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JONGEREN EN GOD - Reflecties op de beeldvorming en de vraag naar het
bestaan van God (1988-2019)
Joh 20,29 ‘Omdat je Mij gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben
toch tot geloof komen’.

Het opzet
Het voornemen om ooit iets te schrijven over resultaten van een opdracht die ik
jarenlang in het zesde jaar secundair onderwijs gaf aan leerlingen, wil ik nu in een
aantal artikels waarmaken. Lees dit schrijven ook als een ode aan een volledige
generatie leerlingen die natuurlijk leeftijdsgebonden reageren. Hun denken heeft mijn
werk als godsdienstleerkracht elke dag kleur gegeven. Daarom ben ik hen ook erg
dankbaar. Wetenschappelijke allures kan ik dit schrijven niet geven omdat statistisch
een aantal verhoudingen niet worden gerespecteerd: ik vertrek immers van concrete
leerlingen die voor mij in de klas zaten. Tot eind jaren negentig gaf ik les aan uitsluitend
meisjes. Daarna zijn de cijfers gebaseerd op een gemengd publiek. Het ene jaar wat
meer meisjes dan jongens, het andere jaar andersom. Ook de verhouding tussen BSO,
TSO en ASO leerlingen is zeker niet evenwichtig. Door omstandigheden gaf ik de
laatste 10 jaar uitsluitend les in ASO. Hoe dan ook een heel divers publiek.
Doorstromingsrichtingen waren duidelijk meer mijn deel. Arbeidsgerichte richtingen
waren grondig in de minderheid. Wat wél een stabiele factor is, is de leeftijd. Mijn
vragen richten zich tot 17-18-19 jarigen, laatste jaars secundair onderwijs en ook een
kleine groep zevende jaars.
Ik ben met deze opdracht begonnen eind de jaren 80. Het laatste jaar was het
schooljaar 2018-2019, overigens ook het jaar dat ik mijn loopbaan beëindigde om reden
van pensioen. Tot mijn verbazing stel ik vast dat het gaat om een groep van 2382
leerlingen !

Welke vragen kregen leerlingen schriftelijk te beantwoorden?
I. Bij welke stelling sluit jouw mening het meest nauw aan? Zet daar een kruisje.
Jouw motivering kan je uitwerken bij vraag IV.
1. Ik geloof in God.
2. Er moet wel iets zijn.
3. Ik kom er eigenlijk niet uit.
4. Voor mij bestaat er geen God.
5. Ik ben helemaal niet met God bezig.

II. Wat hebben mensen jou in het verleden allemaal verteld over God? Wat herinner
je daaromtrent?
III. Wie heeft dat verteld? Wie zijn op gelovig vlak de sterkst beïnvloedende mensen
geweest? (Namen hoef je niet te noteren, want die zijn ons allicht onbekend.
Gaat het echter over grootouders, ouders, leerkrachten, begeleiders, boeken,
artikels, televisie-uitzendingen…) Specifieer.
IV. Hoe denk jij nu over God ?
Ze kregen de opdracht hun antwoorden op papier te zetten (eventueel naamloos). Dat
gaf me de mogelijkheid om daarna een schriftelijke synthese te maken van al hun
argumenten en denkwijzen. Erg boeiend.

De cijfers

Wat valt er uit op te maken?
Betreft kolom 1: Ik geloof in God. (donker blauw)
Procentueel liggen de cijfers tussen 4,3 en 30 % en een gemiddelde van 15,5 %. M.a.w.
er zitten ook heel wat wispelturigheden in. Met uitzondering van enkele jaren zie je
echter wel een dalende tendens, maar met sterke schommelingen in de laatste periode.
Maatschappelijk zal dit wel geen wenkbrauwen doen fronsen. Geloofstradities
verdampen in gezins- en familiekring. Geloof en godsdienst worden verdacht door
terrorisme en allerlei schandalen die ook de kerk en hun gezagsdragers raken. Toch
zijn er ook cijfers die wijzen op een soort immuniteit: als bisschop Van Gheluwe in
Brugge in 2010 wordt afgezet, met heel wat begrijpelijke media- aandacht, stijgt deze
kolom van 8,2 naar 30 %. Toch wil ik niet ontkennen dat kerkelijke schandalen veel

