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 zondag door het jaar B-cyclus 

"Geloof jij? En wat is dat dan?" Misschien is die vraag ook al aan u gesteld. 

Kiezen om te geloven in God en in Jezus is in deze tijd niet vanzelfsprekend. 

Maar uit de lezingen van vandaag blijkt dat het eigenlijk nooit vanzelfsprekend 

is geweest. 

Jozua stelde het volk voor de keuze: "Als gij de Heer niet wilt dienen, kies dan 

nu wie gij wel wilt dienen." 

Ook Jezus, zo hoorden we, stelde zijn volgelingen en zelfs hen die hij zelf had 

gekozen, voor de keuze: ”Wilt ook gij heengaan?” 
 

Kiezen om te geloven is  zich toevertrouwen aan dat groots mysterie : God door 

wie ik wordt gekend, bemind en aanvaard. 

Geloven is het woord van God in ons hart dragen en van daaruit zichtbaar 

maken dat wij dankbare mensen zijn omdat wij geloven dat wij hoe dan ook bij 

God geborgen zijn. 

Geloven doet ons ook anders leven. 

Het is de boodschap van Jezus zichtbaar maken door te kiezen voor een leven 

met aandacht en zorg voor kleine en zwakke mensen, voor allen wiens recht op 

een menswaardig leven wordt  verwaarloosd,  voor de hongerende, voor de 

vluchteling,  voor de slachtoffers van geweld, 

Het is ook resoluut de kant kiezen van de sexueel misbruikte kinderen en 

volwassenen en het ontslag eisen van allen die dit kwaad toedekken of in de 

doofpot steken ook al zijn het bisschoppen of kardinalen. 

 

"Maar je kan ook zonder geloof in  God   een goed mens zijn met veel inzet en 

zorg voor de anderen",  hoor ik vaak zeggen. Zeker, maar waar haal je dan 

blijvend de moed en de kracht om vol te houden? 

Naar wie ga je als je moedermens alleen tegenslag of verdriet of ontgoocheling 

ervaart. 

Bij wie kan je terecht met al je vreugden en je zorgen? Je hebt een partner of 

vrienden maar ook zij zijn niet altijd in staat je echt te begrijpen. 

En naar wie ga je als je je alleen voelt met je inzet voor meer rechtvaardigheid? 

Beste mensen, 

Het is goed dat mensen ons af en toe de vraag stellen “Geloof jij nog? 

Of dat wij die vraag regelmatig aan onszelf stellen. 

Het behoedt ons voor een oppervlakkig geloof en voor routine en sleur. 

En we weten het gaat om geloof in Iemand, namelijk om geloof in Jezus  die 

steeds opnieuw verwees naar zijn en onze God die Hij Vader noemde, in wie wij 

geborgen zijn tot over de dood heen. 

Geloven is een persoonlijke keuze, steeds opnieuw, aarzelend soms. 

We kunnen dit geloof delen met allen die er ook steeds opnieuw voor kiezen en 

in deze en zoveel andere kerken dit geloof komen uitspreken en voeden. 
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