
Geliefde confirmanten! 

Ter gelegenheid van de feestdag van jullie confirmatie heet ik jullie aan het altaar van de 
Heer hartelijk welkom. Al heel lang hebben jullie je hierop voorbereid. En nu zijn jullie blij om 
deze uitzonderlijke dag samen met jullie ouders en onderwijzers en ook met een feestelijk blij 
gestemde gemeente te vieren. 

Voor de confirmatie draag ik aan jullie op het woord uit Hebreeën 11, vers 6: 

“Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen; want wie tot God komen wil, 
moet geloven dat Hij is, en degenen die Hem zoeken, een vergelder zal zijn.” 
Tot aan vandaag zijn jullie door je ouders ingewijd in het wezen van het geloof en jullie zijn 
daarin door hen, evenals door de kerkelijke leerkrachten, onderwezen. Vandaag mogen jullie 
met betrekking tot jullie geloofsleven zelf verantwoordelijk zijn. 

Uit het bijbelwoord wordt duidelijk dat het geloof een veeleisende en levensvullende opgave 
is. En omdat jullie de wens koesteren om de dag van de wederkomst van Christus met 
vreugde te beleven, is het juist om je er op eenzelfde manier op voor te bereiden. En dat 
geschiedt door het geloof. 

Het doet onze hemelse Vader plezier wanneer je 

- aan Hem, de almachtige God, aan Zijn Zoon en aan de Heilige Geest gelooft, evenals 
aan degenen die de Heer gezonden heeft, 

- het offer en de verdienste van Jezus hoogacht, 
- de krachten van de sacramenten op je in laat werken, 
- de gaven van de Heilige Geest in je opwekt, 
- in Zijn prachtig verlossingswerk zo veel mogelijk meewerkt. 

Jullie verdere persoonlijke ontplooiing en jullie carrière zullen je nog heel wat inspanningen 
kosten. Maar toch is dat alles de moeite waard, want het loon daarvan is de zekerheid van 
een goed aards bestaan. 

De zekerheid van het eeuwige leven heeft een nog veel grotere betekenis. Eeuwig leven in 
de goddelijke betekenis houdt in dat je altijd geborgen bent bij de Vader en Zijn Zoon, het 
betekent eeuwige vreugde, eeuwig geluk en eeuwige vrede. Is dat alles niet de moeite waard 
om het in het bijzonder na te streven?  

Het bereiken van dat heerlijke doel heeft God verbonden aan het levende en actuele geloof. 
Dat is niet alleen theorie, maar dat kan zich in elke levensomstandigheid effectief ont-
wikkelen. 

Ondanks alle inspanningen en alle moeite zullen jullie nog heel wat aanvechtingen krijgen. 
Ook zal kracht nodig zijn om het geloof tot op het laatst te ontwikkelen en te bewaren. Jullie 
hebben het grote geluk steeds weer onder Gods woord en genade te kunnen komen. Deze 
goddelijke gaven zullen jullie de kracht geven je tegen alle tegenstand, die het kostbare 
apostolische geloof voor jullie waardeloos willen maken, met succes te verdedigen. Ik wil 
jullie van harte aanmoedigen om telkens weer je weg te kiezen naar het huis des Heren. 
Daar ben je altijd welkom. 

Ik wens jullie een rijk gezegende toekomst en groet jullie hartelijk, in verbinding met alle 
Apostelen van deze aarde,  

jullie 

 

R. Fehr 


