
 
 

GELOOFSBRIEF 

  
Van de geloofsgemeenschap van de H. Bernardus van Clairvaux parochie, gericht aan                                                                                               

de geloofsgemeenschap van de Sint Franciscus parochie in het kader van de Pinkster estafette 2020. 

 

Lieve broeders en zusters van de Sint Franciscusparochie, 

Introductie. Met deze Geloofsbrief, vergezeld van een brandende kaars als symbool van het 

Pinkstervuur, willen we jullie graag over het volgende schrijven. Namelijk de bevindingen van onze 

gesprekken over ons geloof, onze hoop op de komst van het Koninkrijk Gods en over de liefde tot 

de naasten. We willen jullie ook laten delen in de worsteling om als leerling van de Heer óók naar 

buiten te gaan treden. Met als uitdaging onze missionaire roeping als Christen gestalte te  gaan 

geven. We putten daarbij inspiratie uit het voorbeeld dat de patroonheiligen van onze en van jullie 

parochie ons kunnen geven. 

Geloof. Ons geloof in de eindeloze liefde en barmhartigheid van God, voor ons als zijn kinderen, 

voedt ons leven en wijst ons de weg die we gaan. We geloven in Jezus Zijn Zoon die ons God nabij 

heeft gebracht. Jezus heeft laten zien en voorgeleefd hoe het werken aan het Koninkrijk van God 

ons écht gelukkig kan maken. We geloven dat we dat niet alléén kunnen. Maar wel als we als 

ranken verbonden willen zijn aan Jezus, onze Heer, als de ware wijnstok, en op die wijze zijn 

leerlingen zijn. Zo kunnen we, met de hulp van de H. Geest,  vruchten voortbrengen en wel ieder 

naar zijn of haar gaven. We ervaren dat  het binnen de kerk toch moeilijk is om uit onszelf over 

onze geloofsbeleving te willen en kunnen praten. De Alpha bijeenkomsten hebben ons daar vrijer in 

gemaakt en de waarde van geloofsgesprekken te leren inzien voor onszelf én voor anderen.  

Hoop. Als gave van God, hopen we op de komst van Gods Koninkrijk, of te wel Gods nieuwe wereld. 

De wereld om ons heen toont echter schrijnend onrecht, hebzucht en het buiten sluiten van 

mensen. Daar willen we ons niet bij neerleggen. We hopen en vertrouwen erop, dat we als 

leerlingen van Jezus bij kunnen dragen aan Gods nieuwe wereld. 

Liefde. Met de apostel Paulus vinden we van de volgende drie: geloof, hoop en liefde, de liefde het 

grootst. Dat ervaren we zelf in ons eigen leven. Dat God ons als eerste lief heeft, zonder dat we er 

maar iets voor hoeven te doen, is een geschenk. Maar we realiseren ons dat we zelf die liefde óók 

aan onze naasten moeten doorgeven. Vooral aan ‘de minsten der mijnen’ en zij die lijden, om ook 

zó in hen Jezus te leren kennen. Paus Benedictus zei het zo: “Liefde tot God en tot de naasten 

versmelten: in de geringste ontmoeten we Jezus zelf en in Jezus ontmoeten we God.” 



Een kerk die naar buiten gericht is. Met paus Franciscus voelen we dat we de vreugde die het 

Evangelie in ons hart teweeg brengt eigenlijk ook een missionaire vreugde zou moeten worden. Dat 

betekent: gaan getuigen van ons geloof, hoop en liefde buiten de kerk. Maar toen we er over 

gingen praten voelden we  een zekere angst. Binnen de kerk is het al niet eenvoudig om een 

geloofsgesprek te voeren. Laat staan met ‘buitenstaanders’: wil en kan ik dat, hoe doe je dat en wat 

moet ik dan zeggen? We realiseren ons dat leerling van Jezus zijn een echte ommekeer betekent. 

Net als de apostelen met Pinksteren, moeten we bidden om hulp van de H. Geest en initiatieven 

gaan nemen. We moeten dan vooral dicht bij Jezus blijven als we met anderen over de Blijde 

boodschap gaan praten en betrokken bij hen zijn.  

Inspiratie bij Heiligen. De H. Bernardus leefde zo’n 900 jaar geleden. Toen ontstond het denken 

over God in de theologie. Het mysterie van God, dat ons verstand te boven gaat, kreeg veel minder 

aandacht. Bernardus verdedigde vurig in woord en in geschriften dat je juist héél dicht bij Jezus 

moet blijven om God te leren kennen. En daarbij vooral je hart voor hem moet openstellen en 

daarvan  gaan getuigen. Die geloofsbeleving stimuleert onze missionaire vreugde als gelovigen! 

Zo’n 30 jaar na Bernardus’ overlijden werd Sint Franciscus geboren. En ook hij heeft een boodschap 

voor ons. Toen hij in een visioen hoorde: ‘Ga en herstel mijn huis’ ging hij aan de slag met de stenen 

van het huis. Later begreep hij dat het om de bekering  van de mens zélf gaat: ’De mens die God 

aanbidt is blij dat God, God is. Dat maakt hem vrij. Als we zo konden aanbidden, dan zouden we 

door de wereld gaan, kalm als grote stromen.’ Ook die geloofsbeleving stimuleert ons. We hopen 

en geloven dat wij daar naar toe kunnen groeien. 

Moge het vuur in ons en in jullie hart blijven branden en laten we samen bidden en werken aan een 

kerk die naar buiten is gericht. We wensen jullie daarbij de Vrede van Christus en alle goeds toe. 

Hoogfeest van de Heiligen Petrus en Paulus, 29 juni 2020 


