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Didier Croonenberghs o.p. 
 
“Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van 
de rovers gevallen is?” Een beetje snel, zoals kinderen die de les gelezen 

worden, antwoorden we “De Samaritaan”. Maar de tekst van dit Evangelie 

is subtieler!  De wetgeleerde duidt de Samaritaan niet aan volgens zijn 

etnische of religieuze gezindheid, maar naar zijn houding: “Die hem 
barmhartigheid betoond heeft.” Laat ons goed begrijpen: de naaste van 

de halfdode man is degene die hem barmhartigheid betoond heeft. De 

naaste is degene die hem het meest nabij staat. De logica van het 

Evangelie is immers die van de dankbaarheid, niet van de plicht...  

 

Spontaan reageren we omgekeerd, alsof we allemaal superhelden en 

Samaritanen moeten zijn... Het is niet de gewonde man die de naaste is 

van de Samaritaan, maar het is de Samaritaan die de naaste is van de 

gewonde man! Omdat hij hem niet laat liggen en hem nabij wil staan! We 

kunnen zeggen dat dit een echte verandering van perspectief is…  
 

Als we ons al met iemand in de gelijkenis moeten identificeren, dan lijkt het 

me eerder niet met de Samaritaan, die in een overdaad van 

barmhartigheid verkeert, en ook niet met de priester of met de Leviet die 

voorbijlopen. Maar met de halfdode man, die tot leven geroepen wordt... 

De priester en de Leviet zien hem halfdood. De Samaritaan ziet hem half 

levend! 

 

Wie moeten we beminnen? Van wie moeten we houden om te 

beantwoorden aan het gebod: “Gij zult de uw naaste beminnen gelijk 
uzelf” ? Van iedereen? Met een fantasie van almacht, alsof we de wereld 

zouden kunnen redden met onze liefde? Nee, je naaste liefhebben is subtiel 



houden van degene die ons nabij staat, degene die ons ziet leven, 

misschien soms alleen maar half levend, maar toch levend...  

 

Daarom is het gebod om de naaste lief te hebben niet in het hoofd van de 

Samaritaan, maar … in dat van de gewonde man!  Jij en ik. Hij is het die 

uitgenodigd wordt de man lief te hebben die zich over hem ontfermd heeft. 

Het gebod van liefde vraagt ons om allen lief te hebben die ons tijdens ons 

leven ‘gered’ hebben, die ons ‘opgetild’ hebben, in verschillende 

omstandigheden van ons leven: de toevallige ontmoetingen, de glimlach 

van iemand in de trein, het vriendelijke woord van een buurman of collega, 

de onopvallende hulp van een vriend, de aanwezigheid van een 

echtgenoot of een kind…  Ze hebben ons de olie van de tederheid gegeven. 

De wijn van de vreugde. God nodigt ons uit al deze metgezellen lief te 

hebben, omdat ons leven van hen afhangt. En toch waren ze niet verplicht 

voor ons te zorgen... Het Evangelie nodigt ons immers uit dankbaar te zijn, 

niet om onze plicht te doen!  

 

Bovendien spreekt de halfdode man geen dank uit aan zijn redder. 

Misschien was hij er nog niet toe in staat? Lijden en pijn weerhouden ons 

er vaak van onze dankbaarheid te uiten. Soms doet het goed om 

dankbaarheid en erkenning te geven.  

 

De Samaritaan zocht niet om zich aan de gewonde man te hechten; nadat 

hij hem verzorgd heeft, laat hij hem weer leven, in vrijheid. Hij laat de 

genezen man geen schuld van dankbaarheid betalen.  

 

Hoe zit het met Jezus in dit verhaal, en in ons leven? Is hij degene die 

halfdood op de weg ligt? Of degene die ons nabij staat?  

Is hij degene die ons tot plicht uitnodigt? Of om vrij te zijn? 

 

Moge deze gelijkenis ons uitnodigen om niet in plichtsbesef te handelen, 

maar in ware dankbaarheid, tegenover hen die ons nabij staan. Een vrije, 

gratuite dankbaarheid. Amen.  

 

 

 

 



Justin Adriko Mundua o.p. 
 

Beste broeders en zusters in Christus, 

 

Zoals we zojuist gehoord hebben,  gaan de eerste lezing en het evangelie 

van deze zondag over het alledaagse leven van ieder van ons. Zij 

spreken ons over niets minder dan gastvrijheid. Net als Abraham  hebben 

wij zeker al onbekende en onverwachte mensen in ons huis ontvangen of 

erover nagedacht dat te doen - vooral sinds die veelbesproken Russische 

invasie in Oekraïne. Zo niet, dan hebben wij in ieder geval  onze deuren 

zeker al opengezet voor familie en vrienden, net als Martha en Maria in 

de evangelielezing van vandaag. Alleen begint de schrijver van de eerste 

lezing, ietwat apart, zijn verhaal met een ongewone zin die 

richtinggevend is voor alles wat daarop volgt: "De Heer verscheen aan 

Abraham,  die zat bij de ingang van de tent  bij de eik van Mamre". 

 

Als we daarover nadenken dan lijkt er een soort goddelijke waas te 

liggen over de drie anonieme reizigers  aan wie Abraham zijn gastvrijheid 

en diensten aanbood. Hij sprak tot hen met deze woorden:  "Heer, als ik 

in uw ogen een gunst heb gevonden, ga dan niet voorbij zonder bij uw 

dienaar halt te houden. Zij zullen u wat water brengen en gij zult uw 

voeten wassen".  Abraham spreekt als het ware één persoon toe en het is 

ook die éne persoon die op het einde in de IK-vorm zijn terugkeer 

aankondigt en belooft  dat zijn vrouw Sara een zoon zal krijgen.  



 

Wat de tekst niet uitdrukkelijk zegt, is dat ieder mens het beeld en de 

gelijkenis van God draagt volgens Genesis 1. Een mens in nood welkom 

heten en dienen is in feite God welkom heten en dienen. In één van zijn 

gelijkenissen over het Laatste Oordeel zegt Jezus ons toch: "Wat gij 

gedaan of niet gedaan hebt aan één van de geringste dezer, die Mij 

volgen,  hebt gij aan Mij gedaan of niet gedaan.” 

 

Bij het overdenken van de teksten van deze zondag, werd ik getroffen 

door de sterke gelijkenissen tussen de eerste lezing en het evangelie.  

Overeenkomsten vol lessen voor ons allen die deelnemen aan deze 

eucharistieviering. Inderdaad, zoals Abrahams gasten op doorreis 

waren, zo was Jezus op weg met zijn leerlingen. Het verblijf in Bethanië 

lijkt een toevallig gebeuren. Maar ik wil erop wijzen dat het gewoonlijk 

door onverwachte ontmoetingen met onze medemens in nood is dat God 

met ons in contact komt. Daarom herinnert de apostel Jacobus ons 

eraan dat het vrijwel onmogelijk is te beweren God lief te hebben, God 

die wij niet zien,  als wij onze broedere en zusters,  die wij zien,  niet 

liefhebben. De maatstaf van de liefde die wij voor God hebben, is niets 

anders dan de liefde die wij hebben voor onze broeders en zusters in de 

hele mensheid. 

 

Een tweede overeenkomst is dat Abraham, evenals Martha en Maria,  elk 

een deel van hun tijd, materiële goederen en energie opofferden om hun 

gasten te verwelkomen.  De prijs van de beschikbaarheid is dus de 

opoffering.  En de meest tastbare uitdrukking van deze opoffering is 

delen. Maar dit lukt alleen als we bereid zijn om ons egoïsme te temperen 

en ons op het pad van mededogen te wagen.  Het Latijnse woord "CUM-

PATIRE" betekent "lijden met". Dit is wat we hoorden aan het begin van de 

tweede lezing. Daar zegt de apostel Paulus dat "hij zich verheugt in het 

lijden dat hij ondergaat omwille van de Kolossenzen …". De Duitse 

theoloog, Johannes Baptist Metz, ziet mededogen als de samenvatting 

van Jezus' leer. In zijn boek Memoria Passionis lezen we: "Jezus (leert 

ons) een mystiek, niet met gesloten ogen, maar met open ogen, een 



mystiek die ons verplicht om onvoorwaardelijk rekening te houden met 

het ongeluk van anderen" (Cerf, bl. 169). 

 

Tenslotte vloeit de derde overeenkomst voort uit het feit dat Abraham 

enerzijds en Martha anderzijds alleen in staat waren hun bekrompenheid 

te overwinnen door een eerlijke dialoog aan te gaan met hun bezoekers. 

Abraham overwint zijn wanhoop en kijkt uit naar de geboorte van een 

zoon en Martha weet de keuze van haar zuster Maria op haar juiste 

waarde te schatten. De rijkdom van een ontmoeting ligt immers niet 

alleen in het rekening houden met de materiële noden van onze broeders 

en zusters ; zij vloeit veeleer voort uit de eerlijke en oprechte dialoog met 

de persoon wiens situatie ons uitdaagt. Alleen deze dialoog zonder 

taboes kan ons tot een beter begrip brengen, niet alleen voor de ellende 

van onze broeders en zusters, maar evenzeer voor onze eigen ellende. 

 

Moge het de Heer behagen ons te bevrijden van enerzijds onze 

onverschilligheid jegens onze broeders en zusters in moeilijkheden en 

anderzijds van onze eenzijdige en stereotiepe analyses van de crisisssen 

die onze wereld teisteren. Moge Hij ons in staat stellen om medeleven te 

tonen en om in dialoog te gaan met allen die lijden en zo ook het 

verborgen lijden te ontdekken. Amen. 

 

 



 

Francis Akkara o.p. 

 

‘Dan stond Hij op, richtte Zich met een dwingend woord tot de winden en 

de zee, en het water werd volmaakt stil.’ 

 

Beste vrienden, eerlijk gezegd, mijn beste ervaring met een schip was de 

kleine veerboot die mij in mijn kleine provincie in India van de ene kant 

van de rivier naar de andere kant bracht. En de meest geweldige storm 

die ik heb meegemaakt was de golf die de veerboot raakte door langszij 

dragerboot te varen. Nu ben je misschien wel zeker van mijn 

vaareigenschappen.  

Hoewel ik niet op een schip ben geweest, heb ik altijd drie dingen 

bewonderd in een kapitein of een bemanningslid die ik heel vaak ben 

tegengekomen, ongelooflijke moed, een gevoel van nieuwsgierigheid en 

avontuur, en de passie om nooit op te geven bij het nastreven van hun 

bestemming, ongeacht de kansen die voor hen liggen. Drie essentiële 

kwaliteiten helpen het schip zijn bestemming te bereiken.  

Ondanks mijn gebrek aan ervaring met zeilen in het echte leven, hebben 

deze onbetwistbare kwaliteiten mij altijd geholpen mijn eigen 

levensgevechten te voeren wanneer ik door de storm in mijn eigen leven 

ga, en ik dank u daarvoor. Er waren momenten dat ik deze onpeilbare 



moed nodig had om verder te gaan in het leven, ongeacht wat de zee 

van het leven mij voor de voeten wierp. Dit gevoel van nieuwsgierigheid 

en avontuur voor wat in het leven ligt, trekt je ook verder de zee in om 

haar schatten te ontsluiten. Tenslotte helpt deze passie om nooit op te 

geven bij het bereiken van je doel, namelijk de veiligheid van het land, 

ons te leren hoe we de hoop niet moeten opgeven om onze eigen 

levensdoelen te bereiken.  

Maar naast al deze kwaliteiten is er nog één kwaliteit die aan al het 

bovenstaande ten grondslag moet liggen: de kalmte en stabiliteit in 

geest, lichaam en ziel om ons te helpen de volheid van de 

bovengenoemde kwaliteiten te bereiken. Vandaag wijst Christus ons in 

de lezing op het eenvoudige feit dat wij stevig geworteld moeten zijn in 

een sereniteit die ons kan helpen de stormen van het leven met moed, 

nieuwsgierigheid en hoop tegemoet te treden.  

De bron van deze sereniteit moeten we in Christus vinden. Op het 

moment dat wij onszelf in de Geest aan de zijde van Christus zien staan, 

begint deze kracht te stromen uit een bron die wij moeilijk kunnen 

begrijpen. Net als de apostelen die hun toevlucht in Christus vonden toen 

zij de storm trotseerden, moeten ook wij onze toevlucht in Hem vinden als 

wij de stormen in ons eigen leven trotseerden. Geef Hem nooit op. Hij kan 

ons nauwkeurig kompas zijn dat je door kalme wateren leidt waar je 

straalt met dezelfde glinstering van vreugde als het schip dat, na zoveel 

dagen verloren te zijn geweest in de zee, voor het eerst land ziet. Amen. 

 

 



 

Dries Ghesquiere o.p. 

 

Wees niet bang’, zegt Jezus.  Onze wereld vandaag leeft met angst.                                                                                                            
Oorlog in Oekraïne, spanning tussen China en Taiwan en de VS,                                             
het zoveelste conflict sinds vrijdag tussen Israël en de Palestijnen,…                                           
en nog zoveel andere wantoestanden in de wereld die het nieuws niet halen.                           
Een mens zou er zijn moed moede bij verliezen. 

Jezus reageert: 'Wees niet bang' Blijf kiezen voor wat juist en waar is.                                                     
Geef niet toe aan het kwaad, blijf in de liefde,                                                                        
Ik ben bij je, ook al worden  we samen gekruisigd.                                                                                                                   
Niet gemakkelijk. Maar wel de weg van het evangelie de 'Blijde Boodschap'. 
 

 

‘Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de 

                            werkelijkheid van onzichtbare dingen.’ 

 

Zusters en broeders, 

 

Dat zijn mooie woorden van Paulus in de tweede lezing, 

Hoop speelt sterke rol  in ons leven, maar we weten ook dat hoop 

maar echt sterk kan zijn als we ook geloven dat kan gebeuren wat we hopen. 

Dat is dus wat Paulus zegt:  ‘Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen.’ 

We hopen zoveel, en we verlangen ook dat het zal gebeuren. 

We hopen op vrede, op vriendschap, op gezondheid, op geluk,                                                    

op goed weer tijdens de vakantie, en zoals zo dikwijls kunnen                                                    

we blijven opsommen, want we hopen soms té veel. 

Hoe kunnen wij de weg vinden die naar Christus leidt? 



De weg die Christus aanreikt is de weg van Hemzelf. In Hem zullen we onze 

schat vinden: de schat van Gods liefde. Zij is de oorsprong van ons bestaan 

en het doel van ons leven. Christus is de genade van dit alles. In Hem, door 

Hem en met Hem zijn we in staat Gods liefde te belichamen doorheen onze 

lofprijzing, onze dankzegging, ons bidden voor, en bijzonder ook door ons 

leven getekend door Gods liefde; heel concreet naar de naaste toe. 

 

Jezus zegt ons: ‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ 

Wat is onze schat. Onze schat is: streven naar liefde, vrede, vreugde                                

voor onszelf en voor onze medemensen. Opnieuw kunnen we hier de woorden 

van Paulus citeren:  ‘Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen.’ 

En dat is het geloof dat God ons nabij is, en dat Hij inzet van ons vraagt, 

zoals blijkt uit Jezus’ verhaal over de heer en zijn dienaars. 

God vraagt dus onze inzet. Geef je medemens liefde, vrede en vreugde.                                                        

Is dat niet de schat waar we allen op hopen, de schat waar ons hart van vol 

is, of toch zou moeten zijn? Laten we ons dus inzetten om die schat goed te 

verzorgen. We hebben tijd genoeg om deze schat goed te verzorgen.                                                                                                                                                                                                      

Toen ik Paulus citeerde :  “Het geloof is de vaste grond van wat wij hopen”,                                                  

dacht ik onmiddellijk aan onze vader Dominicus die de moed had naar 

anderen toe te gaan dankzij zijn gebed. 

 

Morgen 8 augustus is het feestdag van onze stichter Dominicus. 

Dominicus wist het wel dat Christen zijn niet altijd zo simpel is.                                        

Je moet jezelf aanwakkeren om steeds weer de goede weg te vinden.                     

Dominicus is overduidelijk een man van gebed, van het evangelie.                               

En als we zouden willen zijn zoals Jezus Christus, heb je Christus ook nodig 

in u, achter u, voor u, links en rechts,    Dominicaan – zijn = christen zijn.                    

Een Dominicaan wil dat mensen Christus ten volle beminnen, want Hij is                 

toch de bron van het leven: ga en drink. Een dominicaan is een echte leerling, 

een echte apostel     als hij durft dezelfde weg te volgen als Dominicus. 

Een echte dominicaan is een man vol liefde, vol hartstocht, vol geloof, 

vol dienstbaarheid. Evangelie – gemeenschap – verkondiging - gebed                                   

zijn de 4 pijlers van Dominicaan – zijn. Ze wandelen altijd tezamen. 

Beste mensen, open jullie hart, wees nederig, wees eenvoudig want weet d                  

at God liefde is en als je elkaar graag ziet, gebeuren er mirakels. 