kwaad hebben gedaan aan het imago van de Kerk en aan de visie van jongeren en
volwassenen op godsdiensten. De impact op de persoonlijke en individuele
geloofsbeleving is een andere zaak. Zo merkten we de laatste jaren bij een groep van
jongeren ook een onbevangen nieuwsgierigheid die helemaal los staat van ouders,
maar ergens wel zijn voedingsbodem vindt in hun relationele (niet kerkelijke) omgeving.
Betreft kolom 2: Er moet wel iets zijn. (bruin)
Zoals je goed kan merken op de tweede bijlage, scoort deze kolom vaak het hoogst.
Cijfers liggen tussen 8,8 en 65,7 % met een gemiddelde van 45 %. Dat is niet niets.
Heel wat jongeren hebben een religieus gevoel en staan open voor een méér. Voor
sommigen is dat erg vaag, maar voor anderen volgt een duidelijke affirmatie met IETS
dat ons overstijgt. In deze groep zitten heel wat leerlingen die het moeilijk hebben met
de voorstelling van een persoonlijke God. Ze brengen hun Godsvoorstelling op een
ander niveau, wat niet betekent dat de persoonlijke band vervaagt. In deze groep zitten
ook twijfelaars, maar uiteindelijk beslissen ze toch om een kruisje te plaatsen in kolom
twee en niet in kolom drie waar de echte twijfelaars zitten. Heel wat jaren blijft de score
hoog, alleen in de laatste jaren zien we een opmerkelijke daling die de cijfers in
verhouding brengen met de andere keuzen. Mijn ervaring als godsdienstleerkracht
bevestigt het gevoel dat de religieuze aanspreekbaarheid van leerlingen vrij groot blijft,
behalve voor een aanzienlijke groep in de laatste jaren. Bij hen maakten we een
omwenteling mee met negativiteit en uitdrukkelijk verzet, gevoed door mensen in hun
directe omgeving, door de media, lectuur en films.
De groep van “ietsisten” blijft een belangrijke groep die vanuit hun openheid voor het
‘heilige’ aanspreekbaar blijven om hun geloofsbeleving later verder uit te diepen.
Hoeveel kandidaat-trouwers voor de katholieke kerk heb ik samen met mijn vrouw al
thuis mogen ontvangen, die zich meteen verontschuldigen voor hun afstand tegenover
de Kerk, maar intens op zoek zijn naar diepgang en een mooi ritueel voor hun
huwelijksbeleving. Het verhaal van Jezus en de betekenis van een sacramenteel
huwelijk mogen dan wel nog ver van hun beleving liggen, toch stellen ze onomwonden:
“Vertel het ons…” en daarna “zo hebben ze ons dat nog nooit gezegd en nu begrijpen
we het eindelijk…” Leerlingen van 17-19 jaar houden liever nog alle opties open.
Betreft kolom 3: Ik kom er niet uit. (grijs)
De kolom van de twijfelaars – met alle respect overigens – is een kolom die ook zijn
wispelturigheden kent, maar het is moeilijker een duidelijke tendens waar te nemen. Je
zou kunnen stellen: twijfelaars zijn er altijd geweest. Die cijfers liggen tussen de 7,9 en
31,4 % met een gemiddelde van 16,4 %. Je kan niet echt stellen dat dit met de jaren
duidelijk toe- of afnam. Twijfelaars zweven tussen kolom 2 en kolom 4 en weten geen
uiteindelijke keuze te maken. Rationeel wijst men vaak af, maar anderzijds
verwonderen ze zich over het feit dat er nog zoveel gelovigen zijn. Misschien moet er
dan toch iets van aan zijn…
Betreft kolom 4: Voor mij bestaat er geen God. (geel)

Hier is de tendens duidelijk. Als in mijn beginjaren als godsdienstleerkracht dit groepje
van leerlingen erg beperkt was, dan kon ik alleen vaststellen dat deze kritische groep
met de jaren zich duidelijker manifesteerde. Het laagste cijfer was 0 % en het hoogste
41,2 % met een gemiddelde van 13 %. Dat laatste cijfer is laag, maar dit wordt sterk
beïnvloed door de cijfers van de jaren tachtig en negentig. Na 2000 zie je het
duidelijker stijgen. Ligt de oorzaak ook mede bij de genderwijziging in mijn
leerlingenpopulatie? Op de voornaamste motieven zal ik in een later artikel dieper
ingaan.

