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Uit een onderzoek van Alpha-Youth en EO BEAM blijkt dat 80% van 

de christelijke jongeren geloofstwijfels heeft. KN vroeg twee katho-

lieke jongeren hoe het bij hun zit, en een studentenpastor om advies.

Sjoukje Dijkstra

Geloofstwijfel? Zoek antwoord!
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‘ Het geloof hoeft niet 
dicht getimmerd te zijn 
met antwoorden’

Studente Hester van Beers (22) heeft nooit getwij-
feld aan het bestaan van God. Wel gelooft ze “dat 
elke religie wel iets van waarheid bevat”.

Hester van Beers houdt zich al geruime tijd be-
zig met het onderzoeken van verschillende religies. “Waar ik nieuwsgierig 
naar ben, is: welke onderdelen van mijn geloof zijn waarheid, en welke zijn 
cultureel beïnvloed?” Ze denkt dat alle stromingen binnen het christendom 
uiteindelijk onder andere een gevolg zijn van de manier waarop mensen 
de Bijbel interpreteren, en welke autoriteit ze die meegeven.
Van Beers gaat vaak naar de kerk en is zeer betrokken bij haar bisdom. 
Hoewel ze heel actief is, heeft ze niet de behoefte om over haar geloofs-
twijfels binnen de Kerk te praten. “Ik ben rationeel ingesteld, en vind het 
vooral leuk om in de wetenschap en geschiedenis te zoeken naar aanwij-
zingen die leiden naar de waarheid.” Ze stelt vaak de vraag of iets door 
mensen is ingesteld, of door de Heilige Geest geïnspireerd werd. “Soms 
kan het beide.”
Ze heeft veel aan haar geloof en vindt de voorspraak van heiligen waar-
devol, vooral die van Sint-Jozef. “Ik heb vertrouwen in de Kerk en zet 
soms ergens mijn vraagtekens bij”, zegt Van Beers. Dat moet ook kun-
nen, zegt ze. “Het omarmen van je twijfels hoort erbij. Het geloof hoeft 
niet dichtgetimmerd te zijn met antwoorden. Het is ook Gods genade dat 
we dat mogen vormgeven en ontdekken hoe het in elkaar zit. Ik denk dat 
die zoektocht heel waardevol is.”

‘ Je leven is te belangrijk 
om deze vragen niet 
serieus te nemen’
Het hart van studentenpastor Michiel Pee-
ters bloedt: zoveel jongeren die ervaren dat 
zij binnen de Kerk niet de ruimte krijgen om 
te praten over hun geloofstwijfels.

