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Het stormt volop. De aanslag in Parijs heeft Europa in het hart getroffen. Los van de vraag 

hoever je met je pen mag provoceren, de moord op 12 mensen is brutaal en buiten alle 

proporties. Het kan en mag niet, dat in de naam van God mensen het leven ontnomen wordt. 

Hier wordt de naam van God met voeten getreden! Een storm van protest gaat door Europa, 

gaat ook door Limburg. We staan voor het vrije woord en voor de vrije meningsuiting. Zoals 

we ook de kerk gunnen haar woord  vrijelijk te spreken! 

Het stormt volop. Onze St. Gerlach mag dan een gezicht hebben gekregen – God zij dank 

daarvoor – maar de kerk in haar geheel verliest haar gezicht. Kerkgebouwen worden aan de 

eredienst onttrokken – nog maar kort geleden alweer twee gebouwen in Maastricht en beslist 

niet de laatsten in de rij. Het kerkbezoek groeit niet; inkomsten gaan achteruit. Hier in het 

Westen zinkt de Kerk, zo lijkt het. In ieder geval de kerkelijke structuren. Of daarmee ook het 

geloof kopje onder gaat?! 

Het stormt volop. Soms voelen mensen zich in diezelfde situatie als die leerlingen in hun 

bootje in het evangelie van vandaag. Het water staat je soms aan de lippen. Hebben mijn 

kinderen  morgen nog werk? Wat zullen de onderzoekingen in het ziekenhuis uitwijzen? Hoe 

moet ik verder zonder degene met wie ik mijn leven deelde? 

Beste pelgrims, St. Gerlach ervoer zichzelf als pelgrim. De heilige Driekoningen die we 

rondom zijn sterfdag eren, zijn een ikoon voor wie de gelovige  mens in feite is: een pelgrim. 

Wij zijn geen zwervers maar pelgrims. Een zwerver weet niet waar hij vandaan komt en waar 

hij naar toe wil: hij zwerft maar wat rond! Wie zich evenwel door de ster, die Christus is, laat 

leiden wordt een pelgrim. Dat wordt een mens die weet: wij hebben hier geen blijvende 

woonstede. De hemel zal tenslotte ons vaderland zijn. Dit weten doet bezit en status 

relativeren, evenzo lijden en pijn. Het Kind waarvoor de wijzen uit het oosten neerknielden, 

vraagt ons juist de pinnen van onze levenstent niet te stevig in de aarde vast te slaan. 

Verlies je hart niet aan wat tijdelijk is. Leef hemelgericht! 

Bijna dagelijks pelgrimeerde St. Gerlach naar het graf van Sint Servaas. Hij stichtte zich daar 

aan hem, die ons het evangelie bracht – Jezus bracht. St. Gerlach daagt ons kleingelovigen 

uit, ons door diezelfde Jezus bij de hand te laten nemen, opdat geen storm ons zou breken.  

Hoe zei de eerste lezing het ook weer:  “Wie de Zoon heeft, heeft leven gevonden”. 

Woeste zee, overslaande golven, storm: bij uitstek verwijzingen naar de ondergang en dood. 

Ondergang en dood worden door Jezus onder de voet gelopen. “ Wees gerust. Ik ben het. 

Vreest niet”. Jezus is de Heer. De altijd aanwezige. Of om het met een Kerstuitdrukking te 

zeggen: Jezus is de Immanuël: God-met-ons! Alle evangelies zijn geschreven vanuit het 

verrijzenisgeloof. Vanuit het geloof dat Jezus na zijn dood door God hoogverheven is en 

thans zit aan zijn rechterhand. Jezus is de Christus en Hij is bij allen die zich in vertrouwen 

tot Hem wenden. Dat is de blijde boodschap van het Evangelie van vandaag, dat als het 

ware een geloofservaring in beeld uitdrukt! 

U en mijzelf bid ik toe, dat deze bedevaart naar St. Gerlach ons in het geloof  mag sterken. 

Dat wij dezelfde geloofservaring mogen opdoen als die eerste leerlingen in hun wind en 

golven geteisterde bootje. Dat de band met Jezus ons het hoofd boven water doet houden! 

Amen. 


