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Leven vanuit het geLoof

Homilie van 12 oktober 1947

 
       Men zegt wel eens dat er nu minder wonderen 
gebeuren dan vroeger. Komt dit niet doordat er 
nu veel minder mensen vanuit het geloof leven? 
God houdt zijn belofte: Vraag me, Ik geef u de volken 
als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom.1 God is de 
waarheid, de grondslag van alles wat bestaat. Er 
gebeurt niets buiten zijn almachtige wil.

Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in 
de eeuwen der eeuwen.2 God verandert niet. Hij 
hoeft niet in beweging te komen om dingen 
na te streven die Hij niet bezit, want Hijzelf is 
beweging en schoonheid en grootheid. Nu en 
altijd. De hemel mag vervliegen als rook en de aarde 
als een kleed in flarden uiteenvallen (…), maar mijn 
heil blijft eeuwig bestaan en mijn rechtvaardigheid 
kent geen einde.3

God heeft in Christus een nieuw en eeuwig 
verbond met de mensen gesloten. Hij heeft zijn 
almacht in dienst van onze verlossing gesteld. 
Als de mensen nergens meer geloof aan hechten 
en angstig worden, dan horen we opnieuw de 
stem van Jesaja die spreekt in de naam van God: 
Is mijn arm soms te kort om vrij te maken, of heb Ik de 
kracht niet meer om u te redden? Door mijn afstraffend 
woord leg Ik de zee droog, en maak van rivieren een 
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woestijn; de vissen zullen er omkomen omdat er geen 
water is, ze zullen sterven van dorst. Ik hul de hemelen 
in duisternis en bedek ze met een rouwgewaad.4

Het geloof is een bovennatuurlijke deugd die 
ons in staat stelt in te stemmen met alle waarheden 
die God geopenbaard heeft, en om Jezus, die ons 
het heilsplan van de Allerheiligste Drie-eenheid 
in al zijn volheid heeft doen kennen, met een 
volmondig ‘ja’ tegemoet te treden.

Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen 
tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft 
Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door 
de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat 
bestaat en door wie Hij het heelal heeft geschapen. Hij 
is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld 
van zijn wezen. Hij houdt alles in stand door zijn 
machtig woord. En na de reiniging der zonden 
te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet ter 
rechterzijde van de majesteit in den hoge.5 
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ

 

6




