
 
Kinderen van de hoop  
Kerkhistoricus en journalist Jan De Volder getuigt over de kracht van zijn geloof  
 
Liselotte Anckaert 
Toen zijn buurmeisje, Hilde Kieboom, hem op zeventienjarige leeftijd vroeg haar te vergezellen naar 
Rome wist Jan De Volder, inmiddels 47 en kerkhistoricus en journalist van het weekblad Tertio, nog 
niet dat die reis zijn leven grondig zou veranderen. Kieboom werd niet alleen zijn echtgenote. Samen 
staat het echtpaar aan de wieg van de Sant’Egidiogemeenschap in Antwerpen. Over de beslissende 
impact van die gebeurtenis op zijn leven en geloof getuigde De Volder afgelopen maand in het kader 
van de reeks Geloven gaat verder, een initiatief van het dekenaat Oostende.    
Jan De Volder groeide op in de jaren 1970 in Edegem bij Antwerpen. „Ik kende een onbezorgde 
jeugd,” vertelt de historicus, „in een voor mij vanzelfsprekende katholieke cultuur. „Tot mijn 
zeventiende was ik niet bewust met geloof bezig. Ik kwam ermee in contact via mijn opvoeding, de 
parochiecatechese en pluswerking alsook via de jeugdbeweging, maar het raakte me niet echt. Tot ik 
tijdens de zomer van 1984 naar Rome trok. De ontmoeting met armen en daklozen vormde een 
keerpunt in mijn leven. De reële confrontatie met de broosheid van het leven hielp me om het 
evangelie beter te begrijpen. Heel wat verhalen uit de Bijbel kregen almaar meer betekenis. Ik begon 
in te zien wat ze met mijn leven te maken hadden. Jezus volgen, betekende van dan af voor mij: 
‘vriend worden van de armen’. Jezus zelf identificeert zich met de arme als Hij zegt in Matteüs 25: ‘Ik 
had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgevangen’.”  
„Eenmaal ik de Bijbel begon te begrijpen, realiseerde ik me ook almaar meer de kracht van het 
gebed”, vervolgt De Volder. „Het gebed is een sleutel om de wereld ten goede te veranderen. Dat 
mocht ik in mijn leven al meermaals ervaren. Zo baden we met de Sant’Egidiogemeenschap in de 
jaren 1980, gedurende lange tijd, dagelijks met velen voor vrede in Mozambique. Uiteindelijk werd 
een vredesakkoord gesloten. Wat niemand verwachtte, werd werkelijkheid. Ik noem dat graag ‘de 
verrassingen van de Geest’. De God van christenen is een God van het onmogelijke. Alleen ons 
ongeloof maakt dikwijls dat zaken niet mogelijk zijn. Jezus zelf had het geloof van mensen nodig om 
wonderen te verrichten. Ook al is het nog zo klein als een mosterdzaadje, als we geloven, kunnen we 
bergen verzetten.”  
Als journalist heeft De Volder ook oog voor de hedendaagse cultuur en de tekenen van de tijd. „We 
leven niet in het aardse paradijs”, zegt De Volder. „Veel meer dan door secularisering wordt de 
samenleving gekenmerkt door globalisering. De grootste uitdaging vandaag is te leren in vrede 
samenleven met andersdenkenden. Daarvan hangt voor mij de toekomst van de Kerk af. Zij is, zoals 
het conciliedocument Lumen gentium uit 1964 het al verwoordde, instrument van de liefde van God 
in de geschiedenis, ten dienste van de menselijke eenheid. Met Sant’Egidio bouwen we, zowel in 
Antwerpen als wereldwijd, aan een samenleving van de ontmoeting. Zo willen we een nieuwe wereld 
vormen, waarbij de andere niet onze vijand is, maar een potentiële broeder. De wereld gaat kapot 
aan angst voor de toekomst, maar leeft van de hoop. Als christenen worden we geroepen om 
kinderen van de hoop te zijn.”  
Na afloop van de getuigenis wisselden de organisatoren, samen met Jan De Volder en zijn dochter, 
die zich vooral het lot van kinderen en jongeren in Antwerpen aantrekt, uit over de mogelijkheden 
om ook in een stad als Oostende iets te kunnen betekenen voor daklozen en armen. „Kom en zie”, 
luidde het advies van De Volder. „Dan kun je met je eigen ogen zien wat we met Sant’Egidio doen. Elk 
authentiek engagement begint met een persoonlijke ontmoeting en een geraakt worden door de 
ander. Pas dan kun je je, of het nu professioneel of vrijwillig is, met bezieling inzetten en 
daadwerkelijk een verschil maken.”  
 
Belangstelling in nog meer geloofsgetuigenissen? Op 26 maart is het de beurt aan kinderchirurg en 
lekenkarmelietes Ilse Kerremans over Geloof geïnspireerd door Edith Stein. Op 23 april getuigt 
psychotherapeute Mia Leijssen over Liefde in al haar aspecten. Beide avonden vinden plaats om 



19.30 uur in Huize Astrid in Oostende (Gentstraat 6). Vrijwillige bijdrage. Meer info via 059 70 37 97, 
059 51 46 56 of kijk op www.gelovengaatverder.be.  
 
Citaat: „De wereld gaat kapot aan angst voor de toekomst, maar leeft van de hoop” 
 

 
Foto:   Jan De Volder ontmoette koningin Mathilde tijdens de internationale vredesontmoeting 
Peace is the Future, een initiatief van Sant’Egidio dat plaatsvond in september 2014 in Antwerpen.  
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