Elkaar graag zien is ook hoop geven om de wereld mooier te maken                               

(en nu zeker met de oorlogstoestanden in Oekraïne Israël en nog op zoveel 

andere plaatsen).   

 

Een dominicaan is iemand die elke dag opnieuw moet kunnen veranderen.                                                                                 

Mens zijn met de mensen, aanpassingsvermogen, soepel, nederig                                



(zoals Dominicus), luisterbereid en met volle vertrouwen in God,                                      

in zichzelf en de anderen. Tijdens het leven verandert men.                                   

Men zoekt de waarheid in alle broederlijkheid. 

Dominicaan zijn is nu eens sterk dan weer zwak zijn want in de zwakheid,                  

zegt Paulus, worden we sterk. Bidden we de Heer dat hij broeders mag                     

zenden om samen gemeenschap op te bouwen in de geest van Dominicus. 

Amen. 



 

Anton Milh o.p. 

 

Beste zusters en broeders, 

Ik weet dat u het reeds warm heeft gehad de voorbije dagen, maar toch 

zou ik het met u vandaag willen hebben over vuur. Tussen een miljoen en 

een half miljoen jaar geleden leerden de voorlopers van de mens het vuur 

te beheersen. Het moet een wonderlijke gebeurtenis zijn geweest. Zo 

wonderlijk, dat in latere beschavingen ‘vuurmythes’ ontstonden, die een 

verklaring boden van hoe de mens eraan was geraakt. De Grieken 

geloofden dat het vuur eerst enkel bij de goden bestond, en dat het 

slechts tot bij de mens was geraakt door de sluwe held Prometheus, die 

het in een holle venkelstengel uit de goddelijke verblijfplaats had 

gesmokkeld. Vuur is iets wonderlijks, iets goddelijks; tegelijk iets dagelijks, 

dat de mens kan benutten voor allerlei toepassingen. Aan vuur kunnen 

wij ons warmen, we kunnen er voedsel op bereiden en water mee aan de 

kook brengen, we kunnen er voorwerpen mee maken. Maar vuur heeft 

ook steeds zijn vernietigende potentieel behouden. Wanneer het aan de 

controle van de mens ontsnapt, of wanneer de mens het voor slechte 

doeleinden benut, kan het een ware ravage aanrichten. 

Jezus zegt: “Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoe verlang ik 

ernaar dat het reeds oplaait!” Zoals het vuur dat wij allen kennen heeft 

ook het vuur van Jezus twee kanten. Enerzijds is het creatief en 

opbouwend. In deze zin wordt het vuur van Jezus dikwijls gelijkgesteld 



met de Heilige Geest, die op Pinksteren in vurige tongen neerdaalde over 

de apostelen. Het is een vuur dat de kerkgemeenschap opbouwt, van de 

eerste christenen tot op vandaag. Het is een vuur dat de apostelen het 

cenakel deed verlaten om de Blijde Boodschap te verkondigen aan de 

hele wereld, dat zovele missionarissen deed en nog doet vertrekken naar 

het buitenland, dat ons als gelovigen oproept om het Evangelie gestalte 

te geven in woord en daad, daar waar wij leven. Denk maar aan het 

devies van een van onze bekendste missionarissen, de jezuïet Constant 

Lievens die jarenlang in India werkzaam was: “Vier moet branden!” 

Anderzijds heeft het vuur van Jezus ook een schroeiende, verbrandende 

kant. Zoals Jezus zelf zegt, is hij niet gekomen om vrede te brengen, als 

die vrede zou betekenen een behoud van het status-quo, met zijn 

gespeelde verdraagzaamheid en opgekropte agressie, een valse vrede 

dus. In de confrontatie met de Waarheid die Jezus zelf is, zal dit al vroeg 

of laat in de verbrandingsoven belanden. Maar Jezus’ vuur vernietigt niet 

om te vernietigen, zoals mensen dit kunnen doen. Jezus wil het kwade 

van het goede scheiden, wil iets nieuw en zuiver creëren uit wat nog 

onzuiver was. Denk maar aan het Bijbelse beeld van het edelmetaal dat 

moet beproefd worden in het vuur (cf. Ps 66). Het zilver of goud moet 

gelouterd worden, gezuiverd van onzuivere elementen. Dit is eigenlijk een 

prachtige visie op wie de mens is: deze is ‘van goud’. Zoals we wel eens 

zeggen over iemand dat ie ‘een hart van goud’ heeft. Maar we weten 

goed dat we nog niet van vierentwintig karaat zijn, dat we nog verder 

moeten gezuiverd worden, en dat gebeurt door de ontmoeting met Jezus, 

in zijn sacramenten, in zijn Woord. 

En die ontmoeting zal soms een confrontatie zijn. Een confrontatie met 

onze naasten – Jezus zegt: vader versus zoon, moeder versus dochter, 

schoonmoeder versus schoondochter – die zich soms luidop afvragen 

wat u op zondag in godsnaam nog in de kerk komt doen, of waarom u 

reserves heeft inzake bepaalde ethische vraagstukken. Maar ook de 

confrontatie in onszelf. De innerlijke strijd van geloof en vertrouwen tegen 

twijfel, moedeloosheid en wanhoop. Ons verlangen naar voornaamheid 

en kuisheid tegen onze drang om aan de ander onze eigen wil op te 

leggen. Twee tegen drie, en drie tegen twee… We zijn geen rechtlijnige 

wezens. De heilige Augustinus, die de meisjes graag zag, schrijft ergens: 

“Heer, laat me kuis worden, maar nu nog niet.” Het typeert de menselijke 



natuur. Maar laat dat ons niet ontmoedigen. Met Gods hulp is er een 

langzame loutering mogelijk in het vuur van zijn liefde. Laten wij ons dan 

omsmeden door Gods liefde, tot een instrument van zijn liefde, een en al 

zelfgave, zoals Jezus in de eucharistie. Amen. 



Didier Croonenberghs o.p. 

« Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege 

handen. »  

Geef toe dat er reden is om verrast te zijn door deze zin uit het 

Magnificat, de hymne die we zojuist gehoord hebben. Dat de hongeren 

eten krijgen is toe te juichen. Maar waarom zouden de rijken met lege 

handen moeten worden weggestuurd? Is armoede niet te bestrijden en 

overvloed synoniem voor veiligheid? Het lijkt me dat dit Evangelie een 

ervaring voorstelt die even radicaal als vruchtbaar is: een gebrek 

verwelkomen, een leegte in onszelf ontdekken, om vruchtbaar te worden, 

zwanger zijn van God.  

Er is dus een “gebrek te winnen”, een gezonde armoede van het hart, een 

gezonde ontevredenheid in onze relaties die we moeten ontdekken. Want 

als er geen gebrek in ons leven is, is verdriet nooit ver weg… en kunnen 

we niet iets verwelkomen dat groter is dan onszelf! Dit alles kan raar 

lijken. Maar als je erover nadenkt, als het je aan niets ontbreekt, heb je 

niemand nodig! Daarom gaat het —als we ons rijk en vol voelen—de 

paradoxale vreugde van het gebrek te ontdekken.  

Zoals in de verrassende lezing uit de Openbaring, is het inderdaad in de 

woestijn dat we een stem horen die tot ons spreekt! Begrijp me goed en 

laten wij naar ons leven kijken... Schuilt er een gevaar in het zich tevreden 

voelen met een situatie, met een relatie ? Het niet willen veranderen, 

verbeteren, verdiepen. Om je uiteindelijk alleen te voelen? 9 In elke relatie 

—of het nu vriendschap, koppel of gezin is— is er een vreugdevolle 

ontevredenheid te ontdekken, een gemis te verwelkomen.  



Gebrek is die ruimte die ons in staat stelt te ademen; die opening die ons 

openstelt voor het onbekende; Het is de afwezigheid van zekerheid die 

ons verlangen om te geloven verdiept; de moed om lief te hebben zonder 

te bezitten; de stilte die ons in staat stelt te bidden; het risico dat ons 

vertrouwen geeft; de leegte die onze hoop doet groeien. Vandaag 

moeten we de schoonheid van “lege handen” herontdekken, om ons 

beschikbaar te stellen voor de aanwezigheid van God in ons leven, naar 

het beeld van Maria. Juist omdat ze haar nederigheid en kwetsbaarheid 

erkende, was ze in staat de wonderen van God te ontvangen. Anders 

gezegd, het gaat er niet om alles op te geven, maar om anders te 

ontvangen. Om dit te doen is het een kwestie van een gezonde en 

positieve ontevredenheid te brengen in onze relaties.  

Werkelijk, als het ons aan niets ontbreekt, hebben we niemand nodig. 

Maar als we ons hele wezen aanbieden, zoals Maria, kunnen we alles 

anders verwelkomen! Misschien is je rijkdom je vrouw of man, je partner, 

je kinderen? Ze op een andere manier ontvangen betekent dat je ze 

vandaag niet als je eigendom ziet —je echtgenoot, je kinderen — maar 

als mensen die je zijn toevertrouwd, als gaven. Zijn het geen wezens wier 

leven en geheimen jou niet toebehoren? Het gaat erom met lege handen 

weggestuurd te worden, om in wederkerigheid lief te hebben, zonder vast 

te klampen, en om vervuld te worden.  

Je rijkdom kan bestaan uit wat je gedaan en bereikt hebt. Verwelkomt 

ook gebreken, zonder frustratie, zodat je elk gevoel van eigendom, elke 

behoefte aan erkenning opgeeft.... Dan zullen we, in deze geest van 

openheid, onszelf ontdekken als deel van een groter verhaal, Gods 

verhaal... Dan zullen we, in onze dorst en gebrek, vervuld worden door 

Gods mysterieuze aanwezigheid... Dit is de radicale bekering die we 

moeten beleven. In veel situaties, als onze handen leeg zijn, of onze 

toekomst hopeloos, kan ons hart gevuld worden met iets groters dan we 

ons voorstellen.  

We zullen dan zwanger zijn van God, en in staat zijn een woord van 

groet, troost en hoop te brengen aan hen die het het meest nodig 

hebben. Amen. 



 

Francis Akkara o.p. 

 

Er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn. 

Beste broeders en zusters  

In zijn verkondiging benadrukte Jezus voortdurend het belang van het 

Koninkrijk van God, en het evangelie van vandaag wijkt niet af van dit thema. 

Vandaag gaat Hij, zoals vorige week echter nog even verder met harde en 

dreigende woorden, deze keer over het Koninkrijk van God.  

Lucas gebruikt vaak deze typische schrijftechniek waarbij iemand uit de 

menigte een vraag stelt, en Jezus op de vraag antwoordt. De gelijkenis van 

de nauwe deur is de derde gelijkenis in een reeks gelijkenissen die Jezus 

gebruikt om de Farizeeën te antwoorden. De eerste is het mosterdzaadje, 

dan het gist, en tenslotte de nauwe deur waar hij waarschuwt over hoe het 

is om het Koninkrijk van God binnen te gaan.  

Er is nog een ander essentieel kenmerk van het evangelie van Lucas waar hij 

Jezus voorstelt als meer begripvol, vergevingsgezind en ondersteunend voor 

hen die het altijd moeilijk hebben gehad in het leven. Behalve in de passage 

van vandaag, Lucas gebruikt het beeld van de nauwe deur die onmogelijk te 

passeren is en ook dat men te laat komt. Dezelfde woorden vinden we bij 

Mattheüs die spreekt over geween en het knarsen van tanden. 



Waarom gebruikte Lucas deze woorden in zijn geschriften? Waarom zo'n 

verandering van toon ten opzichte van zijn gebruikelijke benadering van de 

voorstelling van Jezus? Omdat Lucas in zijn gemeenschappen merkte dat 

laksheid, vermoeidheid en arrogantie waren binnengedrongen. Sommigen 

dachten dat ze al gered waren, en dat hun goede bedoelingen volstonden, 

dat God aan hun zijde stond.    

Lucas zag het risico dat velen zouden worden buitengesloten en voelde zich 

verplicht het valse optimisme dat zich had verspreid, te weerleggen. We 

moeten dit in gedachten houden, anders kunnen we  zijn woorden verkeerd 

begrijpen en ze beschouwen als informatie over wat er zal gebeuren aan het 

einde van de wereld.  

De vragen die de Farizeeërs stelden, schijnen te wijzen op hun 

veronderstelling dat zij reeds deel uitmaakten van het Koninkrijk van God, 

terwijl zij er tekort in schoten.  De woorden van Jezus zijn voor het heden , 

voor wie behoren tot het Koninkrijk hier en nu.  Zij zijn een dringende 

uitnodiging om ons geestelijk leven te heroverwegen, omdat velen, ook onder 

ons, de illusie koesteren discipelen te zijn, maar het niet zijn.  

Het is zoals wanneer we onze bagage maken om naar een luchthaven te 

gaan. We laten bepaalde dingen weg om die zo licht mogelijk te maken om 

comfortabel te reizen. Soms zelfs in die mate dat we het hoogstnoodzakelijke 

achterwege laten om plaats te maken voor wat wij belangrijk vinden. Op 

dezelfde manier maken wij, om tegemoet te komen aan onze eigen obsessies 

in het leven, soms onze bagage lichter en laten wij God weg om 

zelfgenoegzaam, vol van onszelf rond te kunnen reizen.  

De heilige Ignatius noemt drie dingen, obsessies,  die ons van God afhouden 

en ons beletten het levende leven te leiden - rijkdom, eer en trots.  Rijkdom 

die leidt tot schulden omdat we meer geld willen dan we nodig hebben.  Eer, 

waarbij we van anderen eisen dat ze naar ons opkijken. Voortdurend het 

gevoel koesteren dat we de eerste en de beste moeten zijn - trots, omdat we 

denken dat we de baas zijn over ons leven. Zo laten we minder ruimte over 

voor God 



We zijn zo vervuld van deze drie dingen dat we God langzaam verwijderen, 

omdat we Hem als een verplichting beginnen te zien en Hem wegduwen voor 

ons eigen gemak. 

Jezus wilde zijn toehoorders niet bang maken, maar zijn veroordeling is 

gericht tegen het lakse, inconsistente, hypocriete leven dat vandaag de dag 

wordt geleid door velen die zichzelf als zijn discipelen beschouwen. Maar 

zelfs in het aangezicht van zijn verontrustende woorden, weigeren vele 

gelovigen vandaag te veranderen. 

Jezus had, in zijn poging om de vraag van de Farizeeën te beantwoorden, 

onjuist of misleidend kunnen zijn. Hij weigert de apocalyptische visionair te 

zijn en speculeert niet over het einde van de wereld en de eeuwige verlossing. 

Hij staat erop duidelijk te maken hoe men het Koninkrijk Gods binnengaat, 

dat wil zeggen, hoe ieder vandaag zijn discipel wordt en blijft. In feite 

benadrukt Jezus in deze passage dat, hoewel redding een gave van God is, 

het menselijke antwoord gehoorzaamheid aan God vereist. De beeldspraak 

van de smalle deur accentueert dit punt. Gods geschenk van verlossing is 

gratis, maar niet goedkoop. 

 

Beste vrienden 

In de tweede lezing, de brief aan de Hebreeën zegt de schrijver: "Kind, 

minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen… 

Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, (zodat), op lange termijn levert ze 

voor degenen die zich door haar lieten vormende heilzame vrucht op van een 

heilig leven." Hoewel het woord van Jezus deze dag hard is, vraagt hij ons 

om ons niet te laten ontmoedigen; in plaats daarvan roept hij ons op om onze 

slappe handen omhoog te houden en onze wankele knieën te sterken en om 

de weg te effenen die we gaan zodat het gekwetste lidmaat niet verder lijdt 

maar opnieuw sterk wordt.  Amen. 

 



 

Didier Croonenberghs o.p. 

 
« Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd, 

ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats. » 
 

Toen ik dit evangelie las, moest ik denken aan Marco en aan 

Thomas. Twee jonge mensen die mij hier in Antwerpen kwamen bezoeken 

in 2021. Ze ontdekten deze kerk voor de eerste keer, en wilden aan de mis 

deelnemen. Toen ik met hen in de kerk aankwam, zei ik tegen hen: jullie 

zijn thuis, ga zitten waar je wilt! Ze gingen zitten waar ze wilden.... En voor 

elk van hen kwam iemand —die ik niet ken— en zei tegen hen: je kunt 

daar niet zitten. Het is gereserveerd...  “Gereserveerd?” antwoordden ze? 

Maar er staat niets geschreven... 

 

Het is waar dat er niet “gereserveerd” staat geschreven voor de 

plaatsen van de kapellen en de broeders. En men hoeft niet altijd alles op 

te schrijven! Ik heb ooit een bruiloft gevierd waar de familie 

“gereserveerd” had geschreven op de twee stoelen voor de bruid en de 

bruidegom! Je moet toegeven dat dit super dom en dwaas is! 