Betreft kolom 5: Ik ben er niet mee bezig. (licht blauw)
Dikwijls wordt gezegd of geschreven dat jongeren onverschilliger zouden worden. Dat
geloof en godsdienst hen niets meer doet, laat staan dat men er zich nog mee
bezighoudt. Als je de cijfers bekijkt, dan moet je dat toch wat relativeren. Natuurlijk
besef ik ook dat de context van een godsdienstles, leerlingen uitdaagt om juist
onverschilligheid uit te bannen. Toch had men niets te verliezen als men deze mening
vertolkte. Cijfers tonen ook hier weer grote schommelingen. Het laagste cijfer is 0% en
het hoogste 20,8% met een gemiddelde van 10,5%. Is dit veel of weinig, dat laat ik over
aan de lezer. Misschien moeten we wel zeggen dat de laatste jaren er toch een
gemiddelde stijging af te lezen valt.
In een later artikel zal ik verder graven in de motieven die jongeren spontaan geven bij
hun keuze.
Rik Patteet

BERICHTEN UIT DE PAROCHIE WILLEBROEK
ZONDAG 3 OKTOBER – VORMSEL

Na veel uitstel, geschuifel en onzekerheden en een eerder ongewoon maar geslaagd
catecheseparcours is het eindelijk zover. 3 oktober betekent vormseldag voor alle
vormelingen uit onze parochie!
De vormelingen in de Sint-Amanduskerk zijn als eersten aan de beurt. Om 9 uur is er
de plechtigheid. De vormelingen in de Sint-Niklaaskerk worden gevormd in een viering
om 11 uur.
We wensen alle vormelingen en hun familie een mooie en intense viering zowel in de
kerk al achteraf elders.
Zondagsvieringen Blaasveld en Willebroek
In de kerk van Blaasveld is er omwille van de drukte van het vormsel geen
zondagsviering. In Willebroek vindt de eucharistieviering plaats op het gewone uur (11
uur) in Kapel De Rank (voormalige kloosterkapel naast secretariaat en kerk).
Parochianen uit Blaasveld zijn van harte welkom.

NIEUWS UIT BLAASVELD
Zaterdag18 september – kruisoplegging vormelingen
Voor vele families was het feest dat weekend. Het vormsel dat was gepland voor de
lente kan eindelijk doorgaan!
Op zaterdag 18 september hielden catechisten en vormelingen, in onze Sint
Amanduskerk, de viering met kruisoplegging. Ze ontvingen dan ook het kruisje dat ze
tijdens het vormsel zullen dragen. Tijdens deze viering stonden we even bij Jezus stil
om onze keuze voor Hem uitdrukkelijk uit te spreken. Jezus had tijd en aandacht voor
iedereen en zeker voor mensen die aan de kant stonden. Hij heeft Zijn leven voor hen
gegeven.
De vormelingen vroegen in deze viering aan Jezus om hen moed te geven om voor
elkaar te zorgen en eveneens om tegen de stroom in te kunnen gaan zodat de wereld
van goedheid en liefde in hun leven meer en meer zichtbaar zou worden. Dat zij zich
steeds in gebed tot Hem zouden kunnen richten en dat ze de kracht mogen hebben om
ook het kruis te dragen en te leven voor elkaar.
Op 3 oktober ontvangen 40 vormelingen, in onze parochiekerk, het Heilig Vormsel dat
toegediend zal worden door Eerwaarde Heer Guy De Keersmaecker.
Onze gelukkige vormelingen zijn: Alaers Joppe, Beckers Matz, Boodts Jenna,
Cauberghs Ava, Cools Elien, Coppieters Browyn, Cordemans Maxim, Cornette Hanne,
De Bont Anne-Sophie, De Borger Fien, De Buyser Maite, De Keyzer Julie, Engels
Dries, Govers Jorne, Haleyt Karlyn, Meeus Nils, Moerenhout Axelle, Op de Beeck Inez,
Pauwels Raf, Pikaerts Lore, Roevens Tristan, Schmid Louise Marie, Teughels Lara,
Teughels Luca, Van den Heuvel Iany, Van de Vondel Jarne,
Van de Voorde Merel, Van Dijck Ines, Van Dijck Jarne, Van Eycken Tuur,
Van Humbeeck Yanaïka, Van Ingelgem Matthis, Van Pester Xander, Van Ranst Milo,
Van Roye Lars,Van Waterschoot Milla, Verduyckt Jonas, Verstrepen Stan, Verswyfel
Maxime, Voets Robbert.
Proficiat!

