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Vrij van angst geloven ‘Laten we ons 
overgeven aan de Geest’

interview

DOOR SANNE GERRITS

Het aan de Middellandse Zee gelegen Toulon herbergt een tot nu toe voor Nederland verborgen katholiek geheim: 
de charismatische priester Jean-Michel Tour. Hij leeft in de kuststad het gebruikelijke leven van een parochiepries-
ter, maar in zijn vrije tijd preekt hij wereldwijd over de werking van de Heilige Geest.

“Naast mijn leven als priester heb ik 
van de Heer een roeping ontvangen in 
de charismatische beweging”, vertelt 
Jean-Michel Tour als we hem bellen. 
“Daar is mijn roeping ook ‘geboren’, 
toen ik 16 jaar was. Toen ik daar de 
Heilige Geest ontving, leerden zij 
me dat dat gebeurt om de Kerk op 
te bouwen en wakker te schudden. 
En dat is precies wat ik heb gedaan. 
Van mijn bisschop kreeg ik na mijn 
wijding de zending om te preken op 
allerlei bijeenkomsten, evangelisch, 
katholiek of oecumenisch… Zodoende 
ben ik op allerlei plekken geweest. Ik 
spreek in feite overal waar ik word 
uitgenodigd, zodat de Heilige Geest 
mensen kan opwekken en in vuur en 
vlam zetten.”
Tour was al eens in Nederland, waar 
hij sprak op een evangelische bijeen-
komst. Daar waren ook katholieken 
aanwezig, die aangenaam verrast 
waren door zijn prediking en keken 
of ze hem op het katholieke vakantie-
festival Celebrate konden uitnodigen. 
Binnenkort is het zo ver (zie kader).

WETTEN ZIJN EEN 
GESCHENK
Tour wil in Nederland spreken over het 
leven vanuit de genade. “Te veel chris-
tenen leven hun leven vanuit de regels 
van de wet. Dit terwijl toen Jezus van 
het kruis af kwam het ‘leven vanuit de 
genade’ werd geopend.” 
Hij legt uit dat hij niet bedoelt dat 
mensen geen regels meer hoeven 
naleven, maar dat religieuze wetten 
allereerst een geschenk van God zijn. 
“Laten we leren waarderen dat God ons 
de rechtvaardigheid als geschenk geeft. 
Laten we van positie veranderen en ons 
overgeven aan zijn genade. De overvloed 
van genade gaat verder dan enkel recht-
vaardigheid. Het is een cadeau.
Ik weet niet hoe het in Nederland is, 
maar in Frankrijk was vooral in vroegere 
generaties veel geloofsonderwijs gericht 
op het verdienen van de hemel. Je kunt 
in de katholieke houding nog proeven 
dat mensen er niet zeker van zijn dat 
ze gered zijn. Ze weten dat Jezus hun 
redder is, maar ze weten niet zeker of ze 
wel in de hemel komen. Ze weten dat ze 

nog steeds zondigen en denken: steeds 
als ik zondig ben ik de hemel niet meer 
waard. We gaan het geloof vrijmaken van 
deze angsten. Dan zal de kracht van de 
Heilige Geest ons vernieuwen en helpen 
te leven van de genade.”

DE GEEST MAAKT LEVEND
Zelf ondervond Tour de kracht van de 
Heilige Geest aan den lijve. “Ik ben gebo-
ren in een praktiserend katholiek gezin. 
Wij gingen iedere zondag naar de kerk, 
mijn moeder was catechiste en wij waren 
allemaal betrokken bij de parochie. Maar 
het was enkel een ‘zondagsgeloof’: alles 
was gecentreerd rond het ‘naar-de-Mis-
gaan’. Ik ging altijd wel mee, maar had 
geen ‘vernieuwd’ hart.
Dat veranderde toen we voor het eerst 
naar een bijeenkomst gingen van de cha-
rismatische beweging. Ik was toen 16 jaar 
en werd daar ‘gedoopt in de Geest’. Mijn 
hart veranderde compleet. Ik opende het 
en ontving een nieuwe zekerheid. Ik was 
zeker van God, ik ervoer dat Hij met mij 
een relatie aanging en dat veranderde 
alles voor mij. Ik had in mijn opvoeding 

veel geleerd over Jezus, ik wist van de 
gave van de Heilige Geest, maar bij de 
charismatische beweging ontdekte ik 
dat de Geest een persoon is die leeft en 
levend maakt.”

GODS TIJD EN ONZE TIJD
Toch is na zo’n geloofservaring het leven 
niet opeens alleen maar rozengeur en 
maneschijn. “Ik maakte mijn school af 
en ging een onderscheidingsjaar doen. 
Ik besloot priester te worden en dacht 
dat ik dat in een religieuze gemeenschap 
moest doen. Daar raakte ik echter in 
een crisis, het werkte voor mij gewoon 
niet in die gemeenschap. Ik vroeg God: 
wat nu?, maar kreeg geen antwoord. 
Uiteindelijk verliet ik de gemeenschap 
en besloot niet meer allereerst naar God 
te luisteren, maar Hem te zeggen wat ík 
ervan vond.
Een tijd van crisis volgde. Ik was 24 jaar 
oud en ik was nog helemaal niets. Dat 
hele jaar voelde als een afdaling naar de 
hel. God heeft mij daaruit hersteld en 
hernieuwd, mij weer met mijn voeten 
op de grond gezet, en ik ben naar het 
seminarie gegaan. Gods tijd is niet altijd 
onze tijd. Soms moeten we wachten op 
zijn tijd. Ik was destijds nog erg jong. De 
Heilige Geest komt niet altijd vanzelf. Je 
moet je aan Hem geven en je openstellen 
zodat Hij zijn werk in jou kan doen. Toen 
heb ik met Hem leren wandelen.” b
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