 

Gaat het evangelie van deze zondag alleen maar om een kwestie 

van etiquette? Zegt het ons eenvoudig dat we niet op andermans stoelen 

mogen gaan zitten? In feite nodigt het evangelie van Lucas ons uit om na 

te denken over een heel andere en meer diepgaande werkelijkheid. Dit 

evangelie nodigt ons uit om niet uit te zoeken op welke plaatsen we niet 
mogen gaan zitten, maar juist op welke plaats we wel moeten gaan 
zitten: onze eigen persoonlijke en menselijke plaats.  

 



Zijn plaats in het leven vinden is niet leven door niet op de tenen 

van anderen te trappen, alsof het leven in een gemeenschap alleen maar 

een kwestie is van anderen niet te storen. Je plaats vinden is eerst en 

vooral weten wie je bent, anders zou er nooit een echte relatie mogelijk 

zijn. 

 

Op je juiste plaats gaan zitten is weten wie je bent... Het is je 

emoties kennen, de grenzen van je verstand aanvaarden, zoals de 

grenzen van je vaardigheden... Tenslotte is op je juiste plaats gaan zitten 

je gebreken, je kwetsbaarheid, je zwakheden accepteren, om ze in sterke 

punten om te zetten.  

 

Het is een kwestie van nederigheid, omdat het aanvaarden van je 

zwakheden  —het aanvaarden van wie je bent en niet van wie je zou 

willen zijn— ons in staat stelt te luisteren naar de oproep: “Vriend, ga wat 
hoger op”. Alleen als we vinden waar onze ware plaats is, kunnen we 

Gods kleine stem horen die ons uitnodigt om omhoog te gaan en ons 

leven vollediger te leven in navolging van Christus, die zichzelf 

vernederde en verhoogd werd. 

 

Soms kunnen we bang zijn dat we veroordeeld worden en dat we 

iets te horen krijgen in de trant van “Vriend, ga eens wat lager zitten!” 

“Sta uw plaats aan hem af. ” Maar jezelf leren kennen, je vaardigheden 

en onbekwaamheden accepteren, is juist om te kunnen horen: “Vriend, 
ga wat hoger op”. Op deze weg van nederigheid wijst alleen Christus ons 

de volmaakte weg. Christus, die zich vernederd heeft en gezeten is aan 

de rechterhand van de Vader, heeft de mensheid gekend tot het einde 

toe. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. In vertrouwen kunnen” wij 

dus zonder schaamte luisteren naar Hem die tot ieder van ons zegt: 

“Vriend, ga hogerop”. Om dit te doen moeten we een zekere emotionele 

intelligentie ontwikkelen: die articuleert zelfkennis en zelfwaardering. 

Want we kunnen onszelf goed kennen, en onszelf niet aardig vinden... en 

onszelf hoogschatten, terwijl we onszelf heel weinig kennen... 

 

“Ga hogerop”: een betere toekomst is altijd mogelijk. Ongeacht 

onze leeftijd, onze gezondheid, onze mogelijkheden, is er een plaats die 

op ons wacht. Om dit te doen moeten we misschien loslaten waar we 

aan vasthouden en wat ons naar beneden trekt, om te verwelkomen wat 

op ons wacht en ons doet groeien. 



Laten we daarom wakker worden en onze plaats in God zoeken.  

Als we dat doen, zullen we ontdekken dat Hij de gast is  

die in ons een plaats wil vinden. Amen. 



 

Didier Croonenberghs o.p. 

 

Toen ik ziekenhuisaalmoezenier was, zei een patiënt aan het eind van 

zijn leven tegen mij: “Ik wil graag geloven in een liefdevolle God, maar in 
het aangezicht van het lijden kan ik niet langer christen zijn”. Verbaasd 

over deze uitspraak vroeg ik hem om wat meer uitleg. Daaruit begreep ik 

dat voor hem geloven in een abstracte God gemakkelijk was. Maar zijn 

vertrouwen stellen op het Evangelie —en in de voetsporen van Jezus 

treden— was voor hem niet meer mogelijk. Om zich te rechtvaardigen 

citeerde hij me letterlijk de zin die we zojuist gehoord hebben: “Als iemand 
naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder (…) ja zelfs zijn eigen leven niet 
loslaat, kan hij mijn leerling niet zijn.”  

 

De reactie van deze patiënt hebben we misschien zelf ook al gehad!  

Hoe kunnen we deze opdracht aanvaarden? Moeten we God liefhebben 

tot op het punt dat we onszelf en onze familie verloochenen?  

 

Jezus nodigt ons niet uit om onze ouders te haten, maar om datgene 

te verwerpen wat in onze relaties ons op onszelf alleen richt, en ons zo 

verhindert lief te hebben, zoals Jezus heeft liefgehad! Dit is wat de 

voorkeur geven aan Jezus betekent: de ware liefde verkiezen boven onze 

eigen gevoelens en emoties. Ons kruis opnemen is ons leven in de hand 

nemen om het te geven voor de anderen. Het gaat in werkelijkheid over 

“moeten loslaten” om ons leven in volheid te kunnen leven!  

 

Om deze paradoxale wijsheid te ontdekken, nodigt het evangelie ons 

uit om te gaan zitten. Op het eerste gezicht lijkt zitten een soort beloning 

voor degene die loopt, die volop in beweging is en niet de eerste stap voor 



hen die Jezus willen volgen...  En toch, voor het evangelie, is zitten altijd 

het begin! 

 

Gaan zitten is de tijd nemen om verder in het leven te kijken,  om het belang 

—en niet de urgentie— van wat zich aandient te overwegen. Het is een 

kwestie van kijken of onze daden  in overeenstemming zijn met onze 

woorden, onze beloften.  Gaan zitten is de eigen zwakheden aanvaarden.  

Gaan zitten is het ontdekken van de grondslag waarop we ons leven willen 

bouwen. Het laat luisteren toe, en vertrouwen...  

 

Eerst gaan zitten is bereid zijn om deze “wijsheid van boven” te 

verwelkomen. Symbolisch gezien is zitten plaatsnemen tussen het verticale 

en het horizontale. Het is nodig om te ontdekken wat in het centrum staat: 

het kruis, Christus!  

 

“Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt  
kan hij mijn leerling niet zijn” 

 

Laten we deze subversieve uitspraak goed begrijpen : we kunnen dus 

Jezus volgen... zonder zijn leerling te zijn! Men kan beweren christen te zijn 

—en naar de mis gaan!— zonder de radicaliteit van het evangelie en het 

kruis te dragen. Het omgekeerde is ook waar! Je kunt de christelijke 

waarden van het evangelie beleven... zonder jezelf christen te noemen! Het 

kruis dragen is liefhebben tot het einde, ondanks de mislukking! Een 

dominicaans theoloog zegt het zo mooi: “Wie liefheeft, zal gekruisigd 

worden. Wie niet liefheeft, is al dood!” 

 

Wat betekent het dan om ons kruis te dragen en leerling te zijn ? Het 

betekent loslaten van “onszelf tot doel van ons leven” maken! Het betekent 

dus dat wij in de ander bijvoorbeeld  —een vader, een moeder, een 

vreemdeling— zien dat er meer is dan wat ze zijn. Het gaat erom Christus 

en het goddelijke te zoeken in ieder mens. Deze wijsheid nodigt ons dus uit 

de wereld niet te reduceren tot haar onmenselijkheid, maar God aan onze 

zijde te zien, ondanks kwaad en lijden. Want… 

 

Als we geen redenen vinden om te hopen, ondanks het egoïsme van 
de wereld, zijn we dan werkelijk leerlingen van Christus? 



 
Als we in een gewonde relatie geen mogelijke vergeving kunnen 
zien, hoe ver weg ook, volgen we dan werkelijk de Verrezene?  
 
Als we niet geloven dat een mislukking of verlies  
een paradoxale vruchtbaarheid kan schenken, 
Zijn we dan werkelijk discipelen van Hem die de dood overwon? 

 
Ik weet niet meer wat ik tegen de patiënt in zijn ziekenhuisbed gezegd 

heb. Ik heb hem zeker niet overtuigd! Maar waar ik van overtuigd ben, is 

dat dit evangelie, goed begrepen, ons uitnodigt tot radicale liefde, hoop 

en geloof, ongeacht onze leeftijd! Jezus zegt tot ons:  

 

Ga zitten en neem je kruis op. Neem de leiding over je leven!  

Verlaat het wereldbeeld dat je rond en voor jezelf hebt opgebouwd,  

en ontvang het beeld dat God  je  geeft!  

 

Jezus volgen is geloven dat twijfel, verdriet, wantrouwen en 

mislukkingen overwonnen kunnen worden. Wij kunnen afstand nemen van 

wat ons tot slaaf maakt. Hij gaat ons voor naar een vruchtbare toekomst 

van liefde, hoop en geloof.  Hij wijst ons de weg. Hij is de weg. Amen. 

 

 

 

 



 

Anton Milh o.p. 

 

Beste zusters en broeders, 

Op internet circuleren video’s van schapen in Nieuw-Zeeland en Australië 

die verloren zijn gelopen en pas na maanden of jaren worden 

teruggevonden in de wildernis. Dikwijls zijn ze nauwelijks nog herkenbaar 

als schaap. Schapen zijn immers zo gefokt door de mens dat ze niet meer 

op natuurlijke wijze hun vacht verliezen. Gevolg is dat een schaap 

letterlijk overgroeid raakt door haar vacht. Indien ze niet tijdig door de 

herder wordt teruggevonden en geschoren, bezwijkt ze onder het 

gewicht, of versmacht of verhongert ze.  

Wanneer we ons een beeld willen vormen van het ene verloren gelopen 

schaap uit de parabel, kunnen we aan een verloren gelopen Nieuw-

Zeelands specimen denken. Het is de mens die overwoekerd wordt door 

zijn zonde, zoals Paulus zijn vroegere ik omschrijft in de eerste brief aan 

Timotheüs: “ik was eertijds een godslasteraar, een vervolger en een 

geweldenaar”. Het is dat volk dat koppig steeds weer van het 

aangewezen pad afwijkt en zich overgeeft aan afgoderij, zoals Israël in 

het boek Exodus. Het is het dik schaap dat wij allemaal wel eens zijn, 

wanneer wij zonder al te veel tegenstand vervallen in slechte gewoontes 

en enkel op onszelf betrokken zijn. 

Maar het is naar dat schaap dat Jezus op zoek gaat. Hoe moeilijk dit in 

zijn tijd lag, blijkt uit het gemor van de farizeeën en Schriftgeleerden dat 



de onmiddellijke aanleiding vormt voor Jezus om de parabel van de 

Goede Herder te vertellen: zij waren ontevreden omdat “hij zondaars 

ontving en met hen at”. In het jodendom in de tijd van Jezus bestond een 

obsessie met reinheid. Elke omgang met zondaars – waarbij fysieke 

onreinheid werd gezien als gevolg van morele vervuiling – was 

besmettelijk. De gemeenschap in Qumran, die aan de basis lag van de 

befaamde Dode Zee-rollen, is hier een treffend voorbeeld van: niet enkel 

de heidenen zagen zij als onrein, maar ook de meeste andere Joden, en 

dus moest het contact met hen gemeden worden. Maar daarmee was 

alle gevaar nog niet geweken. Archeologen vonden in Qumran een 

complex van een tiental rituele baden, waar de leden van de 

gemeenschap meerdere malen per dag kopje onder gingen om gereinigd 

te worden. Het is in die context dat Jezus eet met de zondaars en op zoek 

gaat naar het verloren, onreine schaap. 

Bij Jezus is het dus niet langer de categorie van de reinheid die bedreigd 

wordt, maar wel die van de onreinheid. Een Bijbelwetenschapper heeft 

het in dit verband over de “offensieve reinheid” bij Jezus. Jezus gaat in 

het offensief, dringt binnen in het domein van de onreinheid, maakt rein. 

Hoe? Door het betonen van barmhartigheid, door de vergeving van 

zonden, door het wegscheren van alle wol die ons verstikt, ons in onszelf 

gevangen houdt, die ons verlamt, door ons opnieuw vrij te maken voor 

God en voor onze naaste. Paulus heeft het als een van de eersten aan 

den lijve mogen ondervinden: “Jezus Christus wilde heel zijn 

lankmoedigheid bewijzen, aan mij als eerste, als een model voor allen, die 

in de toekomst op Hem zouden vertrouwen en eeuwig leven winnen”, zo 

schrijft hij aan Timotheüs. Omdat Paulus door Christus is vrijgemaakt, 

kan hij op zijn beurt anderen vrijmaken. 

Beste zusters en broeders, wanneer Jezus binnendringt in het domein 

van de onreinheid om rein te maken, wanneer Hij op zoek gaat naar het 

ene schaap in de wildernis, verzet Hij omzeggens de grenspaal, Hij breidt 

Gods gebied uit. En die grenspaal is een hout van barmhartigheid, het is 

het kruis van het heil door de vergeving van de zonden dat naar ons toe 

wordt gebracht. Deze week op 14 september vieren we de Kruisverheffing, 

en zoals u misschien weet hebben wij hier in onze Sint-Paulusparochie 

een kapel, een broederschap die speciaal aan dit feest is toegewijd. Om 

dit feest kracht bij te zetten zal pater Francis op het einde van de viering 



de zegen geven met de reliek van de doornenkroon. Daarna zullen hij en 

de broeders de reliek persoonlijk vereren, vervolgens de kapelheren. 

Nadat zij in processie zijn vertrokken, zijn jullie allemaal uitgenodigd om 

naar voren te komen en eveneens de reliek te vereren. Amen. 



 

Dries Ghesquiere o.p. 

 

Ge kunt niet God dienen en de mammon 

 

Lieve mensen, 

 

De profeet Amos veroordeelt keihard bedrog, sociaal onrecht en uitbuiting 

van de armen door de rijken, en hij laat er geen twijfel over bestaan: God de 

Heer zal hun daden nooit vergeten. De parabel die Jezus in het evangelie 

vertelt, sluit daar helemaal bij aan. Het gaat over een rentmeester, en over de 

macht van het geld over de mens. 

 

Maar Jezus besluit is merkwaardig: “Maakt u vrienden door middel van de 

onrechtvaardige mammon, opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen – u in 

de eeuwige tenten opnemen.” Handel zoals die rentmeester, raadt Hij aan. Dit 

vraagt enige uitleg. Die rentmeester wil dus zijn ellende voorkomen door de 

schulden te verkleinen. Besteelt hij daarmee zijn heer? Helemaal niet. 

 

Als rentmeester mag hij immers zelf de hoogte van de schuld bepalen, zodat 

hij een deel van de winst in zijn eigen zak kan steken. Dat is zijn loon, op een 

andere manier wordt hij niet betaald. Wanneer hij beschuldigd wordt dat hij 

zijn heer bestolen heeft, heeft hij dus meer winst in zijn zak gestoken dan hij 

mocht. Maar nu scheldt hij kwijt wat hij wél in zijn eigen zak mag steken, en 

dat vindt de heer knap gedaan, want de mensen die hij op die manier helpt, 

zullen uit dankbaarheid zeker voor hem zorgen als hij in de problemen komt. 

Vanuit die optiek zegt Jezus dat we door middel van de mammon vrienden 

moeten maken.   



 

En wat is de mammon? Dat is het monster dat ontstaat wanneer geld het 

enige doel van het leven en de enige bron van geluk is. Jezus wist dat die 

mammon het leven van velen beheerste. Dat was toen zo, vandaag niet 

anders. Wellicht zijn geld en bezit trouwens de krachtigste drijfveer die de 

mens ooit gekend heeft, en dat vertaalt zich in allerlei belangen: een eigen 

huis, een beroep dat goed opbrengt, leuke hobby’s, schitterende vakanties, 

een goede relatie met iemand die ook goed verdient, een gezin zonder 

problemen enzovoort...Ook wij steken in dat alles heel veel energie, inzet en 

zorg. 

 

En wellicht zijn we er ons niet van bewust, maar telkens opnieuw vragen we 

ons af wat iets gaat kosten, of we er iets aan verdienen en meer van die 

vragen die direct met geld te maken hebben. Daar is op zich niets fout aan, 

want we leven nu eenmaal in een wereld waar alles een prijs heeft. Het wordt 

pas fout wanneer die prijs een mammon wordt. Wanneer geld en bezit het 

enige doel worden van het bestaan. Wanneer geld de wereld beheerst. Dan 

heersen er conflicten, uitbuiting, oorlogen, vluchtelingen, leugens en bedrog.  

 

We zien het in de wereld van vandaag: de verhoudingen tussen volkeren en 

landen worden scheefgetrokken door wereldleiders die alleen maar aan 

rijkdom en macht denken. En dat geldt niet alleen voor de wereldleiders, want 

je ziet het in heel de maatschappij.  Ceo’s en ondernemers die honderden 

miljoenen per jaar verdienen, voetbal -en andere sterren die evenveel waard 

zijn als een arm land in zijn geheel. 

 

De mammon is schering en inslag. Precies daar gaat Jezus tegenin. Word 

geen slaaf van de onrechtvaardige mammon, zegt Hij, maar maak er u 

vrienden mee. Leef niet om rijk en nog rijker te worden, maar om te delen met 

uw medemensen. Wees dus kinderen van het licht van liefde en vrede, en niet 

van de duisternis van egoïsme, uitbuiting en onverschilligheid. 

