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In het bisdom Antwerpen loopt een driejarig 
pastoraal project met het boek Handelingen 
van de Apostelen. Hoofdbedoeling van dit 
project is om aansluiting te vinden bij de ge-
boortetijd van de Kerk. Alles in Handelingen 
gebeurt voor de eerste keer, van het mooiste 
tot het pijnlijkste. Niets van wat wij nu mee-
maken, is toen niet gebeurd, uiteraard in andere 
omstandigheden en in een ander formaat. Het 
tweede werkjaar van dit project (2020-2021) heeft een vers van 
Handelingen als motto, namelijk het woord van Petrus tot de ver-
lamde bedelaar bij de tempelpoort: ‘In naam van Jezus Christus de 
Nazoreeër, kom overeind en stap rond’ (Handelingen 3, 6).

Het gesprek van Petrus met de verlamde bedelaar is geen los-
staand verhaal. Het is de openingsscene van ‘een drama in drie be-
drijven’. In vijftien korte hoofdstukken volgt mgr. Bonny dit ‘drama 
in drie bedrijven’. Hij houdt zich daarbij aan de hoofdlijn van Lucas’ 
boodschap. Die heeft alles te maken met de verkondiging 
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van de verrijzenis en het leven 
van de eerste christelijke gemeen-
schap. Tegelijk beperkt hij zich tot 
een interne lezing van de Bijbel-
tekst. Wat bedoelt Lucas met dit 
woord of met dit gebaar? Welke 

passages uit het Evangelie van Lucas en uit Handelingen verwijzen naar 
elkaar? Maar ook: welk woord lijkt wel voor ons bedoeld, als vraag of 
als antwoord? Waar komt onze kerkgemeenschap om de hoek kijken?

Daarbij gaat de bisschop in dialoog met een lepelsnijder. Die figuur ont-
leent hij aan een boek van de hand van Nicolaas van Cusa (1401-1464), 
een theoloog op de grens van middeleeuwen en renaissance. Hij schreef 
een ingebeeld driegesprek tussen zichzelf, een lepelsnijder en een filo-
soof. Johannes Wickert (1954) maakte een schilderij van die lepelsnijder, 
en dat werkt hangt ... in het Antwerpse bisschoppelijke paleis. 
In dialoog met de lepelsnijder laat Mgr. Bonny vragen naar boven ko-
men, als kwamen ze van anderen, of van de andere in mezelf. Vragen 
die de logica van het betoog mogen doorkruisen. Vragen die een sprong 
in de verbeelding mogen maken. Vragen die de lezer dwingen een ande-
re invalshoek te overwegen.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 7 augustus. En het
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 17 augustus kan u het inkijkexem-
plaar ook voor een week lenen.

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie
met een zinvolle beleving, een vakantie met een .
Van donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt en de website dekenaatgenk.be.

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal 
Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).
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