
Aan de medeleerlingen van Christus in de parochie van de Heilige Familie te Breda,

Dierbare zusters en broeders in Christus!

Genade en vrede voor jullie vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! Op het Hoogfeest 
van Pinksteren zenden wij jullie onze innige bede, dat de Heilige Geest jullie, medegelovigen en 
medeleerlingen van Christus, in vuur en vlam mag zetten, dat jullie in kracht van diezelfde Geest 
kerken en huizen mogen verlaten om overal zonder schroom van Gods grote daden te getuigen! 

De afgelopen vijftig dagen hebben we zoals ieder jaar ons paasgeloof mogen vieren. Toch was dit jaar 
totaal anders dan alle andere jaren. Zoals de eerste leerlingen hebben we deze dagen bijna letterlijk 
binnen gezeten. Het kon en het mocht niet anders. Het was een offer dat we met alle mensen in ons 
land, gelovig en ongelovig, hebben moeten brengen om een onzichtbaar en gevaarlijk virus de baas te 
worden en daarmee vooral de kwetsbare mensen te beschermen. Binnen blijven en bijna geen contact 
meer hebben met elkaar gaat tegen onze menselijke natuur in. Het gaat echter ook tegen onze gelovige
natuur in. Ook dat hebben we in deze periode heel sterk ervaren. Het geloof wil in de gemeenschap 
gedeeld worden, maar ook met de mensen die Christus nog niet kennen. Een gelovig mens moet als 
het ware naar buiten; hij/zij is een man/vrouw van de weg.

Als leerlingen van Jezus hebben wij de vreugde van het geloof leren kennen. Veel mensen kennen 
deze vreugde nog niet. We zouden ze dat heel graag gunnen. We beseffen echter ook dat het geloof 
ons gegéven is. Je kunt het een ander niet opleggen. Dat familie of vrienden vaak niet geloven is heel 
pijnlijk. Geloven is echter ook geen verdienste. Heb je het geloof eenmaal ontvangen, zo is onze 
ervaring, dan verandert dat je leven, het vormt je om en vernieuwt je. Een van onze leerlingen citeerde
een regel uit een verder profaan lied: “And it’s only the giving that makes you what you are,” - “het is 
enkel het geven, dat maakt wat je bent.” Proberen we nog een keer met andere woorden te zeggen hoe 
het geloof in Jezus het leven verandert, dan komen we uit bij de metafoor van het nieuwe hart: je 
ontvangt een nieuw hart. Je wordt als het ware een nieuw mens. Het hart verwijst als symbool naar de 
liefde. Dat zien wij ook als de kern van het geloof in Jezus Christus: het draait in alles om de liefde.

Wij hebben al gezegd dat een gelovig mens bijna als vanzelf naar buiten moet. Hij of zij kan niet 
binnenskamers blijven. Wij verstaan onszelf dan ook als missionarissen; als mensen die er vandaag 
door Jezus op uitgestuurd worden om overal Gods grote daden te verkondigen. In die zin menen wij 
ook dat een leerling van Jezus per definitie een missionaris is. De ouderen onder ons hebben bij een 
missionaris misschien nog het stereotype beeld voor ogen van een pater met een lange baard in een 
witte toog in een ver land. De hedendaagse missionaris leeft echter ook in Breda. De hedendaagse 
missionaris is man of vrouw, jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, een mens, die door 
Jezus Christus is gegrepen en daarvan getuigt. Dit getuigen vraagt niet zozeer om grote redekunst of 
geleerdheid, het betreft bovenal een liefdevolle houding naar iedere mens. Iemand met een liefdevolle 
houding in Naam van Jezus breekt namelijk overal door!

Delend in de vreugde van het geloof van Pinksteren rest ons nu niets anders dan jullie te groeten. 
Wij weten ons met jullie verbonden en wij verzekeren jullie van ons gebed. Moge de Heilige Geest 
jullie doen groeien in het geloof van de verrezen Heer en jullie helpen om van het geloof te getuigen in
daden van liefde.

Verbonden in Christus, zeggen wij Hem na: "Gaat uit ...."!
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