 

Lieve mensen, waar staan wij? Zijn wij kinderen van het licht of van de 

duisternis? Is geld en bezit voor ons een mammon, of een middel om te leven 

en anderen te helpen? Deze zondag is het Vredeszondag, zullen we mee op 

zoek gaan naar vrede in een wereld van nu die vreselijk geteisterd wordt 

door conflicten, rellen, terrorisme en oorlogen? Een wereld die meer en meer 

kapot gaat ook door klimaat verandering en de kloof tussen arm en rijk die 

steeds groter wordt, vooral door de grote prijsstijgingen. 

 



En het aantal vluchtelingen dat elke dag toeneemt, allemaal zonder huis en 

thuis en onzekere toekomst, allemaal slachtoffers van geld, vermogen en 

geweld van anderen. Laten we proberen geen mammon aanbidders te 

worden, maar te gebruiken zoals Jezus het vertelde: 'Delen, dan alleen krijg 

de mammon een menswaardig gezicht, dat God bij zijn schepping naar zijn 

beeld en gelijkenis heeft gezien.' Alleen de levenshouding die Jezus ons steeds 

weer voorhoudt en gemeengoed zou kunnen worden in onze samenleving in 

de wereld, dan zou er ook een andere wereld komen, waarin niemand hoeft te 

leven in angst en armoede, 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf.'Amen.      



 

Anton Milh o.p. 

 

Beste zusters en broeders, 

Als student werkte ik in een rusthuis van de zusters-ursulinen. Wanneer 

één van de bewoners op sterven lag, droegen de zusters een klein flesje 

champagne aan. Een soort wattenstaaf werd in de drank gedoopt, en 

daarmee werden de lippen bevochtigd van de stervende, die meestal zelf 

niet meer kon slikken. Zo werd het wrange, droge gevoel even verdreven 

door iets fris, prikkelend en smaakvol. Een mooi gebaar van tedere 

medemenselijkheid, net voor de drempel van dit leven voorgoed wordt 

overschreden. In het Evangelie van vandaag – even schrikken – wordt net 

zo’n gebaar geweigerd. Abraham weigert Lazarus naar de rijke in de hel 

te sturen, zodat deze zijn vingertop in water zou kunnen dopen om er de 

mond van de gekwelde mee te verfrissen. 

Waarom is het oordeel over de rijke zo hard? Toegegeven, hij liep graag 

rond in mooie en dure kledij, en vierde veel feest. Maar dat op zich is toch 

niet zondig? Wat is dan juist het probleem? Zijn rijkdom heeft de rijke 

totaal teruggeplooid op zichzelf, heeft hem afgesloten van de 

buitenwereld, van al wat niet met zijn eigen praal en genot van doen 

heeft. In de eerste plaats heeft zijn rijkdom hem afgesloten van de arme 

Lazarus: deze ligt te creperen in de goot, slechts in het gezelschap van 

wat straathonden, en lijkt niet eens een behoorlijke begrafenis te krijgen 

wanneer hij sterft. De rijke is zodanig met zichzelf bezig dat zijn blik 

vertroebeld is voor dit lijden. Hij heeft zo’n grote blinde vlek, dat hij 



helemaal de middelen vergeten lijkt die hem hadden kunnen helpen de 

wereld weer scherp te zien, namelijk de Wet en de Profeten. De Wet en de 

Profeten hadden als een bril voor hem kunnen zijn. Ze hadden hem 

kunnen helpen weer in contact te komen met de lijdende werkelijkheid om 

hem heen. Pas wanneer de vlammen aan zijn tenen kriebelen, lijkt hij dit 

te beseffen. Hij smeekt Abraham om Lazarus met een waarschuwing naar 

zijn broers te zenden, die blijkbaar evenzeer met zichzelf bezig zijn als hij 

dat is geweest. Abraham weigert: ook zij hebben toch de Wet en de 

Profeten. Het komt er met andere woorden voor hen op aan maar even 

die bril op te zetten, zodat hun eigen vertroebeling weer helder wordt 

gesteld. De rijke dringt echter aan: als Lazarus, opnieuw tot leven gewekt, 

de waarschuwing zou overbrengen, dan zal dit toch veel meer indruk 

maken dan wat oude, stoffige boeken! Maar Abrahams antwoord is 

definitief: “Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich 

ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat”. 

Beste zusters en broeders, de excuses die de rijke aanhaalt gelden nog 

minder voor ons. Want waar Abraham in de parabel weigert de 

opgewekte Lazarus te zenden als toemaatje bij de Wet en de Profeten, 

heeft God de Vader ons in de geschiedenis zijn verrezen Zoon gezonden. 

En die verrezen Zoon stelt ons de vraag: durven wij ons leven en de 

werkelijkheid om ons heen lezen vanuit de Schrift? Durven wij ons kritisch 

laten bevragen door Gods Woord, ook als dit wel eens kan betekenen 

dat we iets radicaal moeten veranderen, het roer moeten omgooien? Of 

zijn we als “de zorgelozen en zelfverzekerden” tegen wie de profeet Amos 

fel tekeergaat in de eerste lezing, om hun egocentrisme en hun blindheid 

voor het lijden van hun naaste: “zij drinken wijn uit brede schalen en 

zalven zich met de kostelijke olie, maar om de ondergang van hun broer 

bekreunen zij zich niet.” 

Leven als christen, vandaag zowel als gisteren, is speuren naar tekens om 

heen. Tekens van een gebroken mensheid, maar evengoed tekens van 

Gods helende aanwezigheid. In Jezus worden die twee soorten tekens, de 

gebroken mensheid en Gods heil, samengebracht. Dat is wat de Wet en 

de Profeten hebben voorspeld, dat is wat zijn Verrijzenis heeft voltooid, 

dat is onze opdracht als christenen vandaag: voorbij navelstaarderij 

onze ogen openen voor de ander. De Heer biedt ons hiertoe zijn hulp, in 



zijn Woord en in zijn Eucharistie, “die ons bewaart voor eeuwig leven”. 

Amen. 



 

Didier Croonenberghs o.p. 
 

« Geef ons meer geloof » vragen de apostelen aan Jezus.  

Is er niet iets merkwaardigs aan dit gebed?  

De discipelen bidden dat Jezus hun geloof ‘vergroot’.  
Toch wordt dit gebed niet verhoord. Jezus beantwoordt hun verzoek niet. 

Is ‘toenemend geloof’ niet de kwintessens van goed gebed?  

Is het niet beter God om geloof te vragen dan te bidden om je examens 

te halen of om meer koopkracht te hebben ? Letterlijk zegt de tekst: ‘voeg 

geloof aan ons toe’. Alsof het een kwestie van kwantiteit is. Alsof we 

allemaal naar de Antwerp Expo moesten voor een extra dosis geloof voor 

de winter! Geloof is niet iets dat je kunt bezitten, dat je kunt bewaren en 

tonen. In feite is Jezus ironisch. Hij veronderstelt dat we die niet hebben! 

Gelooof? “Als ge een geloof hadt” 

 

Geloof is niet iets dat vergroot kan worden, alsof er een schaal van 

geloof zou bestaan, variërend van “radicale twijfel” tot het “geloof van 

de kolenboer”! Geloof kan niet worden bezeten, overgedragen of 

bewezen. Geloof kan niet worden gemeten, met een apparaat dat je een 

“pistometer” zou kunnen noemen!  Wat is het voor een apparaat? Een 

pistomer ? Πίστις betekent in het Grieks ‘geloof’. De pistometer zou dit 

apparaat zijn om ons geloof te meten! En kijk of het toeneemt! Later, als 

we de geloofsbelijdenis uitspreken, zal het voor iedereen voldoende zijn 

om zijn pistometer onder zijn arm te steken, om zijn mate van geloof te 

meten...  

 

Geloof kan niet worden gemeten. Als dat zo was, zou het ons 

fanatiek maken. Overtuigd van het bezit van geloof, en dus van de 

waarheid.... 



Het geloof waar het evangelie over spreekt is in wezen dat 

“vermogen om op een ander dan zichzelf te vertrouwen”. Op een 

geliefde. Op God. Het is een sprong in het onbekende. Geloof is in feite 

het tegenovergestelde van angst.  “Want God heeft ons niet een geest 
geschonken van vreesachtigheid maar een geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid” zegt de brief aan Timoteüs. Geloof brengt meer leven in 

onze plaatsen van verdriet en angst.  

 

Het Evangelie legt ons dit uit in twee kleine, nogal merkwaardige 

beelden, die op het eerste gezicht paradoxaal zijn: de boom die 

ontworteld wordt en zich in de zee plant, en de nutteloze dienaar. De 

“gewone knecht” voert echt nuttige taken uit, want hij kweekt, bereidt en 

serveert de maaltijd, terwijl degene die geloof heeft de macht heeft om 

absurde en nutteloze dingen te doen: een boom planten in de zee.  

 

In werkelijkheid is het beeld van de boom in zee zeker niet 

willekeurig genomen. De boom is het symbool van leven vanaf de 

allereerste regels van de Bijbel. En de zee is een symbool van de dood. In 

de Bijbel is de zee de plaats van de machten van het kwaad. Geloof —als 

het dit vertrouwen in de ander is— brengt dus leven, zelfs in onze 

plaatsen van dood !  

 

Het geloof doet ons van binnenuit herrijzen. Het brengt de krachten 

van het leven in onze plaatsen van wanhoop. Dat is geloof en het kan 

niet gemeten worden. En het kan niet vergeleken worden door menselijke 

ogen! Geloof bestaat als we erin slagen de levensboom te planten in de 

oceaan van onze wanhoop en angst. 

 

Het geloof zegt ins ons: “Ik ben een nutteloze dienaar. Een gewone 

knecht” Ik heb U nodig, mijn Heer en mijn God.  

Wat ik ben komt door jou. Amen. 



 

Didier Croonenberghs o.p. 
 

Er zijn veel dingen die ik niet leuk vind. Ik hou niet van egoïsme. Ik 

hou niet van tonijn. Ik hou niet van Paris-Saint-Germain. Ik hou niet van 

de muziek van Olivier Messiaen.  

Ik hou niet van mensen die 100km rijden op de middenstrook van de 

snelweg... Er zijn veel dingen waar ik niet van hou!  

Van de domste tot de meest voor de hand liggende.  

Degenen die ik durf te zeggen. En degene die ik voor mezelf houd.  

En onder de dingen waar ik niet van houd —en die ik in deze preek met u 

wil delen— is er... onbeleefdheid! Ik ben zeker niet die enige. Ik moet 

bekennen dat het gebrek aan opvoeding en beleefdheid me irriteert! Het 

probleem is dat deze irritatie mij nog geen geleerd persoon maakt! Maar 

er is ook iets ingewikkelds aan beleefdheid. Is het niet onbeleefd om te 

zeggen dat iemand onbeleefd is. Volgens welke normen? Universeel? 

Cultureel? Persoonlijk?  

 

Onder de vele vormen van onbeleefdheid is het onvermogen om 

dankjewel te zeggen. Ik vermoed dat de ouders in de gemeenschap het 

met me eens zullen zijn… Natuurlijk kun je iets geven, zonder een 

bedankje terug te verwachten. Maar men kan ook zijn tijd en energie 

geven, zonder er iets voor terug te krijgen! Niet eens een “dank je wel”.  

 

Tien melaatsen lopen naar Jezus. Tien melaatsen zijn genezen. 

Slechts één zegt dank je wel…En het evangelie is ironisch: er zijn negen 

goede, vrome Joden en één slechte, ongelovige Samaritaan. En toch is 

het de laatste die bedankt. Misschien omdat hij zijn genezing niet zag als 

een recht, maar als een onverwachte genade! Daarom is wat het 

evangelie van deze zondag oproept geen simpele beleefdheid. Het soort 



beleefdheid dat ons door onze ouders wordt doorgegeven en ons vraagt 

vriendelijk en welwillend te zijn....  Nee. Het evangelie wijst op iets 

wezenlijks en diepers in ons leven: de geest van dankbaarheid. Zoals 

Maria, die we deze week hebben gevierd. Zij die het beeld is van 

dankbaarheid, van het verwelkomen van Gods geschenk.  

 

Dankbaarheid staat aan het begin van elke geloofstocht.  

Het maakt vertrouwen, relatie, openheid en luisteren mogelijk.  

Het oordeelt niet en ziet relaties niet als rechten maar als gaven. 

Dankbaarheid is het vermogen te aanvaarden dat wat wij zijn uiteindelijk 

niet van ons komt, maar van een Ander, van God. Dankbaarheid 

ontmantelt alle egoïsme. Alle “navelstaren”. Dankbaarheid plaatst het 

zwaartepunt van ons leven buiten onszelf.  

Het ontmantelt elk gevoel van bezit, van erkenning.  

Het herinnert ons eraan dat wat we zijn, we niet zelf en voor onszelf 

hebben opgebouwd! We zijn slechts gewone dienaren.  

Wij zijn “ontvangen” wezens. Wat we zijn, hebben we te danken aan 

mensen die ons voorgingen. Op onze ouders. Op degenen die ons 

hebben opgevoed, die ons hebben laten groeien. En ook al heeft het 

leven ons geen geschenk gegeven, dit leven dat door onze aderen 

stroomt behoort ons niet toe! Er is namelijk iets heel bevrijdends aan om 

je leven op te geven en het over te dragen aan iemand anders, aan God.  

 

Het is dus een Samaritaan die terugkeert naar God om hem te 

bedanken. Hij is een slechte gelovige, die echter in de juiste houding 

staat! Hij keert terug naar zijn oorsprong, naar zijn schepper, naar wat 

hem draagt. Hij is niet orthodox, zoals de andere negen. Hij is in 

orthopraxie. Goed gedrag. En hij is degene die als voorbeeld wordt 

genomen!  

 

En wij dan? Willen we orthodox zijn? Of in de juiste praktijk en 

houding staan? Zijn er geen momenten waarop we stiekem wachten op 

een woord van dankbaarheid jegens onszelf voor wat we gedaan 

hebben? Of dat we het moeilijk vinden om te danken? Laten we de tiende 

melaatse volgen. Ook al is het leven soms zwaar, laten we onze 

ongevoeligheid, onze melaatsheid, achterlaten om te erkennen wat we 

hebben ontvangen. En om te bedanken.  

Is dit niet de betekenis van elke Eucharistie? Amen. 

 

 



Anton Milh o.p. 

 

 

Beste zusters en broeders, 

In de jaren zeventig en tachtig haalden de Argentijnse ‘Dwaze Moeders’ 

ook bij ons regelmatig het nieuws. Het waren vrouwen wier echtgenoot, 

zoon of broer onder de militaire junta ‘verdwenen’ was. Geen enkele 

autoriteit gaf hen ook maar één antwoord op hun talloze vragen. ‘Ze 

hebben mijn zoon weggenomen, zegt u mij alstublieft waar hij is?!’ – 

Stilte. Aangezien luid protest niets uithaalde, besloten zij op hun beurt 

van stilte hun wapen te maken. Jarenlang verzamelden zij zich wekelijks 

op het plein in Buenos Aires, woordeloos, en tegelijk één langgerekte 

kreet slakend om gerechtigheid. 

Mocht het verhaal van de Dwaze Moeders zich hebben afgespeeld in 

Jezus’ tijd, dan zou Hij het hebben gebruikt om de parabel die we zonet 

hebben gehoord kracht bij te zetten. Een weduwe, een vrouw die geen 

echtgenoot meer heeft om voor haar zaak op te komen, is onrecht 

aangedaan. Bij de rechter van de stad vindt zij geen gehoor, want hij is 

een man die – zoals letterlijk staat in het Evangelie – noch God vreest, 

noch de mensen respecteert. Wat kunnen mij uw problemen schelen? Je 

m’en fous. Maar de weduwe geeft niet op. Uiteindelijk besluit de rechter 



haar recht te verschaffen, niet om de gerechtigheid zelf, maar om van 

het gezeur af te zijn. Jezus contrasteert deze slechte rechter met de 

goede Rechter, die zijn Vader is. Als zelfs de slechte rechter overstag gaat 

bij aanhoudend smeken, dan zoveel te meer de goede Rechter. 

Conclusie: hou niet op met tot God te bidden, Hij zal je geven wat je 

vraagt. 

We voelen echter allemaal dat daar het schoentje wringt. Het strookt niet 

met veel van onze ervaringen. Zoveel ellende en wanhoop in de wereld. 

Ook de Schrift probeert het niet te verbloemen, denk maar aan de 

profeet Habakuk twee weken geleden: “Hoe lang moet ik nog roepen, 

Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Hoe lang moet ik de hemel nog geweld 

aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij 

onrecht lijden en ziet Gij die ellende maar aan?” Het zouden woorden uit 

de mond van de weduwe kunnen zijn. Waarom nog vragen, smeken, 

bidden, als er van Gods kant zo dikwijls radiostilte lijkt te zijn? Hoe niet 

geheel vervallen in cynisme? De Franse schrijver Georges Bernanos wist 

het al: de ware demon die in ons hart huist, is dat kleine stemmetje dat 

door alle andere heen fluistert “À quoi bon?” Wat voor nut heeft het in 

Godsnaam? De boel is toch al om zeep.  

