
Erik D'Joos

 Wegwijzer 3

E
d

it
o

ri
a
a
l

                                            VanVan
     levensbelang…     levensbelang…

Iedere kleuter heeft zo zijn periodes. De leukste 
vind ik zelf de ‘waarom’ fase. Bij alles wat er 
gebeurt in het huishouden, met de auto, bij het 
speelgoed, met de huisdieren…, stellen ze de 
vraag: Papa, waarom dit? Mama, waarom dat?
Deze periode beperkt zich niet enkel tot de kleu-
tertijd. Ook opgroeiende kinderen, leerlingen, 
studenten, ja zelfs volwassenen stellen deze vraag 
heel vaak.
Dat is goed. Het geeft aan dat de nieuwsgierig-
heid geprikkeld wordt en dat iemand wil bijleren 
en de dingen wil begrijpen.

Ik weet nog uit mijn tijd als jonge papa dat ik 
soms het antwoord op vele waaromvragen niet 
wist. Wanneer de kinderen dan bleven aandringen 
en het me begon te irriteren, antwoordde ik 
vaak: daarom! Punt aan de lijn. Dat was niet zo’n 
verantwoorde reactie. Daar hielp ik niemand 
mee verder.

In deze wereld waar alles snel evolueert 
en verandert, is het goed en raadzaam 
om steeds weer bij te leren en alles te 
willen begrijpen. Dit is zeker het geval 
voor de dingen waar je interesse voor 
hebt. Of die je nodig hebt voor je 
werk of hobby. Je kan daarvoor naar 
een bijscholing gaan, je kan erover 

lezen of je kan er met anderen over praten. Zo 
worden we gevormd en groeien we verder tot 
ervaren volwassen mensen.

Er worden heel veel waaromvragen gesteld als 
het gaat over het christelijk geloof, over het ont-
staan van de wereld en de mens. Weinig mensen 
geloven dat het komt door de schepping. Wie 
gelooft er nog in Jezus, laat staan in God?
De laatste decennia is hier toch verandering in 
gekomen. Mensen stellen vragen en doen opzoe-
kingen. Ze lezen boeken of gaan naar lezingen. 
Vooral jongeren gaan zelfs terug naar de kerk om 
daar antwoorden te vinden.

Deze Wegwijzer wil hier ook toe bijdragen. Hij 
staat weer vol boeiende artikels. In deze paastijd 
is het zeker de moeite om hem eens door te lezen. 
Ook hier wordt geregeld de waaromvraag gesteld. 
Maar er volgt wel altijd een goed antwoord op. 

Wuif dus niet alles zo maar weg. Denk er 
eens over na, onderzoek het, praat er 

met iemand over. Waarom? Het is 
allemaal te belangrijk om niet over na 
te denken Het is zelfs van levensbe-
lang. Daarom!

Veel leesvreugde en zalig Pasen.