Terugblik eerste communieviering
Maar vorige week, zaterdag 25 september, was het ook feest, want dan was er de
uitgestelde eerste communieviering voor Buellens Saartje, Braekeleire Finn, De Nutte
Vynn, Jacobs Millie, Kockelkoren Ferre, Leroy Lyana, Soetens Thomas, Spaenjaers
Liano,
Van Vlierberghe Yana, Van Dam Wout, Vander Beke Bent, Verspeurt Lily,
Cools Wout, Coppieters Hyde, De Bock Janne, Duran Garcia Jordanis, Michon Jelana,
Mus Lilou, Seyen Maithe, Vander Aa Zita, Van den Bergh Elize, Van der dood Julie,
Van Roye Kaat, Verbesselt Tuur, Hanssens Wannes.
Hele dikke proficiat aan de feestelingen en hun ouders!

ZATERDAG 2 OKTOBER – EERSTEZATERDAGVIERING CBB

Op zaterdag 2 oktober vieren we in de Christelijke Basis beweging, Romerohuis Rijweg
111 Puurs om 19 u. onze eerstezaterdagviering. Iedereen is hartelijk welkom om mee te
bidden en te vieren rond het thema van 17 oktober: Internationale dag van verzet tegen
extreme armoede en sociale uitsluiting. Dit jaar staat deze viering in het teken van 50
jaar ATD België en de Volksuniversiteit van oktober 2021 rond “Klimaatverandering en
de gevolgen voor de armsten.”
De coronamaatregelen laten nu ook toe om - voor wie het wenst – vooraf samen te
eten van de meegebrachte boterhammetjes. Je bent welkom vanaf 18 uur.

DE TOEMAATJES

De dag dat de pastor ziek was
Om tien uur zou de viering beginnen.
Maar er gebeurde niets.
Toen zei een meisje tegen haar vader:
‘Als de pastor niet komt, zal ik preken.’
Ze ging naar voren bij de microfoon en zei:
‘Ik zal jullie iets over God vertellen.’
Alle mensen werden stil.
‘Als ik aan God denk, dan kijk ik naar alles wat Hij geschapen heeft.
Hij laat de bomen en de planten groeien en ook de dieren:
de paarden, de vogels, de egels en de mieren.
Dat vind ik heel mooi.
Als ik er naar kijk, dan lijkt het alsof ik God zie.’
‘Weten jullie ook iets over God?’ vroeg ze.
Een vrouw kwam naar voren :
‘In de Bijbel lees ik dat God een naam heeft:
JHWH, dat betekent: Ik zal er zijn.
God is er steeds bij, bij alles wat mensen doen.
Dat weet, dat voel ik.’
Intussen was één man van de jongeren opgestaan:
‘Ik weet niet wie God is, maar ik weet wel wie Jezus is.
Jezus zei dat we elkaar moeten liefhebben.
Hij zei ook dat we onze handen uit de mouwen moeten steken
en niet alleen mooie praatjes verkopen.’
Toen kwam er een man naar voren die zei:
‘In de Bijbel staat:
Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben ik in hun midden.
Vandaag is de Geest van God,

dezelfde Geest die ook in Jezus was, hier aanwezig.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’
Iedereen antwoordde: ‘Amen’.
Toen gingen de mensen de kerk uit.
Ze hebben nog heel lang nagepraat over de zondag
dat de pastor ziek was.
Mark De Vos
Diaken

29/9 de aartsengelen
God in de hemel is ongeven door zeven zuivere geesten, de aartsengelen. Drie kennen
we vanuit de bijbel met naam: Michaël, Gabriël, de boodschappers en Rafaël, de
strijder die Lucifer verjoeg.
Sint-Michiel
verbiedt strooien hoed en linnen kiel
30/9
Vroeger trok de boer zijn rode slaaplijf aan
en de boerin haar blauwe baaien rok.
1/10 Bavo 7de eeuw
Oudere boeren kennen bamis (bavo-mis) voor 1 oktober als vervaldag voor schulden en
pacht, bamisweer betekent miezerig herfstweer, familienamen als Bavik, Bouwens en
Baafs verwijzen naar de heilige, het als de gemeente Bavikshove … Van de man zelf is
alleen geweten dat hij uit een Vlaamse adellijke familie stamde en zijn leven eindigde
als kluizenaar. Heel wat anders dan de boer Bavo uit de luisterliedjestijd.
Als het regent met Bamis
komt er een natte Kerstmis.