De Schriftlezingen van vandaag bieden ons twee aanzetten om uit deze 

impasse te geraken. Ten eerste is er Jezus’ vraag: “Zal de Mensenzoon bij 

zijn komst het geloof op aarde vinden?” Het geloof, dat is de levende 

vriendschapsband tussen de mens en God. Het is een voortdurend 

gesprek. Zo dikwijls wenden wij ons pas tot Hem wanneer wij Hem nodig 

hebben. Als een vriend dat met ons zou doen, aanvaarden we dat één of 

twee keer. Maar iemand die enkel bij je komt wanneer hij je nodig heeft, 

die schrap je na een tijd uit je adressenboek. Dat is geen gezonde relatie. 

Met God en de mens is het net zo: richt u tot Hem niet enkel wanneer je 

iets nodig hebt, maar blijf constant met Hem in gesprek, wees Hem 

dankbaar voor wat Hij u door de dag geeft. Het is in zo’n relatie dat wij 

onze vragen kunnen richten tot God, en tot een dieper inzicht kunnen 

komen in wat Hij wel en niet geeft, of wel of niet lijkt te geven.  

De tweede aanzet om bij ons gebed niet in cynisme te vervallen, vinden 

we in de eerste lezing. Wanneer Mozes uitgeput is, komen Aäron en Chur 

hem te hulp, ze ondersteunen hem in zijn gebed. Wij zijn opgeroepen 



Aäron en Chur voor elkaar te zijn. Elkaar te steunen in tijden van 

tegenslag en beproeving, elkaar aan te vuren wanneer de “À quoi bon?”-

demon in ons hart de overhand lijkt te halen. Een lied dat Herman Van 

Veen over de Dwaze Moeders schreef, heet Signalen: mens, geef een 

teken, een signaal aan je medemens dat je zijn noodkreet hebt gehoord, 

dat hij niet alleen staat, dat je hem steunt, dat je samen hoopt op 

gerechtigheid. Want God heeft ons ook elkaar tot steun gegeven. Laten 

wij in deze eucharistie bidden om de kracht om dit waar te maken. Amen. 



 

Francis Akkara o.p. 

 

Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet 

opheffen naar de hemel 

Heb je ooit het gevoel gehad dat je het beter hebt dan andere mensen? 

Heb je je ooit misplaatst gevoeld in een groep omdat je dacht dat 

niemand daar jouw waarden, ervaringen deelde? Heb je je ooit beter 

gevoeld dan andere mensen, omdat je meer succes hebt in het leven? 

Als je op één van de bovenstaande vragen "ja" hebt geantwoord, dan lijd 

je misschien aan het farizeïsch syndroom. Dat wil zeggen dat je last hebt 

van een opgeblazen gevoel van eigenbelang. In dat geval kan Gods 

genade jou niet bereiken. Het evangelieverhaal van vandaag leert ons 

om tijdens het bidden onze afhankelijkheid van God in gedachten te 

houden 

De gebedsstijlen van de Farizeeër en de tollenaar verschillen radicaal in 

dit evangelie. De Farizeeër ging naar binnen en bad zelfbewust  vanuit  

"zijn positie". Waarom zegt Jezus dat  het gebed van de Farizeeër niet 

aanvaard werd? Het lijkt gepast dat hij God – en zichzelf - prijst voor de 

vele goede daden die hij heeft verricht en voor de vele religieuze rituelen 

die hij trouw vervulde. Maar hij gaat in de fout als hij zijn naaste, de 

tollenaar, veroordeelt en wanneer hij van het gebed een show van 

superioriteit maakt. Hij vergist zich door zichzelf als een heilige te 



beschouwen en de spot te drijven met het geloof van iemand die hij 

minder vroom acht dan zichzelf. 

Het Aramees woord "prisayya" betekent "afgescheidenen" en is de 

oorsprong van de term "Farizeeër". Maar in de loop der jaren werd dit 

gevoel van apartheid naar een ander niveau getild. De Farizeeërs zagen 

zich verheven boven het volk. Zij daar boven, het volk daar beneden. Dit 

kan leiden tot een afgesneden communicatie met God, waarbij hun 

superioriteitsgevoel  Gods genade onbelangrijk acht.  

Een Farizeeër werd algemeen beschouwd als een uitstekend voorbeeld 

van iemand die regelmatig bad. Maar Jezus gebruikte in de gelijkenis de 

tollenaar als voorbeeld van iemand die op de juiste manier bad. 

Medewerkers van de Romeinse overheid en tollenaars profiteerden 

meestal van een systeem dat hen in staat stelde zich te verrijken door 

naast de wettelijk verplichte betalingen ook heffingen en boetes te innen. 

Zij waren niet populair, maar toch gebruikt Jezus een tollenaar om het 

belang van de houding van nederigheid voor God, bij het bidden, te 

illustreren. Als wij vol zijn van onszelf, kan Gods genade ons niet bereiken.  

Misschien heb je ook gemerkt dat de tollenaar te veel in gebed was 

verzonken om zich iets aan te trekken van het superioriteitsgevoel van de 

farizeeër. “God heb medelijden met mij, een zondaar”, was het korte en 

zoete gebed dat hij bad. Ik herinner me dat tijdens één van onze lessen 

theologie een professor naar het bord liep, een stuk krijt pakte, een punt 

op het bord tekende en ons vroeg dat punt heel nauwkeurig te 

observeren. Na een paar seconden pakte hij het krijt en begon van de 

ene naar de andere kant op het bord te krabbelen tot bijna het hele bord 

wit was. Toen legde hij het krijtje neer, keek ons aan en vroeg ons het 

punt aan te wijzen dat hij eerder had gemaakt. Niemand van ons kon het 

aanwijzen, omdat we zo waren opgegaan in het gekrabbel van de 

professor en het punt uit het oog waren verloren.  

Beste broeders en zusters, ik denk dat onze gebedsrelatie met God soms 

is als dat punt op het bord. Zo duidelijk en helder bij de start maar 

bedreigd door de krabbels of afleidingen van het leven zodat het moeilijk 

wordt om het punt te behouden van onze aanvankelijk gevestigde relatie 

met God.   



In het verhaal stond de tollenaar achteraan, maar rechtop. Hij liet zich 

niet intimideren door de opschepperij van de Farizeeër. Integendeel, hij 

hield zijn geest op God gericht en zijn hart nederig, en Jezus zegt dat 

God reageerde door hem vrede en vergeving te schenken. 

Paus Johannes Paulus II heeft ons er vaak aan herinnerd dat wanneer 

we God uit het oog verliezen, we de leegte met onszelf vullen, en al snel 

zijn we dan allemaal een god op onszelf, die zelf beslist over goed en 

kwaad. Een mens kan nu zijn wereld scheppen, maar wiens werkelijkheid 

zal dan overheersen?  

Beste vrienden, niemand kan gunsten kopen bij de Almachtige. Ook 

goede werken of het strikt naleven van religieuze voorschriften zoals 

tienden geven en vasten volstaan niet om Zijn goedkeuring te krijgen of 

indruk op Hem te maken. 

Religieuze superioriteit leidt tot een ernstige vorm van arrogantie.  Men 

kan terecht trots zijn op zichzelf voor wat men bereikt heeft. Gods 

barmhartigheid staat echter in schril contrast met de hoogmoed van de 

Farizeeën, die anderen beoordelen en minachten. Het is belangrijk te 

onthouden dat de Farizeeër eerder tot zichzelf bad dan tot God. 

De gebeden van hen die God graag dienen en de gebeden van hen die 

bescheiden zijn van hart, worden beide door God verhoord en 

beantwoord. De Farizeeër bezocht de tempel, maar gaf niet aan dat hij 

behoefte had aan goddelijke tussenkomst. De tollenaar daarentegen 

smeekte God om genade, omdat hij zich ten volle bewust was van zijn 

zwakheid. 

De evaluatie van beide gebedshoudingen door Jezus is duidelijk. Wie 

zichzelf verheft zal vernederd, wie zichzelf vernederd zal verheven 

worden. Een boodschap om mee te nemen. Amen. 

 



Dries Ghesquiere o.p. 

 

Lieve mensen,                                                                                                                                                                                                                                                       

Zacheüs , een kleine man met af en toe rare gewoonten. Een beetje zoals 

ik.  Hij is zo klein dat hij toch maar in een boom klinkt om toch maar een 

blik van Jezus op te vangen. Hij wist dat Jezus overal rondwandelde om 

te prediken en het woord Gods te verkondigen. Zacheüs wou Jezus echt 

zien. Waarom is niet duidelijk.  Hij, een rijke tollenaar, gehaat als de pest. 

Niemand ziet hem graag.  Een collaborateur met de Romeinse bezetter. 

Dat hij gehaat wordt, is dus begrijpelijk. Hij heult met de bezetter voor wie 

hij belasting int en mensen uitbuit. In een zekere zin is hij een parasiet van 

de maatschappij. Hij verdient zijn geld over de rug van de anderen heen. 

Maar het vreet in hem. Hij voelt de eenzaamheid. Door niemand geliefd. 

Aandacht van anderen, mildheid van anderen, barmhartigheid en liefde 

krijgt hij niet.  

Zacheüs zou wel willen dat ze hem graag zien. Maar ja, liefde is niet te 

koop. Opnieuw de vraag: waarom wil Zacheüs Jezus absoluut zien? En 

nog een vraag: hoe komt het dat Jezus hem herkent? Hij is immers nooit 

in Jericho geweest. Is Zacheüs dan zo berucht dat zelfs mensen van ver 

buiten de stad hem direct herkennen?   

En nog een vraag: waarom nodigt Jezus zichzelf bij hem thuis uit? Maar 

wat er ook van zij, Zacheüssen zijn er vandaag in overvloed. Zowel in de 

financiële wereld, waar fraude en bedrog schering en inslag zijn, als in 

alle lagen van de maatschappij. Mensen die de woorden ‘eerlijk’ en 



‘respectvol’ zelfs niet kennen. Dat zijn machthebbers, die hun volk 

uitbuiten, andere volken vernietigen. Of terroristen die hele dorpen 

uitmoorden of mensenhandelaars zonder enig respect voor hun 

medemensen. Mensenhandelaars zijn er ook bij ons,we horen het zo vaak 

in het nieuws.  

Zacheüs wordt door zijn stadsgenoten ook gezien als iemand die geen 

respect heeft voor zijn medemens. Ik zei het daarnet nog: liefde is niet te 

koop. En toch, er komt een eerste stap. Iemand steekt zijn hand uit. Die 

iemand neemt het risico zich te bemoeien met een afgewezen mens. 

Tweede stap: Zacheüs moet naar beneden komen. Jezus reikte hem de 

hand. Eindelijk vindt hij iemand die hem vriendelijk aanspreekt.  

Jezus durfde het aan om hem een hand te geven. Jezus wil uitgenodigd 

worden in het huis van Zacheüs. Verontwaardiging bij zijn stadsgenoten 

wanneer Jezus zichzelf bij hem uitnodigt, is dus begrijpelijk. Maar Jezus 

doet alleen wat Hij altijd doet met zondaars en mensen in de problemen: 

Hij oordeelt en veroordeelt niet, maar reikt liefde aan.  

‘Zondig voortaan niet meer’, zegt Hij tegen de overspelige vrouw, en over 

Zacheüs zegt Hij: ‘Ook deze man is een zoon van Abraham.’ Hij 

veroordeelt Zacheüs dus niet. Hij zegt alleen dat Hij bij hem te gast moet 

zijn. Wat Hem daartoe drijft, is wat zijn Vader in de hemel is, en dat is 

liefde. Geen oordeel, geen veroordeling, geen straf, maar liefde. Zacheüs 

wordt ineens een totaal andere mens. Hij is geen egoïstische tollenaar 

meer, maar een eerlijke mens vol liefde voor zijn medemensen. 

Dat is de derde stap: Hij zal de helft van zijn bezit aan de armen 

schenken, en als hij iemand heeft afgeperst, zal hij hem vierdubbel 

terugbetalen.En dan: Een vraag voor ons allemaal: wie zijn wij in dat 

verhaal?  

Zijn wij zoals Zacheüs ’ stadsgenoten, en kunnen wij dus alleen maar 

oordelen en veroordelen? Of zijn we zoals Zacheüs? Nee, niet de Zacheüs 

van de slechte kant, maar van de goede kant. Gaan wij ons ook 

verstoppen in een boom om Jezus te zien als we onzeker zijn, als we geen 

uitweg meer zien, als we weten dat we in de fout zijn gegaan in ons doen 

en denken?  



Willen ook wij onze fouten zo diepgaand goedmaken? Lieve mensen, in 

de eerste lezing hoorden we prachtige woorden.‘Heer, heel de aarde is 

voor U als een stofje op de weegschaal, als een vroege dauwdruppel die 

neervalt op aarde. Maar Gij ontfermt U zich over iedereen,’ zo begint de 

lezing, en die woorden geven een prachtig beeld van God en zijn 

schepping: wij zijn niets meer dan een stofje of een dauwdruppel die leeft 

in de eindeloze liefde van de eindeloos goede God. 

Ook Zacheüs is niets meer dan zo een pietluttig stofje, maar Jezus 

bevrijdt hem van die kleinheid van zijn egoïsme door hem in liefde aan te 

spreken, en zijn last mee te helpen dragen – de last die blijkt uit het 

gemor van de omstaanders die hem haten. Dat is wat Jezus, wat God 

met ons doet: Hij draagt mee onze last, en bevrijdt ons van onze kleinheid 

door de fouten die wij maken. Laten we daar dankbaar om zijn, en als 

een stralende dauwdruppel Gods eindeloze liefde uitdragen in heel ons 

menszijn 

 

Ik eindig met deze tekst: 

Zacheüs ziet en wordt door Jezus gezien. Het werd een ontmoeting. Een 

ontmoeting is steeds wederkerig. Door ontmoeting werd en wordt het 

evangelie verkondigd. Het gezien worden door Jezus, is mooi vertolkt. 

 

In een lied van H. Oosterhuis:                                                                                     

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 



 

Didier Croonenberghs o.p. 
 

 

Allerheiligen 

  

 Een paar weken geleden keek ik naar een Champions League 

wedstrijd op Sporza:  

Brugge tegen Atlético Madrid.  

Een nogal spannende wedstrijd, waarin de doelman Simon Mignolet 

wonderen verrichtte in zijn goal !  

En aan het eind van de wedstrijd besloot de journalist zijn 

commentaar met de woorden: Mignolet moet tot heilige verklaard 

worden! Ik kon niet anders dan lachen...  

Stel je voor! De heilige Mignolet! Ik zal binnenkort de kerkfabriek 

voorstellen om een standbeeld van Mignolet in deze kerk te 

plaatsen! 

 

Heiligheid is voor veel mensen verbonden met grote daden, 

prachtige getuigenissen... Het is waar. Maar je hoeft geen grootse 

dingen te doen om een heilige te zijn. Want heiligheid is paradoxaal 

: heiligheid betekent het leven van deze buitengewone belofte van 

de zaligsprekingen… in het gewone leven implementeren !   

Er zijn dus heiligen in deze gemeenschap....  

De zaligsprekingen nodigen ons uit  

om in deze wereld iets te manifesteren  

dat niet van deze wereld is.  

 



Geef toe dat ze geen “politiek programma” zijn  

voor onze samenleving. Probeer bij de “Zevende dag”  

de zaligsprekingen te verdedigen en iedereen zal je uitlachen! Maar 

laten we duidelijk zijn, ze zijn gericht tot ons, persoonlijk. Het gaat er 

niet om de zaligsprekingen op anderen te willen toepassen en tegen 

de armen te zeggen: “leg je neer bij je toestand, accepteer de daling 

van je koopkracht en je zult gelukkig zijn”. Nee.  

 

De zaligsprekingen zijn gericht tot ons, persoonlijk. Het is de 

kwestie om ons af te vragen: hoe is het voor mij mogelijk gelukkig te 
zijn, te geloven, lief te hebben en te hopen, te groeien...  
ondanks kwaad en lijden,  
ondanks mislukking,  
ondanks gevorderde leeftijd?  

Er is geen duidelijk pad naar geluk.  

Geluk is in feite het pad. En voor ons, gelovigen,  

is onze weg het Evangelie en de Zaligsprekingen.  

En dit is waar de heiligen met hun leven getuigen van zijn geweest. 

 

 De heiligen hebben ingestemd met het leven zoals het hen 

gegeven werd, met al zijn noodwendigheden.  

Ze reikten licht aan in de schaduwzone van het leven.  