Peeters heeft een inloopspreekuur aan de Universiteit van Tilburg. 
Hij adviseert twijfelaars om vooral op zoek te gaan naar antwoor-
den. “Stap op mensen af, bij wie je vragen ook serieus worden ge-
nomen, maar bovenal: schreeuw! ‘God, als U bestaat, onthul U dan 
aan mij!’” Ook wie niet in God gelooft, kan dat in alle redelijkheid 
vragen. “Als je in een bos verdwaald bent, is het ook redelijk om te 
gaan roepen.”
Het zou goed zijn, denkt Peeters, als jongeren op zoek gaan naar ge-
lijkgestemden. “Zoek dan het liefst mensen die net iets verder zijn 
met hun zoektocht. Daar kun je veel van leren. Het christendom is 
typisch niet individualistisch: het is een vriendschap.” 
Uit het onderzoek blijft dat veel jongeren vooral aan zichzelf twijfelen: 
‘Ben ik wel een goede christen?’ Peeters benadrukt: “Bij het christen-
dom werkt het andersom. De tollenaar Zacheüs zat in de boom. Hij was 
nieuwsgierig naar Jezus. Als Jezus dan zijn naam noemt op een toon 
die hij nog nooit eerder gehoord heeft, weet hij niet hoe snel hij uit die 
boom moet komen. Hij ontvangt Jezus thuis en zijn hele leven veran-
dert. En hij krijgt zin om het goede te doen: wat hij gestolen heeft, wil 
hij teruggeven. Maar omdat ‘de redding zijn huis was binnengegaan’. 
Niet omdat de farizeeën tegen hem gezegd hadden: ‘Je bent een dief.’”
“Het is net als met verliefdheid: je krijgt vanzelf zin om het goede te 
doen. Het is niet zo dat je je eerst goed zou moeten gedragen, en dan 
pas is Christus er voor jou. Nee, Hij kwam juist om ons van de zon-
de te redden. De zonde defi nieert ons niet meer. Er is een oplossing 
voor. Tegen studenten zeg ik altijd: ook als we niet zouden zondigen, 
dan nog zouden we een Verlosser nodig hebben. Het hart van de mens 
is gemaakt voor oneindig geluk, niet alleen om niet te zondigen.”
Peeters drukt jongeren met vragen op het hart zichzelf vooral seri-
eus te nemen. “Bel desnoods mij, als je niemand vindt om erover te 
praten. Je leven is te belangrijk om deze vragen te laten liggen.” Hij 
ageert daarbij wel tegen “cultivering van de twijfel” op zich. “Alsof 
de twijfel op zich een positief ding zou zijn. Wanneer je aan iets twij-
felt, zoek het vooral uit. Paulus zei al: ‘Onderzoek alles en behoud 
het goede!’ Ga er altijd vanuit dat je iets kunt leren als je een vraag 
hebt, en leg je er niet bij neer.” Info: chaplain.nl

‘ Hoe zit dat met die heiligen?, 
vragen ze dan’

Vera Janssen (20) studeert Voeding en Gezondheid aan de 
universiteit in Wageningen. Ze twijfelde nooit echt aan het 
bestaan van God. “Wel twijfel ik over hoe ik in het geloof sta, 
en hoe Hij doorwerkt in mijn leven.”

Bij haar studentenvereniging heeft Janssen veel evange-
lisch-christelijke vrienden. “Dat is heel anders dan ik van huis uit gewend ben. Je 
gaat jezelf dan automatisch vergelijken met hoe andere christenen het geloof er-
varen.” Hiervan leerde ze vooral veel.
“In eerste instantie was ik niet heel persoonlijk bezig met God. Hij was meer op 
afstand. Toen ik andere christelijke stromingen leerde kennen, merkte ik dat zij 
veel persoonlijker met God bezig waren. Daarin zit volgens mij het grootste ver-
schil.” Ze twijfelde op dit punt trouwens nooit: “Ik hecht veel waarde aan de ka-
tholieke tradities en de Kerk.”
Veel jongeren in het onderzoek vinden dat ze niet genoeg ruimte krijgen voor hun 
twijfels. Janssen is echter juist positief over haar parochie. “Als er dingen zijn die 
ik niet snap, ga ik er met de pastoor over praten.” Twijfels over geloofszaken pro-
beert ze altijd met zoveel mogelijk mensen te bespreken. “Dat kunnen leeftijds-
genoten zijn van andere kerken of binnen de Kerk, met de pastoor. Dat brengt me 
vaak tot nieuwe inzichten.” 
Toch vindt ze dat er binnen haar parochie te weinig ruimte is voor jongeren. “Er 
is een tienergroep, en ik zit zelf op een jongerenkoor, maar er is geen catechese. 
Die heb ik daarom zelf buiten de Kerk gezocht.”
Bij andere christelijke jongeren proeft Janssen nieuwsgierigheid naar het katho-
lieke geloof. “De eerste vraag is vaak: ‘Hoe zit dat met die heiligen van jullie?’ Een 
goede vraag. Ik deed er zelf ook niet zoveel mee, en heb me er toen in verdiept.”
Ze kan lange tijd bezig zijn met vragen, maar die ook laten rusten. “Soms voor 
een tijdje, dan pak ik het later weer op. Bij andere dingen accepteer ik dat ze on-
begrijpelijk zijn. Dat is het mysterie van het geloof. Niet alles is verklaarbaar.”