2/10 de engelbewaarders
De wereld van de engelen kent een rangorde waarbij de engelbewaarders het dichtst bij
de mens staan. Tegenwoordig zijn engelen vooral populair in buitenkerkelijke kringen, is
een engelbewaarder een nostalgisch reliek uit de kindertijd.
3/10
Kwak, vink, sijs en keep zijn op trek.
4/10 Franciscus van Assisi ca 1181-1226
De man die Werelddierendag in het leven riep, hoeft nauwelijks een voorstelling hier.
5/10
De dagen korten ’s morgens gemiddeld meer dan anderhalve minuut en ’s avonds
evenveel.
6/10 Bruno ca 1030-1101
Een naam die klinkt als een klok, hij werd dan ook in Keulen geboren. Stichter van de
orde der kartuizers, een orde van eremieten. Naam is afgeleid van la Grande
Chartreuse, een rotsig dal, in het Latijn Cartusia.
7/10
De vleermuizen vangen hun winterslaap aan.

Op straat kruis ik regelmatig fietsers of voetgangers met een ingetogen,
mysterieuze glimlach op de lippen. In zichzelf gekeerd en met de blik in de verte zien ze
er schaamteloos gelukkig uit. Het lijkt alsof ik er tegenwoordig meer zie dan vroeger,
maar dat kan een vergissing zijn. Misschien let ik er gewoon meer op.
Ik probeer telkens te verzinnen wat de bron van hun stille geluk is. Is het een warme
herinnering? Misschien aan een teder moment met een lieve medemens of aan een
geslaagde prestatie? Of denken ze gewoon terug aan een grappige opmerking van
iemand onlangs?
Of is het eerder een aanlokkelijk vooruitzicht? Staat hen een fijne ontmoeting met
vrienden te wachten of een interessant project of duiken ze straks in de armen van hun
geliefde? Zien ze in hun hoofd al de blinkende ogen van hun zoontje?
Meestal kan ik het niet uitmaken. En het hen vragen durf ik niet, bang als ik ben om hun
geluk te verstoren.

Ik denk dat ze niet weten dat hun geluk zo zichtbaar is voor anderen. Ze beseffen niet
hoe ze hun ziel een beetje blootleggen voor iedereen op straat. En dat hoeft ook niet.
Het is al genereus genoeg dat ze iedereen die hun pad kruist, laten meegenieten.
Wij mensen zijn spiegelwezens. We leren lachen en praten door te kijken naar de
mensen tegenover ons. We krijgen tranen in de ogen als we iemand zien huilen. En we
worden zelfs mee gelukkig als we een glimlach zien op het gezicht van een onbekende
voorbijganger.
Misschien is onze aanstekelijkheid wel onze diepste menselijke eigenschap.

BIJBEL VAN A TOT Z – B VAN BEPROEVING

In ‘Bijbel van A tot Z’ verklaren we verkeerd begrepen of vergeten woorden uit de Bijbel.
Niet elke letter is even interessant, het hele alfabet passeert dus niet in revue. Vandaag
als eerste in de rij het woord ‘beproeving’.
Gelovig omgaan met obstakels Ik vermoed dat mensen niet meer zo snel zullen
zeggen dat ze door God ‘op de proef gesteld’ worden. Wij zijn daar voorzichtig in
geworden. Want we wijten moeilijkheden en tegenslagen veeleer aan de
omstandigheden, aan een samenloop van omstandigheden, of desnoods aan onszelf.
Maar aan God?
Toch is het een Bijbels gegeven dat God op de proef stelt. En er zit meer wijsheid in
dan je op het eerste gezicht misschien denkt.
God doet dat niet om de mens te kleineren of om zichzelf te doen gelden. God is de
schepper van de mens, en Hij houdt van wat Hij gemaakt heeft. Maar beproevingen
kunnen mensen sterker maken, edelmoediger en rechtvaardiger. Die werking ervan
heeft de Bijbelse God op het oog.