Ze toonden hun broosheid, zodat ze konden getuigen dat hun kracht 

die van elders kwam. Deze mannen en vrouwen hebben ons getoond 

dat onze wereld —die zo hard en gewelddadig kan zijn— zich niet 

laat herleiden tot zijn onmenselijkheid. Ze zijn eenvoudigweg grootse 

mensen geweest. En hun voorbeeld nodigt ons uit om zonder 

aarzelen de buitengewone weg van de zaligsprekingen te gaan. 

Deze bijzondere mensen, dat zijn ook u en ik, wanneer we in de 

krachten die ons neerhalen het leven zelf naar boven weten te halen. 

 

 Je zult gemerkt hebben dat de zaligsprekingen niet in de 

imperatief geschreven zijn. Dit zijn geen geboden ! Ze staan in de 

indicatief ! Bovendien, het woord dat het evangelie gebruikt voor 

‘zalig’ laat zich ook vertalen als ‘op weg’ ‘op stap’, ‘vooruit’. Ja, op 

weg de kleinen, zegt het evangelie. Vooruit, jij die tranen schreit, ze 

zullen voor jou het water van een nieuwe geboorte zijn !  

 Het is aan ieder mens om deze zaligsprekingen in praktijk te 

brengen. Ze nodigen ons allereerst uit om ons leven anders te leven, 



en niet eerst te hopen op een ander leven ! 

 

 Heiligheid is bovenal de mogelijkheid om in te stemmen met het 

leven, met het verwelkomen van het onvervulde, het onvoltooide, 

opdat, te midden van deze gebreken, Gods Geest zou kunnen 

weerklinken en zijn werk voltooien. Het gaat er zeker niet om het 

lijden te verheerlijken, maar om te durven bevestigen dat in alles wat 

twijfelachtig is in ons, er altijd de mogelijkheid is vooruit te gaan, te 

stappen, meer leven en vertrouwen in het menselijke te hebben.  

 

 Dat is de diepe zin van Allerheiligen: voluit dit geschenk van het 

leven beleven, om uiteindelijk te sterven na voluit geleefd te hebben 

en niet geleefd te hebben alsof we al dood waren. Gods bedoeling 

is dat wij heiligen zijn, gelukkig in ons leven dat vaak zo weinig 

voorstelt in onze ogen, maar nooit voor de blik van God. Gelukkige 

Allerheiligen aan iedereen ! Amen. 

 

 



 

 

Anton Milh o.p. 

 

Beste zusters en broeders, lieve vrienden, 

Zoals u weet hebben wij in ons klooster één Congolese en drie Indische 

medebroeders. Dat levert een keuken op die zeer gevarieerd is, maar 

toch met één constante: pikant, spicy. Nu moet u ook weten dat er 

nuances zijn in pikant: we hebben het over “een beetje pikant”, 

vervolgens “vrouwelijk pikant” en tenslotte “echt mannelijk pikant”. Met 

die laatste categorie zou ik de Schriftlezingen van deze zondag willen 

typeren. Zoals steeds wanneer we het einde van het liturgisch jaar 

naderen en opgaan naar het feest van Christus-Koning, krijgen we 

pittige lezingen voorgeschoteld die handelen over het einde, de dood, de 

laatste dingen. Straffe kost. 

Hoe kijken wij naar wat voorbij dit leven ligt? In de week waarin we met 

het feest van Allerzielen onze dierbare doden hebben herdacht, is het een 

vraag die zich stelt in alle pertinentie. De Sadduceeën, die erom bekend 

stonden niet te geloven in de opstanding der doden, proberen Jezus uit 

zijn kot te lokken met een sofistisch vraagstuk dat qua opbouw lijkt op 

een niet nader genoemde roman van Agatha Christie. Je wil niet een van 

die zeven broers zijn. Jezus trapt echter niet in de valstrik voor hem 

gespannen. Het zijn de Sadduceeën die op hun beurt een theologische 

bolwassing krijgen. Diegenen die “deel krijgen aan de andere wereld en 

aan de verrijzenis uit de doden (…) kunnen niet meer sterven omdat zij 

als engelen zijn; en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van 

God.” Met zijn antwoord opent Jezus een heel ander theologisch en 



taalkundig register. Het is alsof hij op een wiskundig probleem antwoordt 

door een gedicht voor te lezen. Hij spoort de Sadduceeën aan om te 

durven hun verbeelding te gebruiken. Als “de Heer toch geen God is van 

doden, maar van levenden”, een God van leven, durven wij dan te hopen, 

durven wij dan te geloven, dat het na dit leven niet gedaan is? Dat God 

met al zijn liefde nog méér voor ons in petto heeft?  

Bemerk wel: Jezus verliest zich niet in concrete omschrijvingen inzake het 

leven in het hiernamaals. Wat hij voorstelt is een verbeelding “zonder 

beelden”: ja, wij hopen thuis te komen bij een liefdevolle God, maar nee, 

die rijstpap met gouden lepeltjes, dat is toch teveel een veredelde 

Vlaamse kermis om waar te zijn. Het leven bij God ligt voorbij wat wij in al 

te menselijke categorieën willen duiden. Een verbeelding zonder 

beelden… maar betekent dat werkelijk, dat we àlle beelden overboord 

moeten gooien? Nee. Abraham, Isaak en Jakob zijn levend bij God. Ze zijn 

niet gewoon in hem opgenomen, opgeslorpt, geanonimiseerd in het grote 

geheel, maar ze hebben iets van hun eigenheid, van hun eigen persoon 

bewaard. De liefde van God trekt tot zich, maar doet de ander nooit 

geheel teniet, want dan zou het geen liefde meer zijn. Echte liefde gaat 

nooit ten koste van de ander. Gods liefde zet wel in brand, maar verteert 

de braamstruik niet. Inzake het hiernamaals roept Jezus ons dus op tot 

verbeelding met welgeteld één beeld: de mens, gekend door God, 

bemind door God, staand voor God. 

Om af te sluiten verwijs ik graag naar een boek van Bruno Cadoré, de 

vorige Magister van de dominicanenorde. Over de dood en het 

hiernamaals schrijft hij het volgende: ik hoop en geloof dat wanneer ik 

sterf, ik tegemoet zal worden gewandeld door Christus. Samen zullen we 

mijn hele leven bekijken: wat mooi was, goed en voltooid, maar ook wat 

minder fraai was of onafgewerkt. Hij zal me laten zien hoe Hij al die tijd 

bij mij is geweest. En Hij zal mij vragen: en nu, wil je samen nog een 

laatste stap verder gaan? Met deze prachtige visie staan we mijlenver af 

van het ridiculiserende betoog van de Sadduceeën. Het is een visie 

waaruit niet zozeer een scheiding maar veeleer een eenheid spreekt 

tussen het leven aan deze en gene zijde van de dood. God heeft ons voor 

het leven bestemd voor en over de dood heen.  



Ik zou zeggen: adem eens goed in, vul uw longen. Voel het bloed tot in de 

toppen van je vingers en je tenen lopen. Leef, leef ten volle, zoals de God 

van het leven, de God van de levenden, het voor je bedoeld heeft. Amen.  



 

Kiran Joy o.p. 

 

Beste zusters en broeders,  

 

Ik denk dat mijn taak vandaag een beetje duidelijk is. Nadat ik jullie heb laten 

luisteren naar de lezingen van vandaag, vol met catastrofes, moet ik ervoor 

zorgen dat mijn preek geen nieuwe catastrofe wordt voor jullie allemaal. Ik 

zal mijn best doen!  

 

De advent is nabij en we zijn bijna aan het einde van het liturgisch jaar. En 

daarom dragen de lezingen van vandaag ook een toon van "einde der 

dingen."  

 

Het is waar dat er een beetje angst en strijd verbonden is met elk "einde der 

dingen". Voor een student is het einde de examens en er is altijd angst als de 

examendata naderen. Voor ons allemaal die leven, is het einde onze dood, 

en dat is voor de meesten van ons beangstigend. 

 

Er is deze angst omdat er altijd een soort "onzekerheid" verbonden is met het 

einde der dingen. We weten niet wat we kunnen verwachten en we weten niet 

wat daarna komt. Dus het lijkt erop dat leegte, angst en onzekerheid alles is 

wat het einde der dingen betekent.  

 

Ook het evangelie van vandaag lijkt zulke pessimistische neigingen aan te 

wakkeren. Het zegt: “aan alles komt een einde. Geen steen zal op de andere 

blijven.” En we kunnen ons afvragen, wil dit evangelie ons angst aanjagen? 

Hebben wij al geen zorgen en problemen genoeg? Maar we weten dat het 

evangelie niet is geschreven om ons angst aan te jagen. Elke evangelische 

boodschap sluit een oproep in tot vertrouwen. En ook het evangelie van 



vandaag. Het evangelie eindigt met te zeggen:  “Geen haar van uw hoofd 

zal verloren gaan.” 

 

In het evangelie is er pessimisme, maar ook hoop. Er is angst en onzekerheid 

maar ook verzekering. Wat het evangelie ons leert is een Christelijk realisme 

als tegengif voor elk pessimisme. Een realisme dat een duidelijk onderscheid 

maakt tussen wat ons doet schrik hebben en dat wat ons hoop geeft. Als wij 

spreken over dingen die ons onzeker maken zoals dood, oorlog, droogte en 

aardebeving willen wij de duivel niet aan wand tekenen. Wij mogen dit alles 

niet als een bedreiging zien, wij weten wat God ons beloofd heeft: “Geen 

haar van ons hoofd zal verloren gaan.” 

 

Dat christelijke realisme is geen goedkoop optimisme, alsof men alles ziet 

door een roze bril. Wij praten niet alles goed en wij vegen het onaangename 

niet onder het tapijt. Ons realisme is gevuld met hoop. Het ziet de wereld 

zoals die is, het weet ook wel dat de wereld niet eeuwig is, maar gelooft dat 

het einde van de wereld zal samenvallen met de verlossing.  

 

En dus wordt ons vandaag gevraagd om ons nu al in te zetten voor deze 

verlossing. Wat van ons gevraagd wordt is standvastigheid, die ons brengt 

tot getuigenis. Wij willen ons inzetten voor de vrede, de gerechtigheid en 

heelheid van de schepping. Die standvastigheid kan lastig zijn. Maar wij 

weten dat juist zo en zo alleen de werkelijke verlossing komen zal. Wij 

geloven dat God die de wereld geschapen heeft, de wereld ook nu draagt 

en dat Hij de wereld door ons tot voltooiing zal brengen. Dat is onze hoop 

en deze hoop is onze verlossing. Amen. 

  



Didier Croonenberghs o.p. 
 

In de literatuur bestaat een zeer amusante stijlfiguur: de oxymoron. 

Het is een literaire techniek die twee tegengestelde elementen naast 

elkaar zet, zonder zich te bekommeren om tegenspraak en paradox. 

Bijvoorbeeld: 

 

Koud vuur 

Een zwarte zon  

Het geluid van de stilte ‘the sound of silence’ 

Een rechtvaardige oorlog 

De positieve discriminatie 

Een prachtig ongeluk, een boek van de neuropsychiater Cyrulnik 

Een zoetzuur gerecht 

Maar er zijn leukere oxymoron...  

Een korte preek... 

Klantendienst 
Paniekvoetbal 
De heiligen Petrus & Paulus! 

Een bier zonder alcohol... 

Enzovoort enzovoort. 

Kortom, een oxymoron is een contradictio in terminis.  

 

Vandaag vieren we Christus de Koning. Is dat niet een beetje 

tegenstrijdig ? Een contradictio in terminis ? Jezus heeft trouwens nooit 

de titel van koning voor zichzelf opgeëist ! Christus de Koning ! We 

moeten toegeven dat dit een beetje moeilijk te accepteren is. Is de titel 

van koning niet historisch geladen? Is het geen verontrustende titel ? 



Moeten we koningschap op een sterke en krachtige manier opvatten, 

zoals in de tijd dat het Christus Koning-feest in de jaren dertig ontstond ? 

Is Christus de Koning een almachtige “Zonnekoning”, die wij het licht der 

volkeren noemen? Zou er vandaag geen andere betekenis aan deze term 

Koning gegeven kunnen worden? 

 

In grondwettelijk recht is er een spreekwoord dat zegt: “De koning 

regeert maar bestuurt niet”. Hij vertrouwt het concrete bestuur toe aan 

specialisten. Vreemd genoeg, toegepast op ons geloof, stelt dit 

spreekwoord het koningschap van deze God in vraag, die ons, gelovige 

bestuurders, nodig heeft om zijn levensproject te realiseren. God is 

koning, omdat hij ons niet regeert, omdat hij niet elk moment in ons leven 

ingrijpt, omdat hij ons vrij laat om hem al dan niet te volgen. Het is aan 

ons om het evangelie over ons leven te laten heersen. De macht is 

gegeven. Het kan niet worden genomen. Het geloof is gegeven. Het mag 

nooit opgelegd worden.  

Degene die wij vandaag vieren is een paradoxale koning: een 

koning die geen macht wil gebruiken. “Laat hij zichzelf redden, als hij 
Gods Messias is. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld.  

 

Dus aan wie, aan wat willen we macht geven in ons leven?  

Het feest van Christus de Koning is het feest van de “de zachte macht”. 

Nog een oxymoron ! De zachte macht, zoals Christus aan het kruis, die 

zijn macht niet gebruikt. En die er geen heeft. Zoals de zee de aarde 

schiep door zich terug te trekken, God schept de wereld door opzij te 

stappen, om ons vrij te laten. Om ons de controle over ons leven te laten 

behouden, maar zonder ons in de steek te laten. Laten we dus niet 

passief blijven en geloven dat ons een lot is opgelegd. Laten we ons 

vandaag deze cruciale vraag stellen: aan wie willen we macht geven, dat 

wil zeggen ons vertrouwen schenken? Is het voor onszelf...? Op eigen 

kracht? Voor ons ego? Naar ons project? Of willen we kracht, liefde 

geven aan allen die er geen hebben, aan de zwaksten, de eenzamen en 

de kwetsbaren?   

Willen we echt gewicht geven aan het Evangelie?  

 

Als we dit waarheidswerk echt doen en het evangelie in ons leven 

laten regeren, zullen we ontdekken dat Gods paradoxale waarheid onze 

tegenstrijdigheden, onze conflicten, echt kan overwinnen. En dat deze 

zwakke koning, deze zachte macht, die sterft aan het kruis, krachtig kan 



regeren over ons leven. Autoriteit is niet iets om te bezitten, maar om te 

geven.  

 

Mogen wij dan in deze wereld ons leven regeren, niet om te 

heersen, maar om het koninkrijk van God te laten heersen! 

Amen. 



Francis Akkara o.p. 

Bekleedt u met de Heer Jezus Christus 

Op deze eerste zondag van de Advent beginnen we een nieuw liturgisch 

jaar in de kerk. We maken ons op voor de officiële herdenking en viering 

van de geboorte van Jezus, onze Heer en Heiland. 

Niemand is hier verbaasd over. Kerstmis komt eraan, zoals alle winkels en 

tv-reclame ons al enige tijd vertellen. Natuurlijk wordt de aandacht 

afgeleid van het aanbidden van het Christuskind ten gunste van het 

kopen van geschenken. Die drie wijzen waren zich niet bewust van de 

trend die ze zouden starten. 

Deze tijd van het jaar is het goed om stil te staan bij het wonder van 

Gods incarnatie, of aanwezigheid, in Jezus. Jezus wilde zijn eigen 

ervaring van God en zijn verbinding met de Schepper aan ons allen 

overbrengen, zodat wij allen zijn boodschap zouden begrijpen. Jezus 

nodigt ons uit om te delen in de eenheid die hij met God deelde. 

Simone Weil was een Joodse filosofe die op jonge leeftijd overleed tegen 

het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze was nooit een christen, maar 

hield zeer veel van Christus. 

Simone, wat zie je als je naar het kruis kijkt? vroeg een priester haar toen 

hij haar zag staren naar een kruisbeeld in een kerk. 

"Ik zie Gods verontschuldiging voor al het verdriet," antwoordde ze. 

Het idee van "Gods verontschuldiging voor alle pijn" vind ik heel 

ontroerend. 



Hij kan ons lijden niet wegnemen zonder ook onze vrijheid weg te nemen, 

want Hij heeft ons niet geschapen voor dienstbaarheid maar voor 

vrijheid. En daarom was het enige wat Hij kon doen, ons lijden delen, 

samen met ons lijden. 

En dat is de menswording van Jezus, Gods zoon die in de wereld komt en 

zich extreem kwetsbaar toont. De eerste zondag van de advent nodigt 

ons uit onze gedachten te richten op hoop.  Het is een mooie gelegenheid 

om na te denken over de hoop die God ons in Jezus geeft en die Hij onze 

verloren en stervende planeet biedt. 

Maar vaak wordt deze hoop gezien als een soort optimisme dat niet 

dieper ingaat op de hoop die God biedt door Jezus' menswording. 

