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“Tienduizend moeilijkheden creëren niet één twijfel.” 

 

Deze woorden van kardinaal Newman zijn verhelderend en geven rust. Het moet gezegd en herhaald 

worden tegen zoveel mensen die onderweg stoppen, zich schuldig voelen omdat ze dit of dat punt 

van de geloofsbelijdenis niet begrijpen en erover nadenken om de Kerk te verlaten of niet binnen te 

treden. Ik zal u de passage citeren waarin John Henry Newman het volgende schrijft: 

 

“Veel mensen zijn erg gevoelig voor de moeilijkheden van de godsdienst; ik ben er net zo gevoelig 

voor als ieder van hen; maar het is mij nooit mogelijk geweest om een verband te leggen tussen het 

begrijpen van die moeilijkheden, hoe scherp en omvangrijk ze ook mogen zijn, en anderzijds het in 

twijfel trekken van de bijhorende leer. Naar mijn mening creëren tienduizend moeilijkheden geen 

twijfel; moeilijkheden en twijfels zijn onmetelijk. Men kan zeker moeilijkheden hebben om een leer 

te bewijzen; maar ik spreek hier over moeilijkheden die intern zijn aan de leer zelf of die hun 

onderlinge compatibiliteit betreffen. Een mens kan zich ergeren aan het feit dat hij niet weet hoe hij 

een wiskundig probleem moet oplossen waarvan de oplossing hem al dan niet wordt gegeven, zonder 

daarom in twijfel te trekken dat het probleem een oplossing heeft of dat een dergelijke oplossing de 

ware is. Van alle geloofspunten is het bestaan van God, naar mijn mening, het punt dat de meeste 

moeilijkheden oproept en toch hetgeen is dat met de meeste kracht in onze geest wordt opgenomen.” 

 

De schat van het geloof! Degene die God zoekt, degene die wil binnentreden in Zijn mysterie en in 

dat van Zijn Kerk, wordt gestild: hij kan leven vanuit God zonder alles te "begrijpen". Vertrouwen! 

Wij kennen veel mensen die bezield zijn door veel vragen. Is dit verzet tegen God? Het kan gebeuren. 

Dat is niet altijd het geval, en we mogen ons niet vergissen. Het is waar, wij voelen het, dat sommige 

mensen het ene na het andere in vraag (willen) stellen: zij tonen dat zij niet in het geloof willen treden. 

We horen: "Als God zou bestaan, zou al dit kwaad er niet zijn..." Het is natuurlijk een tragische vraag, 

maar men krijgt vaak de indruk dat er in hun muur geen deur geopend kan worden. Vergis je echter 

niet. Er zijn juist heel veel mensen die vragen stellen en zich niet sluiten voor het licht. Wat gebeurt 

er? Op een dag houden de vragen op, de geweren zwijgen, het verzet valt weg, men stelt zich open 

voor God en het geloof is daar.” Maar het is niet voorbij! De vragen komen terug, maar zij hebben 

niet meer dezelfde plaats: zij worden gesteld binnen het geloof en zijn niet langer weerstand, maar 

verzoeken die uit het geloof voortkomen: het geloof zoekt te begrijpen, het geloof stelt vragen. Fides 

quaerens intellectum, geloof dat zoekt te verstaan, volgens het adagium van de heilige Anselmus van 

Canterbury (1033-1109). Geloof zoekt te begrijpen. Dit is het goede nieuws! Gezegend zijn wij omdat 

wij vragen stellen! Newman verduidelijkt: "Tienduizend moeilijkheden creëren niet één twijfel." De 

zekerheid van het geloof kan gepaard gaan met moeilijkheden die geleidelijk aan duidelijker zullen 

worden. Dat is hoe het geloof vooruitgaat. 