Beproevingen van Abraham Dit wordt heel duidelijk in de levensweg van Abraham.
De joodse traditie vertelt ons dat Abraham tien keer op de proef gesteld wordt. Hij moet
breken met zijn familie, Sara in de handen van farao laten vallen, Lot zijn eigen weg
laten gaan, Hagar wegsturen… Allemaal geen gemakkelijke dingen!
Abraham vecht met zijn beproevingen, maar hij komt er steeds gelouterd uit.
Hij haakt niet af, hij blijft de weg gaan die hij volgens zijn innerlijke roepstem moet gaan.
De zwaarste beproeving is tevens de laatste, de tiende: God vraagt aan Abraham om
de zeer sterke band met zijn zoon Isaak door te snijden op de berg Moria. Het eerste
vers van dat hoofdstuk (Genesis 22) luidt als volgt: Na deze gebeurtenissen stelde God
Abraham op de proef. Dat is een geluk voor de lezer, want deze weet al op voorhand
dat God het offer van Isaak nooit bedoeld heeft als een letterlijk offeren op een
brandaltaar!
Abraham is elckerlyc: hij staat model voor elke gelovige, zowel jood als christen. Geen
enkel leven kan zich ontwikkelen zonder tegenslagen, moeilijkheden, enfin:
beproevingen. Als het goed is, hebben deze beproevingen een positief effect in die zin
dat we er beter uit komen. Maar zoiets kun je altijd maar achteraf zeggen, soms lang
nadat de moeilijkheden hebben plaatsgevonden.
Woestijn, bij uitstek plek van beproeving Ook het volk van Israël wordt op de proef
gesteld. Eigenlijk is heel de doortocht door de woestijn, zoals beschreven in de boeken
Exodus tot en met Deuteronomium, één grote beproeving. Het is de ‘leertijd’ van Israël,
en leren en beproefd worden gaan nu eenmaal vaak samen. Ook ‘woestijn’ en
‘beproeving’ hebben iets met elkaar: de woestijn is immers de plek waar je jezelf niet
kunt ontvluchten, waar je jezelf tegenkomt.
In de woestijn moet Israël leren wat het is om werkelijk in alle omstandigheden te
vertrouwen op God. Er is daar geen verzekering, er is geen luxe, geen verstrooiing. Wie
op zoek is naar verdieping en zijn leven eens opnieuw onder ogen wil komen, zoekt
daarom het beste altijd de eenzaamheid op, want dan heb je de garantie dat er iets
wezenlijks gebeuren zal!
Ook Jezus wordt in de woestijn op de proef gesteld. Marcus zegt zelfs expliciet dat het
de Geest is die Jezus de woestijn ‘indrijft’ (Marcus 1,12). De evangelisten Matteüs en
Lucas vertellen uitvoeriger hoe Jezus zichzelf daar tegenkomt. Bij zijn doop kreeg hij
immers de opdracht om ‘de Zoon’ te zijn, de zoon van de hemelse Vader.
In de woestijn houdt Satan – de ‘beproever’ (Matteüs 4,3) – Jezus een spiegel voor: als
jij nu de Zoon van God denkt te zijn, maak dan van deze stenen brood, of spring van de
tempel naar beneden, of… kniel voor mij! Jezus begrijpt wat de valkuilen van zijn
opdracht zijn. Gelouterd kan Jezus beginnen aan zijn opdracht: ‘Keer je leven om,
allemaal, want het Koninkrijk van de Hemel breekt nu door!’ (Matteüs 4,17)
Onzevader, bidden om stand te houden in de beproeving
Een beproeving herken je altijd in de achteruitkijkspiegel. Ook wij bidden
regelmatig dat we staande mogen blijven als we beproefd worden, en wel in het
Onzevader. De laatste bede is onlangs gewijzigd: we bidden niet meer ‘breng ons niet
in bekoring’, maar ‘breng ons niet in beproeving’, juist omdat ‘beproeving het betere
Bijbelse woord is. Toch staat en stond niet iedereen te springen om het charmante

