebben. Maar ze zijn ook gebouwd 
om te imponeren.  
De ruimte van tempel of kerk is met veel gevoelens verweven. In de stenen en muren is 
veel kundigheid, tijd en geld geïnvesteerd, maar ook veel geloof en emoties. Wie aan 
een kerk komt, komt aan de gemeenschap. Dat blijkt als er plannen worden gemaakt om 
een kerk te verkopen of af te breken.  
In de Bijbel lezen we hoe de tempel van Jerusalem met alle zorg en aandacht werd 
gebouwd, maar er staat eveneens dat God eigenlijk niet op een tempel zat te wachten. 
Ook zonder tempel kon Hij bij zijn volk zijn. En het volk kon zich ook zonder tempel tot 
Hem richten. De profeten wijzen erop dat het bestaan van de tempel geen garantie is 
van Gods zegen. Waar eredienst niet gepaard gaat met rechtvaardigheid keert Hij zich 
af. 
We besteden terecht veel aandacht aan onze kerkgebouwen, maar uiteindelijk gaat het 
erom of wij zelf de levende stenen zijn waarmee de Kerk als het huis van God wordt 
opgebouwd. Beantwoorden we aan wat God van ons vraagt? Of is ons leven van alledag 
in tegenspraak met wat we daar belijden en vieren?  
 
Om God te aanbidden hebben we, strikt genomen, geen kerkgebouw nodig, maar toch 
zijn we blij en trots dat we ze hebben. Hier nemen we tijd voor God, maken we ruimte 
voor Hem, laten we Hem aan het Woord. Zo worden we als geloofsgemeenschap 
opgebouwd, worden we geraakt door zijn Geest en ontvangen we zijn zegen. Als we de 
ruimte van de kerk vullen met eerbied en saamhorigheid, met vergevingsgezindheid en  
geloof, staan we sterk om daarbuiten, waar we wonen en werken, te leven als 
waarachtige christenen.  
 
Pastoor Han Akkermans 
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WAAROM 
 

Waarom ik gelovig ben, 
ik die niet naar de kerk ga, 

omdat ik daarin niet gedoopt ben, 
maar die vaak voor haar poort sta 

en me één voel met hen 
die daar zoeken en vinden gena? 

 
Ik ben gelovig omdat 

ik een heilige moeder had: 
omdat ik me herinner ’t kind 

dat hartstochtelijk heeft bemind; 
omdat ik trots ben op een zoon, 

en me herinner al ’t schoon 
waar mijn rede geen reden voor vindt. 

 
Ik ben gelovig omdat 

ik zoveel pijn heb gehad, 
en ik langzaam heb verstaan 
dat het lot ons moet slaan 
opdat een goddelijk graan 

de oogst zou zijn van al wat 
slecht beproeving ons leert. 

 
Ik ben gelovig, mijn Heer, 

omdat mijn arme verstand, 
in dit heerlijke vreemde land, 

ten minste begrijpt: er is 
een wonderbaarlijke geheimenis, 

en dat ze U is en groot – 
de zin van leven maal dood! 

 
Johan Daisne 
(1912-1978) 

 
 