Een van de grootste theologen van de tweede helft van de 20e eeuw, 

Jürgen Moltmann, maakte in zijn terecht beroemde werk Theology of 

Hope (1964) onderscheid tussen hoop en optimisme. Als optimisme 

gefundeerd is, is het gebaseerd op projecties die we maken over de 

toekomst op basis van trends die we betrouwbaar kunnen afleiden uit het 

heden. Bijvoorbeeld, volgens meteorologen die weerpatronen over de 

hele wereld bestuderen, “het weer zal de volgende dag ongebruikelijk 

warm zijn, maar aan het begin van de middag zal de wind opsteken en 

voor wat verkoeling zorgen,” waardoor je een reden hebt om optimistisch 

te zijn dat het een aangename middag zal worden. Die mate van 

optimisme is redelijk. 

Moltmann stelde dat hoop uniek is. De verhoopte toekomst is niet 

afgeleid van het heden; hoop is niet gebaseerd op een precieze 

extrapolatie over de toekomst uit de kenmerken van het heden. Het 

toekomstige goed dat de hoop inspireert is iets nieuws, of een novum, dat 

gedeeltelijk buiten de context ontstaat. 

Optimistisch zijn in ernstige omstandigheden wijst op een gebrek aan 

begrip of een weigering de werkelijkheid te aanvaarden, wat een teken is 

van onervarenheid of zwakte. Hoop hebben bij tegenslag en ongeacht de 

situatie getuigt daarentegen van kracht en moed. 

Wat heb je aan hoop als die niet wordt ondersteund door rede of bewijs, 

vraag je je misschien af? Overweeg het negatieve scenario. Wat gebeurt 

er als we redelijke verwachting vergelijken met hoop? We zullen afglijden 



naar hopeloosheid wanneer we die het hardst nodig hebben door de 

schokkende mislukking van wat we redelijkerwijs hadden verwacht. Hoop 

stelt ons in staat hoopvolle tekenen te onderscheiden van afwijkingen in 

een verder uitzichtloze situatie, van het laatste sprankeltje van een 

stervend licht tot tekenen van een nieuwe dageraad. Bovendien moedigt 

hoop ons aan om moedig en vasthoudend verder te gaan. 

We hebben te weinig geduld voor geduld en te weinig standvastigheid 

voor uithoudingsvermogen vanwege de snelle veranderingen die zich in 

ons leven voltrekken. We verwachten dat ons leven gemakkelijk is dankzij 

de technologie, en daarom voelt alle moeten als een nederlaag. Maar 

wanneer een crisis toeslaat, hebben we standvastigheid en hoop nodig. 

Misschien hebben de reclames en bedrijven het enigszins bij het rechte 

eind. Misschien moeten we elkaar erkennen als een geschenk van God en 

ook zo behandelen. Zoals Jezus aandacht gaf aan alle mensen, de 

zwaksten en armsten eerst, nodigt hij ons en alle mensen van goede wil 

uit onszelf te geven aan anderen. 

Wanneer hij mensen ontmoette, merkte hij deze heilige vonk in hen op. Ze 

verdienden allemaal respect en liefde, of ze nu man of vrouw, Jood of 

niet-Jood, ziek of bejaard waren. Hindoes in India zeggen "Namaste" als 

ze elkaar respectvol en liefdevol begroeten. "De God in mij ontmoet de 

God in jou," luidt dat in vertaling. De adventstijd is een tijd om specifiek 

de aanwezigheid van God in ieder van ons te vieren, terwijl we hoop 

delen door ons bewust te zijn van de mensen om ons heen. Amen. 



 

Didier Croonenberghs o.p. 
 

Laat me voor één keer een klein verhaaltje vertellen. Ik heb het niet 

uitgevonden! Het komt uit de pen van de Deense filosoof Soren 

Kierkegaard. In zijn boek over “het begrip ironie” schrijft hij dit:  

 

Een reizend circus vloog vlak voor de voorstelling in brand. In paniek en 
om hulp in te roepen stuurt de circusdirecteur zijn reeds geschminkte 
clown naar het nabijgelegen dorp. De clown snelt naar het dorp en 
smeekt de dorpelingen om de noodlijdende circusmensen ter hulp te 
komen, want de brand zou niet alleen het circus, maar ook het 
nabijgelegen dorp kunnen verwoesten. Maar de dorpelingen vatten zijn 
oproep op als een grote publiciteitsstunt! En hoe meer de clown gebaart, 
hoe meer ze applaudisseren. De komiek mag dan wel roepen dat het 
circus echt in brand staat, maar zijn pleidooien hebben tot gevolg dat 
het publiek het tienvoudige lacht, zo aanstekelijk is zijn optreden. Hoe 
meer hij pleit, hoe meer de dorpelingen lachen. Het lachen wordt pas 
onderbroken door het vuur, als het het dorp bereikt en de huizen begint 
te verwoesten. 
 

Deze clown is Johannes de Doper. Iemand die zich kleedt in een 

kleed van kameelhaar en sprinkhanen eet, kan alleen maar een vreemd 

figuur zijn. Een rare kwiet. Johannes de Doper —die de weg bereidt voor 

Jezus— weet dat het evangelie de taal van verandering spreekt: het is 

tijd. Het is hoogtijd. Het moet veranderen, want de wereld staat in brand. 

Het evangelie zegt ons: er moeten dingen veranderen in je leven. Het is 

tijd om het evangelie tot leven te brengen. Het is tijd om in te zien dat 

deze wereld moet veranderen. En dat is het parool dat we zojuist gehoord 

hebben: metanoia, wat we onhandig en zwak vertalen als verandering. 



Door zijn parabel wil Kierkegaard de apathie van de christenen wakker 

schudden. Door zijn prediking wil Johannes de Doper de religieuze 

mensen van zijn tijd wakker schudden. Die zeggen: wij hebben het altijd 

zo gedaan. De Farizeeën en Sadduceeën komen zeker in groten getale 

om zich te laten dopen. Maar ze willen niet veranderen... De religieuze 

leiders, toen en nu, zijn degenen die zeggen dat verandering altijd voor 

anderen is, nooit voor henzelf. “Wij zijn zonen van Abraham”. Laten we 

niets veranderen...  

 

Het is niet ingewikkeld om deze oproep tot verandering toe te 

passen op onze situatie, op onze werkelijkheid. Willen we echt 

veranderen? Zijn we klaar om te veranderen? Verandering gaat niet 

alleen over het maken van goede morele voornemens. Verandering gaat 

niet over verandering van baan, verandering van baas. Het veranderen 

van de Kerk is niet het hebben van een nieuwe paus.  

Het is niet kiezen voor Lukaku boven Bathsuayi.  

Nee, verandering is klaar zijn om veranderd te worden.  

Veranderen is klaar zijn om door God veranderd te worden.  

Het betekent accepteren dat we geen controle hebben over onszelf, over 

gebeurtenissen, over het leven. Om het geloof te leven, moeten we 

aanvaarden door God veranderd te worden, door het vuur van de Geest.  

 

Hiertoe nodigt Johannes de Doper ons vandaag uit. 

Laat ons veranderen! Laten we onze kijk op de wereld veranderen.  

We worden uitgenodigd om onze zekerheden te verlaten,  

om een waarheid voor ons te ontdekken,  

die aan ons ontsnapt en ons voorgaat.  

 

Dan zullen we het ongehoorde, het onverhoopte,  

het ongelooflijke kunnen verwelkomen.  

Dan kunnen we God verwelkomen in een kind.  

 

Broeders en zusters,  

 

Onze wereld staat in brand. Politiek gezien. Economisch gezien. 

Ecologisch gezien. Religieus gezien.  

En in deze crisis stuurt God ons boodschappers, clowns.   

 

Amen. 



 

 

Beste br. Anton en br. Stefan, 

Beste confraters, familie en vrienden van de wijdelingen, 

Broeders en zusters, 

 

We zijn midden de advent.  Morgen is het ‘Gaudete’ zondag.   Naar het 

woord van Paulus in zijn brief aan de Filippenzen: ‘Verheugt u in de Heer 

te allen tijde. Nog eens: verheugt u!’  (Fil 4,4).   Wij mogen alvast de vreugde 

van de derde adventszondag aankondigen in deze wijdingsviering.  Want 

geef toe: de wijding van een nieuwe priester en van een nieuwe diaken is 

een vreugdevol gebeuren, zowel voor de broedergemeenschap van de 

Dominicanen als voor de Antwerpse kerkgemeenschap.   Bij al Gods gaven 

hoort vreugde en dankbaarheid.  Zoals de psalmist al zong, lang voor de 

geboorte van Jezus: ‘Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen. Maar 

keren zingend weer beladen met hun schoven’ (Psalm 126, 5-6). Hebben wij 

daar niet hard voor moeten werken?  Toch wel.  Niets komt vanzelf, ook niet 

in de Kerk. Aan elke oogst gaat een tijd vooraf van beproeving, geduld en 

hard werk.    En tegelijk weten we -wat het voornaamste is-  dat alles wat 

van God komt, ons gegeven is als genade en geschenk. Onverdiend.   

Terug naar de advent.  Drie personen spelen in de advent een hoofdrol: 

Jesaja, Johannes de Doper en Maria.  Samen -of beurtelings- vertellen zij 

in de advent een verhaal van hoop en verwachting.  Ze vertellen een bijbels 

verhaal dat zich uitstrekt over eeuwen, of beter gezegd: een verhaal dat 



van alle eeuwen is, van alle tijden.   Immers, geen enkele tijd is vrij van 

droefenis en ontgoocheling.  Daarom is geen enkele tijd ontdaan van hoop 

en verwachting.   Trouwens, in wat voor een triestige tijd zouden wij  leven, 

indien ook onze tijd niet doordrongen was van hoop  en verwachting, van 

onvervuld verlangen.  Verlangen doet leven, meer dan voldoening of 

vervulling.   Zo ook naar God toe, en naar Gods Rijk.  Ook dat is verlangen.  

Meer dan een voorschot krijgen wij nooit in handen,  meer dan een 

voorzichtige vooruitblik krijgen we niet te zien, meer dan zaaigoed kunnen 

wij niet uitstrooien.   Beste br Anton en br Stefan, jullie krijgen er vandaag 

drie nieuwe patroonheiligen bij: Jesaja, Johannes de Doper en Maria.   Op 

hun voorspraak mag je bidden dat God het heilige verlangen in jullie blijft 

aanwakkeren, dat ook hen doordrong en rechthield.   U krijgt vandaag -als 

priester of diaken- geen oogst in handen, maar zaaigoed om behoedzaam 

uit te strooien en zorgzaam te laten groeien.  Wat kunnen christenen in het 

leven beter achterlaten, dan een nieuw spoor van hoop en verwachting!  

Voor deze viering hebben we niet de lezingen van morgen zondag 

genomen, maar van vandaag zaterdag.   In het liturgische vertrouwen dat 

ook deze lezingen ons vandaag iets bijzonders te vertellen hebben.  Met 

een beetje zoeken lukt dat wel.   De eerste lezing komt uit het boek Wijsheid 

van Jezus Sirach.   En begint met deze woorden: ‘Elia de profeet stond op 

als een vuur;  zijn woord brandde als een fakkel; hij bracht hongersnood 

over het volk en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij hen weinig in aantal’.   

Ik dacht: dat begint best goed, voor een kerkdienst met Dominicanen:  ‘Elia 

stond op als een vuur;  zijn woord brandde als een fakkel’.   Van hoeveel 

dominicanen zou dit niet gezegd zijn: dat ze opstonden als een vuur en dat 

hun woord brandde als een fakkel!   Het werd bijna hun handelsmerk.  Wie 

sprak me onlangs over ‘le père Lacordaire’?   Dat heilig vuur hebben we 

vandaag ongetwijfeld nodig!  Houtskool is er genoeg, zowel in de Kerk als 

in de samenleving, maar wie blaast er nieuw leven in?  ‘Vuur ben ik komen 

brengen op aarde, zei Jezus, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait’ (Lc 

12, 49).  Voor dat heilig vuur rekenen we op jullie.  En we bidden er ook voor 

tot de Heilige Geest, die we verderop in deze wijdingsliturgie noemen ‘Fons 

vivus, ignis, caritas’.  Echter, twee waarschuwingen wil ik toch geven.   Niet 

alles van het Oude Testament loopt in het Nieuwe Testament verder.  Van 

Elia wordt gezegd dat hij hongersnood bracht over het volk en dat er na 

hem maar weinig gelovigen meer overbleven!  Dat verwacht ik niet van u!   



Spiegel u liever, op dat punt, aan Jezus bij de broodvermenigvuldiging:  

het bracht mensen samen, gewone mensen met hun dagelijkse gaven en 

beperkingen, en gaf hun allen iets te eten.   Ze waren met velen en ze 

vertrokken zonder honger.  Dat gebeurt in het Nieuwe Testament, waarvan 

jullie de verkondigers en de bedienaars zullen worden.   

Het Evangelie gaat verder over de verhouding tussen Elia, Johannes de 

Doper en Jezus.  Er was en is geen tekort aan heilige figuren, zegt Jezus.   

In alle tijden heeft God erin voorzien: in profeten, herders, getuigen.  Van 

zijn kant heeft God niet nagelaten mensen te sturen, in zijn naam en met 

zijn profiel, om te getuigen van de waarheid en om het goede te doen.  

Echter, allen  hebben zij hetzelfde lot van Elia ondergaan: ‘zij hebben hem 

niet erkend, doch naar willekeur met hem gehandeld, zoals ook de 

Mensenzoon van hen te lijden zal hebben’.  Al lijkt dit geen prettige 

evangelielezing voor een priester- en diakenwijding, ze mag er wel zijn.   Ze 

hoort hier wel thuis.   Wie echt voor God gaat en voor het Evangelie, zegt 

Jezus, is gewaarschuwd:  je weg zal niet over rozen lopen,  je woord zal 

niet sympathiek overkomen, de massa zal je niet op handen dragen.   Beste 

br Anton en br Stefan, ga niet voor de grootste gemene deler, maar voor 

de echtheid van het Evangelie.  Heldendaden moet je niet verrichten, zelfs 

geen religieuze heldendaden.  Die wekken slechts weerstand op. Blijf dicht 

bij het woord en het voorbeeld van Jezus, samen met jullie medebroeders.  

In alle eenvoud en helderheid.   Leren zonder te beleren, weten zonder 

betweterig te worden, anders zijn zonder vreemd te doen: dat is uw 

zending, in het spoor van Dominicus.   Dat zal van jullie advents-figuren 

maken: bedienaars van het Woord, die een spoor achterlaten van hoop en 

verwachting.   Omdat God nog altijd God is, en wij nog altijd zijn mensen 

zijn. 

 

+ Johan Bonny 

 

  

 

 



 



Patrick Lens o.p. 
 

De derde zondag van de Advent is traditioneel de zondag van de 

vreugde. De Heer is nabij, zegt de liturgie ons. We zijn net in de helft van 

de advent. Kerstmis nadert. 

De profeet Jesaja geeft ons een visioen van uitbundige vreugde. Het is 

de vreugde van God die komt om de mensen te genezen: de blinden en 

de doven, de lammen en de stommen zullen worden genezen.  

We zijn gewoon geworden om zulke teksten te lezen vanuit het verleden. 

Voor sommigen lijkt de Bijbel wel een stuk archeologie te zijn: toen sprak 

men zo, dat was de manier waarop mensen vroeger geloofden. 

Historische en literaire kritiek, het mag er allemaal zijn, maar Jesaja 

spreekt voor de toekomst.  

En soms vragen wij ons af: zullen we dat nog mogen meemaken? Maar 

de zondag van de vreugde zegt ons: Gaudete! Het enige echte motief 

van de christelijke vreugde is: de Heer is nabij! En dat is, meer dan we 

denken, een objectief gegeven. Christelijke vreugde is constant leven in 

de ruimte van God, en dat maakt je leven één, van binnenuit. 

Waar wij op hopen, wat wij verwachten, is al in ons midden als wij God 

zoeken. De werkwoorden die wij spontaan in de toekomende of 

voorwaardelijke tijd zetten, vervoegen zich in de Advent in de 

tegenwoordige tijd: de Heer is nabij. Alles is een teken van God, als je 

bereid bent Hem te zoeken. 

Gods aanwezigheid doet ons de wereld veranderen, omdat Gods 

aanwezigheid ook ons verandert, en dit doet ons ons gedrag als vanzelf 

veranderen. De Heilige Geest is als een bron in ons die uitstroomt. 

Vervuld van Gods vreugde doet nabijheid aan mensen, verkondiging en 

gemeenschap geboren worden. 

Jezus vertelt ons in het evangelie over de melaatsen die gereinigd 

worden, de doven die horen, de doden die opgewekt worden, de blijde 



boodschap die verkondigd wordt aan de armen. Jezus laat het 

geloofsantwoord van Johannes de Doper zelf komen: kijk naar de 

tekenen die aan het gebeuren zijn. Jezus spreekt ook tot ons voor de 

tegenwoordige tijd. Hij toont ons de tekenen van zijn aanwezigheid. De 

vraag is: hoe kunnen we die beter zien? 