‘bekoring’, een woord met een plus, in te ruilen voor het akelige ‘beproeving’. Dit
terzijde.
De bedoeling van deze bede is niet dat wij God vragen om ons niet meer op de proef te
stellen. Dat zou in strijd zijn met alles wat hierboven gezegd is. De beproeving hoort
immers bij onze menswording. Wat we wel vragen, is dat we niet zouden bezwijken als
we beproefd worden. We moeten zijn zoals Jezus, wat trouwens het vervolg van de
bede van het Onzevader duidelijk maakt: maar verlos ons van het kwade.
In het Matteüsevangelie is hier niet zozeer ‘het kwade’ bedoeld, maar veeleer ‘dé
kwade’, dat wil zeggen Satan, die Matteüs ook ‘de beproever’ noemt. Zoals Jezus
Satan heeft weerstaan, zo moeten wij dat ook doen. En we vragen God dat hij ons
daarbij helpt. Daarom moeten we de laatste bede van het Onzevader vooral in deze zin
verstaan: Laat ons niet bezwijken als we beproefd worden, maar bevrijd ons uit de
greep van de Kwade!
Bron Kerknet

WAAR GEHAKT WORDT, VALLEN SPAANDERS
‘Waar gehakt wordt vallen spaanders.’ Die uitdrukking hielp Annemarie Scheerboom
een overdreven neiging tot controle los te laten. We hoeven niet het hele pad te
overzien alvorens we op weg gaan. Het leven gaat stap voor stap. “Als je dicht bij het
geloof blijft, weet je wat je volgende stap is.”

Ik weet het nog zo goed: eten met mijn eerste kind. We woonden nog in hartje stad,
waren krap een jaar getrouwd en bovendien wisten we nog niet zo goed hoe dat nou
werkte, met een kind. We deden ons best. Was het nog makkelijk ons huis schoon te
houden in de kraamtijd met kleine Daniël – hij sliep toen toch nog bijna de hele dag –
toen het kleine ventje groot genoeg was om in de kinderstoel aan tafel mee te eten
werd het een heel ander verhaal. Met de motorische vaardigheden van een baby valt
eten heus niet mee. Krampachtig probeerde ik er dan voor te zorgen dat er zo min
mogelijk op de grond viel. Een hels karwei en bovendien niet eens nodig.
Nu, inmiddels staat de kinderteller op drie en gaat het eten heel anders. Daniël is
inmiddels alweer vijf en een half, dus groot genoeg om op een grotemensenstoel aan
tafel te zitten. Noa is een peuter, dus die zit op een hoge stoel aan tafel. Beiden eten
zelf naar eigen vermogen uit hun bordje. Arya, een stoute dreumes, die gaat mooi nog
vast in de kinderstoel. Lekker overzichtelijk. Tijdens het eten vallen de kruimels rijkelijk
over de vloer, maar er is geen haan die daarnaar kraait. We zijn gewoon lekker aan het
eten. En als het klaar is met eten, ruimen we de tafel leeg, mieteren de tafelkruimels op
de grond en vegen de boel weer aan kant. Dat is nu ons vaste riedeltje na een maaltijd
en dat gaat eigenlijk prima zo.

Het grote verschil met ‘vroeger’ en nu is dat ik van mijn man geleerd heb dat als er
gehakt wordt, er ook spaanders vallen. En dat dat erbij hoort. Daarna kun je alles wel
weer rechttrekken, maar je hoeft niet als je bezig bent je in te houden om zo min
mogelijk troep te maken. Voor mij was dat een hele bevrijding, want daardoor kan ik nu
mezelf met veel meer liefde geven aan de klus waar ik mee bezig ben, in plaats van
veel energie te steken in het in toom houden van de rotzooi die ik ondertussen maak.
Het is ook nog eens veel simpeler, want waar ik tot voor kort mijn hoofd brak over hoe ik
een klus nou zonder troep moest klaren, merkte ik dat sommige mensen gewoon
ergens aan beginnen en dat het daarna slechts een kwestie is van vegen om de boel
weer schoon te krijgen. Vroeger zou ik een klus uitstellen tot ik een waterdicht plan had
bedacht, maar nu weet ik: gewoon beginnen!
En wat heeft God nou te maken met dit hele verhaal? Heel simpel. Wij zeggen dan
wel “Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad”, maar we weigeren
vaak een stap te verzetten als niet het hele pad netjes verlicht is. Maar als je dicht bij
het geloof blijft, weet je wat je volgende stap is. En wat het pad brengt, zie je vanzelf
zodra je begint te lopen. Stap voor stap
Bron: De Bezieling

