
De Belgische bisschoppen maken zich zorgen. Rijkelijk laat komen ze tot de 
vaststelling dat het onze jongeren ontbreekt aan religieuze theorie en feitelijke 
Bijbelkennis. Als je week na week je kleinkinderen aan tafel hebt, is dit feit bij 
lange na niet nieuw. Sinds jaren is het me een bron van verbazing dat onze 
nakomelingen blijkbaar ‘niets meer weten’ inzake het geloof dat we onze kin-
deren – hun ouders – met overtuiging en enthousiasme hebben doorgegeven. 
Maar zijzelf haakten intussen af en zo groeien onze kleinkinderen op in een 
klimaat van onverschilligheid wat de kennis van onze gekoesterde geloofsschat 
betreft. Dus geef ik de excellenties volmondig gelijk. Al stel ik me de vraag of 
het kennen van de voorgestelde 349 items soelaas kan bieden voor het onder-
liggende probleem, tenzij ze dienen als kapstok voor ruimere verdieping.

Ik reken mezelf tot de generatie der laatste Mohikanen die opgroeiden met de 
‘Catechismus ten gebruike van al de bisdommen van België’ zoals de titel van 
het exemplaar hier vóór mij duidelijk vermeldt. Op de kaft zit een onderwij-
zende Christus, het leerboek in zijn armholte, me dwingend aan te kijken. Je 
gaat er onmiddellijk bij aan de slag!

Een eerste reeks vragen moest letterlijk met de geijkte formules door de leerlin-
gen gekend zijn, terwijl bij de tweede reeks de rijke inhoud bij ondervraging 
moet kunnen worden weergegeven.
Als kind noemden we die tweede reeks kortweg ‘de kleine lettertjes die we 
niet van buiten moeten leren’. Maar de ‘grooter drukletters’, ja die moesten wél 
feilloos gekend zijn, zo niet mocht je je plechtige communie niet doen. Voltooid 
verleden tijd natuurlijk en maar goed ook. Want het was een zwaard van 
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Damocles dat boven de hoofden hing van kinderen die het moeilijk hadden 
om al die onbegrijpelijke antwoorden te memoriseren ...

Toch wil ik helemaal niet pleiten voor onwetendheid inzake de inhoud van ons 
rooms- katholieke geloof en vind ik een basiskennis ervan absoluut gewenst. Of 
is het te vergoelijken dat studenten aftellen naar de allerheiligenvakantie, terwijl 
ze niet weten waar het om gaat? Of gedreven uitzien naar kerst- en paasva-
kantie, maar de basis van die feesten niet meer kennen? Het wordt hen in onze 
samenleving ook niet makkelijk gemaakt: de kerstboom vervangt de kribbe en 
de klokken van Rome werden vrolijk door de paashaas verdreven.

Hoe dan ook, de catechismus heeft zijn werk gedaan! Telkens ik mocht spreken 
voor een groep geïnteresseerde toehoorders, werden feilloos de vragen beant-
woord die ik als leuke intro stelde:
* Wat is het teken van een christenmensch?
Het teken van een christenmensch is het kruisteken.
* Zijt gij zeker dat God bestaat?
Ja, ik ben zeker dat God bestaat.
* Waar is God?
God is overal: in den hemel, op de aarde en op alle plaatsen.
Wedden, lieve lezers, dat ook jullie die antwoorden nog kennen?

Wat was dan het probleem? Het probleem was dat de kennis van al die ant-
woorden mij niet naar een liefdevolle God toe leidde. Integendeel. Ik werd 
geconfronteerd met een God die alles hoorde, zag en bijhield, om me die hele 
waslijst voor te schotelen bij de vier uitersten van den mensch: de dood, het 
oordeel, de hel of de hemelsche glorie. Niet om naar uit te kijken!

Zo werd ik tiener, twen en kreeg ik op mijn huwelijksdag van de priester die het 
sacrament begeleidde, een echte, heuse, volledige Bijbel cadeau. Hij had er 
een korte boodschap in geschreven: God is liefde. Met frisse moed begon ik te 
lezen, maar ik werd algauw overrompeld door verhalen omtrent een God die 
me helemaal geen God van liefde leek te zijn. Hij liet het eerste mensenpaar 
uit het paradijs verjagen, weigerde het offer van Kaïn aan te nemen, had er 
spijt van de aarde te hebben geschapen, eiste dat Abraham zijn zoon Isaak 
offerde en ga zo maar door. En al die ergerlijke verhalen! Abram die zomaar 
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bij de slavin van zijn vrouw een kind mag verwekken; Jakob die bedrieglijk de 
aartsvaderlijke zegen binnenrijft en Jozua die van God het bevel krijgt steden 
plat te branden en alle inwoners over de kling te jagen. Was de Bijbel nu echt 
het Woord van God?

Daar stond ik dan. Met de catechismus kon ik geen kant uit en met de Bijbel 
liep ik vast. Maar die Bijbel liet me niet los. Ik pikte hier en daar een voordracht 
mee, las verklarende boeken en sloot me aan bij een Bijbelgroepje. Met zijn 
twaalven: Bernadette, Marie-Louise, Aimé, Rita, Joost, Hanna, Lutje, Andrée, 
Roos, Magda, Walter en ikzelf gingen we elke eerste maandag van de maand 
onderduiken in dat oude boek. 

En op een doodgewone dag kreeg ik een wondere gedachte: als God het aan-
durfde op weg te gaan met al die schelmen uit het Oude Testament, waarom 
zou Hij het met mij niet wagen? Ik werd Abram. Ik zegde mijn vaste betrek-
king in het onderwijs op en ging godsdienstwetenschappen studeren. Toen pas 
leerde ik die oude Bijbel met nieuwe ogen lezen en kon ik, dertig jaar later, 
neerschrijven:

In de Bijbel ontmoet ik grote broers en zussen. Alle lief en leed dat mij overkomt, 
heeft iemand van hen al eens meegemaakt. Als in een spiegel kan ik van die 
broer of zus leren hoe ik op mijn kleine plek Godgericht kan groeien. Ik trek 
weg met Abram, worstel met Jakob en ga bidden met Jeremia. Met de psalmist 
kijk ik naar de sterren en als alles me tegenzit, kruip ik bij Job op de mestvaalt. 
Ik mag huilen met Hanna en zorgen als Ruth. Ik ben de luie Jona, de jaloerse 
Kaïn, de zwaarmoedige Saül. Weet ik God nabij, dan is mij, net als David, 
geen muur te hoog. En als de wind me meezit, zing ik met Mirjam een zegelied 
bij de Rietzee van mijn leven.
Lezend in de Bijbel leer je er gaandeweg mee om te gaan. Niet altijd gaat het 
voorwaarts en rechtdoor. Elke dag moet een mens uit Egypte gaan, leren de 
rabbijnen. Maar elke dag is er ook Kanaän, ruimte om meer mens te worden 
en uitzicht op het Beloofde Land dat er, op Gods woord, uiteindelijk komt.1 

Agnes LAMEIRE

1 Agnes Lameire, Van Abram tot Susanna
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