
Achter de rug: Overeind komen met Petrus in Wechelderzande 

Na de viering op 22 januari kwamen we weer samen om het vierde hoofdstuk te 

bespreken in het kader van het driejarig project van de Handelingen. Graag laten 

we jullie meegenieten van de oogst. 

In de tekst vind ik vooral veel nederigheid en dankbaarheid. De verrijzenis is de 

laatste horizon. In lijden is er hoop, een kracht die me draagt. Soms kunnen we 

ons zo alleen voelen…we moeten eruit…naar het licht…door de liefde! Ik zie dat 

Petrus altijd alles opnieuw moet uitleggen. In de kerk van nu is de 

vanzelfsprekendheid voorbij. We moeten aan de jonge mensen ook alles opnieuw 

uitleggen, zelfs een Onzevader leren bidden…Vele oudere gelovigen vragen zich 

af wat ze fout hebben gedaan. Het kerkelijke verdwijnt maar het geloof is bij 

velen nog aanwezig. Velen lopen ook doelloos rond en hebben geen houvast 

meer. We hebben nood aan routine, een ondersteuning in ons gelovend zoeken. 

Daarvoor hebben we mensen nodig die gedreven zijn door de Geest. We hebben 

mensen nodig die zeggen ‘Kom binnen en doe mee!’. Mensen die zeggen ‘we 

gaan er voor’. Het geloof is geen doodlopende straat. Je kan God zien door te 

kijken naar Jezus. God werkt door mensen. De genezing van Petrus komt niet 

van hem zelf. God is hier aan het werk! In de Bijbel zie je talloze voorbeelden 

van mensen die overeind komen. Wat hen typeert is dat ze vooral niet bang zijn. 

Ook nu zijn er mensen die verrijzen. Ik denk dan aan mensen die geen zin meer 

hebben om te leven. In het verhaal kwamen er 5000 tot geloof. Hoe komt het 

toch dat het nu niet meer kan? We moeten dus opnieuw beginnen, opnieuw leren 

getuigen van je eigen geloof. Laten zien dat we energie krijgen uit ons geloof.  

 

We hebben ook enkele vragen voor onze bisschop: 



• Hoe ziet de bisschop zelf de kerk? Hoe zie jij de toekomst? 

• Hoe kan je mensen bemoedigen of ondersteunen om met Jezus overeind 

te komen? 

• Hoe ondersteunen we onze leken om aan zending te doen? 

• Hoe de kerk en geloof weer in het openbare leven krijgen bv pers? 

• Geloof jij letterlijk dat Jezus’ graf leeg was en letterlijk is opgestaan? 

• Wat betekend verrijzenis voor jou? 

Graag nodigen we jullie uit op onze laatste bijeenkomst rond dit boek op zondag 

20 februari na de viering van 9.30 uur in onze zondagskerk in Lichtaart. (JB) 