Ik heb nooit leren zwemmen met een leraar, maar ik ben er zelf achter gekomen hoe
ik dit moest doen. Op bivak met de Chiro in Mol, heel wat jaren geleden, was er op de
bivakplaats een zwembad en dat is de aanzet geweest tot mijn zwemtalent. Ik zag toen
iedereen met veel plezier bezig in het water en ik dacht: ‘Dit moet ik ook kunnen.’ Dus ik
sprong gewoon in het water en begon met mijn armen te slaan en ja hoor, het lukte. Ik
kon reeds 15 meter boven water blijven. Mijn stijl moest wel nog wat bijgeschaafd
worden, maar dit is met de jaren heel wat verbeterd. Tot voor de coronacrisis gingen wij
met ons drieën alle weken zwemmen en wij doen dit reeds twintig jaar lang. Wij liggen
nu al wel bijna twee jaar stil, maar van zo gauw de situatie anders wordt, gaan wij terug
aan de slag. Of het nu met crawl of schoolslag is. Wij leggen wel wat baantjes af om
aan onze conditie te werken. Wij hebben er vertrouwen in.
Geloven, dat is ook zoals zwemmen. Boven water blijven, drijven op het water en
steeds maar verdergaan. Geloven gebeurt op dezelfde manier. Het is met een overgave
en in vertrouwen. Geloven is niet God naar je hand zetten en spartelend protesteren als

God anders is dan je verwacht. Geloven is God aan jou, aan mij, aan ons zijn werk
laten doen. Je echt door Hem laten dragen. Het is zo dat wij niet goed weten wie God is
en wij weten ook niet wat God van zins is met de toekomst. Toch is geloven erop
vertrouwen dat Gods geheim steeds in ons aanwezig is. Dat echt dragen en daardoor
kunnen leven naar zijn Woord iets is wat wij cadeau gekregen hebben. Geloven is als
het ware onze voeten lostrekken van al die zekerheden die wij zelf gemaakt hebben en
ons laten meedrijven met alles wat God ons zomaar schenkt. Geloven is ook: weten en
niet weten. Niet weten wat de toekomst ons brengen zal en op hetzelfde moment weten
dat Hij ons draagt en vasthoudt.
Durf? Wij horen in onze omgeving geluiden dat het nu anders is dan een aantal jaren
geleden. Zo wordt er al eens verteld dat momenteel waarden zoals vriendschap,
geloven en solidariteit onder druk staan. Het is de vraag of wij dit zelf ook vinden en
indien dit zo is: ‘Hoe gaan wij ermee om? Gaan wij erin mee of maken wij een keuze?
Hebben wij het lef om tegen deze huidige tijdsgeest in te zwemmen als wij dit nodig
vinden?’
Wij voelen aan dat er heel dikwijls voorkeur gegeven wordt aan: ‘Ik wil bovenaan staan,
ik wil de beste zijn, ik ben beter dan een ander.’ Het gevolg is dat wij niet meer kunnen
verdragen dat de ander ons in de weg staat. Dat de ander misschien doet wat wij niet
durven.
Durven wij een keuze te maken om tegen zo een houding op te zwemmen? Dan is er
de mogelijkheid om de woorden uit de Bijbel te zien als krachtvoedsel. Dit voedsel
kunnen wij dan bewaren in onze badmuts.
Diaken Erik

LITURGISCHE VIERINGEN
WEEKEND 2-3 OKTOBER 2021
Zevenentwintigste zondag door het jaar
ZONDAG 3 OKTOBER
9 uur : Sint-Amandus Blaasveld
Vormselviering
10 uur : Sint-Jan Baptist Heindonk
Woord- en communieviering met intenties voor de overledenen van de familie SmedtsBevers en als jaargetijde voor Cyriel Smedts. Lector: Dorien Jacobs
11 uur : Sint-Amandus Blaasveld
Geen viering omwille van vormsel
11 uur : Sint-Niklaas Willebroek
Vormselviering
11 uur : Kapel De Rank Willebroek
Eucharistieviering met intentie voor voor Leentje Segers Lector Corina

