
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 30 mei 2021 
 
Beste parochiaan, 
 
Na zijn verrijzenis staat Jezus boven op een berg en spreekt zijn leerlingen toe: Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op aarde. De leerlingen lijken nog niet helemaal 
bekomen van alles wat ze hadden meegemaakt: de gewelddadige dood van hun 
meester, zijn nieuwe presentie in hun midden, die hun zowel met schrik als met vreugde 
vervulde. De leerlingen wierpen zich in aanbidding neer, maar sommigen twijfelden. Dat 
laatste staat er troostrijk bij: sommigen twijfelden… 
Velen van ons zijn opgevoed met het idee dat het geloof in God zoiets is als een 
rotsblok, iets dat twijfel uitsluit en vragen overbodig maakt. De Katholieke Kerk met 
haar stevige, wereldwijde organisatie, haar doordachte geloofsleer en duidelijke  
regelgeving straalde dat ook uit. Ik weet ook dat velen door levenservaring hun geloof 
anders zijn gaan beleven.  Dat geloof heeft de vorm  aangenomen van een weg, die je zo 
goed als mogelijk bewandelt.  Eerder de beweging van de weg dan een 
onbeweeglijkheid van de rots. Nu sluiten weg en rots elkaar niet uit als we spreken over 
geloof en Kerk. Dynamiek en structuur, bezieling én organisatie, beweging en houvast 
horen bij elkaar. Dat is zo in de Kerk, in een gezin, in elke gemeenschap.  
Als we denken aan de vele generaties gelovigen vóór ons, zien we een enorme variëteit 
van geloven. Voor de één is het een taaie strijd, voor de ander vreugdevolle zekerheid, 
voor weer anderen  harmonieuze vrede of diep gewortelde hoop. We ontmoeten 
trouwens ook mensen die bij geloof geen enkele voorstelling (meer) hebben. Niet 
zozeer omdat ze het geloof hebben verlaten of zijn kwijtgeraakt, maar omdat ze er nooit 
mee in aanraking zijn gekomen.  
Het overkwam me eens bij een familiefeestje: de vriendin van een neef hoorde dat ik 
priester ben en vroeg geïnteresseerd wat dat inhoudt, wat voor werk ik doe. Ze vroeg  
vooral wat geloof eigenlijk is en wat het met je doet. Het waren simpele en tegelijk 
levensgrote vragen! En daarom ook niet zo gemakkelijk te beantwoorden!  
 
De leerlingen boven op die berg in Galilea, worden door Jezus uitgezonden, ook de 
twijfelaars! Die hoeven niet eerst een  geloofsexamen af te leggen. Ze gaan op weg met 
geloof als bagage, inclusief de vragen en de twijfels van dien. Ze gaan op weg in de 
Naam van God, de Vader, de Zoon en heilige Geest. En ze krijgen een belofte en een 
zegen mee: Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.  
 
 Pastoor Han Akkermans        
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IK WEET NIET VEEL 
 

Ik weet niet veel  
maar van wolken heb ik verstand 

zalig gelegen in een grote emmer gras  
kan ik ze bijna roken. 

 
Ook weet ik iets van vogels die koeren  

net kinderen die wrijven  
met natte vingers op een vensterglas. 

 
Ik weet niet veel  

en van engelen heb ik zeker geen verstand  
en nog minder van God hun Vader  

maar net als van vogels  
van kinderen en wolken  

ik hou er toch van. 
 

(José de Poortere, 1935-2019) 