Wat mij opvalt is dat de Bijbel tot ons spreekt over mensen in nood de 

stommen in den lande, de blinden, de lammen, de melaatsen. Alleen zij 

kunnen begrijpen wat het is om te wachten, te hopen. Als je alles al hebt, 

waar kun je dan nog op hopen? Waarom dan nog wachten? Als je je 

werkelijk bewust bent van je noden die je zelf niet kunt oplossen, dan 

wordt hoop iets heel concreets, hoop die geworteld is in de overgave aan 

God. 

God laat ook in ons een openheid, zodat we blijven hopen. Als je alles 

hebt, als je vol bent van jezelf, als je niets of niemand nodig hebt, zelfs 

God niet, dan verlies je uiteindelijk de smaak voor het leven. Je hebt niets 

om naar uit te kijken. Het is intriest. Je denkt dat je gelukkig bent, maar 

dat ben je niet. Je hebt de leegte in je leven opgevuld om ze te vergeten. 

Je hebt de leegte in je leven tot een taboe gemaakt; zij bestaat niet voor 

jou. Maar soms komt deze leegte je leven voelbaar binnen en dan begrijp 

je het niet.  

Het is zo makkelijk om God te vergeten als je alles hebt, als alles goed 

gaat. En wanneer iemand dan met je spreekt over de vreugde van God, 

kun je het niet verstaan, want in feite verwacht je niets van God. Alleen 

de armen weten hoe te wachten en te hopen. Alleen hij die zijn hoop op 

God stelt, zal ontvankelijk zijn voor de vreugde van God.  

Het is gemakkelijk om te praten over religie, pastorale zorg en kerk. 

Misschien denken we dat we niet veel hebben om ons over te verheugen. 

Maar de liturgie geeft ons een reden, en welk een: de Heer is nabij. Het 

grootste probleem van de kerk vandaag is de Advent: de Heer komt 

eraan! Konden wij al onze problemen en zorgen maar zien in termen van 

de komst van Christus en zijn aanwezigheid! Ware christelijke vreugde 

bestaat in het besef van Gods nabijheid, wat er ook gebeurt. Dit betekent 

dat God betrokken is bij heel ons leven en al onze problemen. 

Vandaag mogen we de eremis vieren van onze medebroeder, pater 

Anton-Marie. Wat ik je toewens, is het allerbelangrijkste: de Heilige Geest 

die als liefde in ons hart is uitgestort. Gisteren, in je priesterwijding, werd 

de Heilige Geest op een nieuwe wijze in je ziel uitgestort, om in woord en 

sacrament de handelende Christus in zijn persoon tegenwoordig te 

stellen. Als dominicanen zijn we toegewijd aan het Woord. Volg het 



Woord. Eigenlijk is het vaak de enige richtlijn die je meekrijgt. Je zult het 

vinden in de rust van diep gebed. Het zal je uiteindelijk brengen waar je 

moet zijn. Gregorius de Grote schreef in zijn Regula pastoralis: er zijn veel 

priesters in de wereld, maar slechts weinig arbeiders in de oogst. Je zal 

met Gods hulp de plaats vinden waar jij vruchtbaar mag zijn.  

Vriend en medebroeder Anton-Marie, je mag nu beginnen aan de eerste 

oogst zoals de apostel Jakobus zegt. De voldoening in je werk zal je 

vinden wanneer je leert kijken naar de manier waarop God werkt in je 

zending en prediking. En dat kan verrassend zijn, en zoveel wondere 

verassingen wens ik je toe. Het ga je goed, veel zegen, veel kracht op de 

weg die zich nu voor je aftekent. Van harte! 

 

 



 

Kiran Joy o.p. 
 

Beste zusters en broeders, 

 

Nu dat alle vier de kaarsen zijn aangestoken, staat u me toe te beginnen 

met een verhaal van de vier kaarsen. Vier kaarsen brandden langzaam in 

een kamer. De sfeer was zo zacht dat je ze bijna kon horen praten. De 

eerste kaars zei: "Ik ben Vrede. De wereld is zo vol woede en strijd. Niemand 

kan mij laten branden." Toen doofde de vredesvlam volledig. De tweede 

kaars zei: "Ik ben Geloof. Ik ben niet langer onmisbaar. Het heeft geen zin 

dat ik nog een moment blijf branden.  Door dit te zeggen doofde de vlam 

van het geloof. Toen begon de derde kaars te spreken: "Ik ben liefde. 

Mensen begrijpen mijn belang niet, dus zetten ze me gewoon aan de kant." 

En niet langer wachtend doofde ook de vlam van Liefde. 

 

Plotseling kwam een kind de kamer binnen en zag de drie onverlichte 

kaarsen. "Waarom branden jullie niet? Jullie moeten blijven branden tot 

het einde." Dit zeggend, begon het kind te huilen. Toen antwoordde de 

vierde kaars: "Wees niet bang. Ik ben Hoop. Zolang ik nog brand kunnen 

we de andere kaarsen weer aansteken." 

 

Ik geloof dat dit verhaal iets zegt over ons eigen leven, vooral hoe we 

omgaan met verschillende deugden in het leven. Onder de meest 

populaire deugden van geloof, hoop en liefde denk ik dat de vlam van 

geloof en liefde soms gemakkelijk uitdooft in ons leven.  

 

Door bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat we plotseling ons 

geloof in God verliezen. Situaties kunnen er ook voor zorgen dat we 

stoppen met liefhebben. Maar hoop...ik denk dat het voor ons mensen niet 

zo makkelijk is om de hoop te verliezen. In de wereld en in ons eigen leven 

gebeurt van alles. Oorlogen, rebellie, ziekte, verlies van dierbaren, mislukte 

relaties, enz. Maar we hebben nog steeds verwachtingen. We vertellen 

onszelf dat morgen beter zal zijn. Er is een bereidheid om te wachten, zelfs 

als we niet weten wanneer het wachten zal eindigen. Wij herkennen deze 



verwachting misschien niet als deugd. Het komt heel natuurlijk bij ons op. 

Het blijft in ons als een onverwoestbaar instinct. 

 

Maar we kunnen het ook bewust opnemen en cultiveren als een deugd van 

hoop: misschien verklaart dat voor een deel waarom we jaar na jaar 

uitkijken naar Kerstmis. We kunnen niet anders dan ondanks alles uitkijken 

naar een teken van hoop. En is er een groter teken van hoop dan nieuw 

leven? Een pasgeboren kind? 

 

Dit zit ook in de schriftlezingen vandaag. Het huis van David en zijn 

kinderloze koning Achaz bevinden zich in een hopeloze situatie. Maar de 

profeet Jesaja wijst hen op een teken van Gods blijvende trouw: “Zie, de 

jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren en zij zullen hem ‘Immanuel’ 

noemen, dat is: ‘God met ons’.” Een kind, troonopvolger in het huis van 
David en dat voor Israël een redder zal zijn, dat is het teken dat ze verder 
mogen hopen op Gods bijstand.” Later in het evangelie worden deze 

woorden gebruikt als uitdrukking van de verwachting van een Messias. En 

Mattheus zegt verder: "dit Kind is teken van de vervulling van Gods belofte 

en van onze hoop."    

 

Een kind is altijd een teken van hoop, een teken dat iets nieuws kan 

beginnen, een teken dat we nog iets mogen verwachten. Dat God is mens 

geworden in een kind, Emmanuel, is een teken dat God zelf onze blijvende 

hoop wil zijn, dat God altijd opnieuw met ons wil beginnen. Als Advent het 

seizoen van die hoop is, Kerstmis is het hoogfeest van die hoop.  

 

Als ik mijn preek beëindig, sta me toe te reciteren enkele lijnen uit de grote 

“Ode aan de Hoop” van Charles Péguy, wat volgens mij aansluit bij het 

thema van mijn preek van vandaag. Hij laat er God aan het woord, als 

Heer van de drie deug-den: geloof, hoop en liefde. 

 

“Het geloof waar Ik het meest van houd, zegt God, is de hoop. Het geloof, 

dat verwondert me niet. Dat is niet te verwonderen. … De liefde, zegt God, 

dat verwondert me niet. Dat is niet te verwonderen.  

Het geloof blijft sterk in de eeuwen der eeuwen. De liefde geeft zichzelf in 

de eeuwen der eeuwen. Maar het is mijn klein meisje de hoop, dat elke 

morgen opstaat, ons elke morgen goede dag zegt en elke morgen 

herbegint. 

 



Het geloof is een kerk, een kathedraal. De liefde is een hospitaal, een gods-

huis dat alle ellende van de wereld opneemt. Maar zonder hoop zou dat 

alles slechts een kerkhof zijn… 

 

Het geloof ziet alleen maar wat is… De hoop ziet wat zijn zal.  - De liefde 

houdt slechts van wat is… De hoop houdt van wat zijn zal. De hoop, klein 

meisje van niks, houdt de wereld draaiend.”  

 

Amen! 

 

 

 

 



 

Didier Croonenberghs o.p. 
 

 

Sinds het begin der tijden heeft de mens de hand willen leggen op 

God. Zij zien God als een vergelijking die opgelost moet worden, niet als 

een mysterie om te beleven. Ze zoeken Hem op een welbepaalde plaats, 

een beloofd land, een belijdenis, een tempel, een kerk... Ja, sinds het 

begin der tijden wil de mens zeggen waar God is.... 

 

 In deze kerstnacht geeft God ons zijn definitieve antwoord... Hij 

vertelt ons waar de mens is! In deze nacht wordt God in ons geboren. Hij 

bewoont onze menselijkheid voor altijd. En elk wezen —wie hij ook mag 

zijn, want hij is mens— wordt nu door God bezocht. Elk wezen wordt een 

levende kribbe, een plaats van Gods aanwezigheid.... 

 

 We kunnen het wonder van dit mysterie nooit genoeg meten. In 

feite beantwoordt God onze zoektocht naar betekenis met humor en 

paradox: aan hen die hem redenerend zoeken en hem woorden willen 

geven, antwoordt God in deze kerstnacht in de stilte van een kind dat 

nog niet weet hoe het moet spreken. Aan hen die hopen dat de mens 

door de wetenschap de grenzen van het leven zal verleggen, openbaart 

God zich in deze kerstnacht in de kwetsbaarheid van een kind dat alles 

te ontvangen heeft.... 

 

Dit is het wonder van Kerstmis: kracht wordt kwetsbaar.  
En kwetsbaarheid geeft kracht.  
 



Zoals veel gelovigen in de wereld —zoals onze Joodse broeders— 

belijden wij dat God de schepper van hemel en aarde is. Maar in deze 

kerstnacht erkennen we dat de schepper een van ons is geworden.  

Zoals vele gelovigen over de hele wereld —zoals onze moslimbroeders— 

belijden wij dat God almachtig is. Maar in het verschil, in deze 

kerstnacht, ontdekken we dat de Almachtige kwetsbaar wordt, dat de 

Volmaakte onze onvolkomenheden draagt. Dat de Onsterfelijke onze 

sterfelijkheid transformeert. Net als veel gelovigen in andere religies 

geloven wij dat God onbeschrijfelijk is. Maar we belijden op deze nacht 

dat het Onzichtbare een Gezicht heeft aangenomen ... en dat Hij daar is, 

in de kribbe ! 

 

In een preek beschrijft Sint Bernard deze paradox prachtig. Hij 

schrijft: “Als ik naar de geboorte van de Heer kijk, vind ik een God die 
weent, hij die de bedroefden troost. Vreugde is verdrietig, vertrouwen is 
bang, verlossing lijdt, kracht is verlamd. Maar het grootste wonder 
verschijnt ook in het hart van Kerstmis. We zien droefheid die zich 
verheugt, zwakheid die kracht geeft, hartstocht die redt, dood die leven 
geeft, zwakheid die energie geeft.” 

 

Dit is het wonder van Kerstmis: kracht wordt kwetsbaar. Maar 

kwetsbaarheid geeft kracht. Zoals jij, met wie je bent en je zwakheden, 

het leven van anderen kunt veranderen. Zoals een patiënt in een 

ziekenhuisbed kracht kan geven aan hen die hem bezoeken... Ongeveer 

twintig jaar geleden vierde ik de laatste kerst van mijn moeder in een 

ziekenhuiskamer, een paar dagen voor haar dood. Ze at niet meer, maar 

ze voedde haar gezin met haar tederheid en vertrouwen. Ze dronk niet 

meer, maar gaf ons de dorst om lief te hebben…  

 

Dat is het paradoxale wonder van Kerstmis. De kwetsbaarheid die 

kracht geeft... Om dit werkelijk te beleven, laten we allemaal weer… kind 

worden ! Want er is —ongeacht onze leeftijd— een kind dat sluimert in 

de diepte van ieder van ons, en dat vraagt om geboren te worden. Niet 

het kind dat we waren.  

Maar het kind dat we moeten worden. 

Degene die nieuwsgierig is. 

Degene die leert. 

Degene die lacht.  

Degene die tederheid nodig heeft. 



Helaas sterft dit kind een beetje af als we volwassen worden… 

 

Kerstmis nodigt ons dus uit om dit kind ter wereld te brengen:  

het kind dat wij zijn. Zodat onze kwetsbaarheid kracht geeft aan de 

mensen om ons heen. Zalige kerstfeest! Amen. 



Anton Milh o.p. 

 

Beste broeders en zusters, 

Deze advent heb ik een mooi cadeau gekregen: begrip voor wie niet 

begrijpen. Sta me toe mij nader te verklaren. Dikwijls heb ik me 

afgevraagd hoe het toch komt dat zo weinig mensen die Jezus hoorden 

spreken, Hem zagen handelen, tot inzicht kwamen over wie Hij was. Ze 

hadden toch de Schrift om alles accuraat te interpreteren? En stond hun 

hele leefwereld niet bol van tekens van de komst van de Messias? Zagen 

ze die tekens dan niet? Of begrepen ze er de betekenis niet van? Tijdens 

de advent lazen we opnieuw die Schriftpassages – profeten en psalmen – 

waarin Gods komst onder ons voorspeld staat. Maar welke taal treffen 

we daar aan? Die van de komst van een koning. De Heer komt met 

trompetters voor en na, omringd door een legerschaar. Vandaag zouden 

we zeggen: een limousine met zwaantjes langs alle kanten. Zo ook het 

beeld dat we in de eerste lezing vandaag gehoord hebben: Jesaja 

spreekt van torenwachters die in de verte de koning zien aankomen, als 

was het Richard Leeuwenhart die van de kruistocht terugkomt. Er is geen 

schriller contrast denkbaar tussen dit soort teksten en hoe wij weten dat 

de Heer onder ons is gekomen: als een kind in een voederbak, geboren in 

armoede en anonimiteit. Ik begrijp dat men dit niet begrepen heeft. 



Dat brengt ons bij de vraag waarom God gekozen heeft om als kind van 

Bethlehem onder ons te komen, en niet als wereldheerser met krachtige 

arm. Misschien wel omdat niets zo relatief is als wereldlijke macht. Enige 

jaren na de geboorte van Jezus heeft koning Herodes de Grote – u weet 

wel, de wreedaard van de moord op de onschuldige kinderen – op een 

steenworp van Bethlehem een kegelvormige heuvel laten opwerpen om er 

zijn eigen grafmonument in te planten. Het heeft er maar enkele 

decennia gestaan, want bij de Eerste Joodse Opstand is Herodes’ tombe 

het eerste gebouw dat de rebellen tot op de grond weer afbreken. De 

heersers van deze wereld komen ten val; de reuzen van goud, zilver en 

ijzer blijken op broze, lemen voeten te staan. Sterren komen, sterren 

gaan, alleen Elvis enzovoort… 

Maar spreek eens met een jong koppel dat net een eerste kindje gekregen 

heeft. Het zet hun wereld op z’n kop. Zo zelfs, dat de tijd plots wordt 

ingedeeld in een “periode voor” en een “periode na” die geboorte. 

Dikwijls kunnen ze zich zelfs niet meer goed herinneren hoe het was voor 

het kindje in hun leven kwam, of ze kunnen zich toch niet meer voorstellen 

dat ze ooit zonder hebben geleefd. De komst van hun kindje verandert 

alles. Zo is het ook met de geboorte van Jezus. In onze tijdsindeling 

spreken we over een “periode voor” en een “periode na”. Zijn komst heeft 

alles voor ons veranderd. De Heer lost zijn belofte van nabijheid in, niet 

door aan te komen galopperen als een goddelijke veldmaarschalk, geen 

steenrijke Wolf of Wall Street, maar door een van ons te worden, meer 

zelfs, door de kwetsbaarste onder ons te worden, een pasgeboren kind. 

In het boek van dit pasgeboren kind staan nog geen woorden. De 

pagina’s zijn nog onbeschreven. Alles is nog mogelijk. Niet enkel voor het 

kind zelf, maar ook voor ons, die rond de kribbe staan en Hem in onze 

armen sluiten. Dit nieuwe leven biedt ons de kans opnieuw te beginnen. 

Ja, om zelf als dat kind te worden: niet gesloten en verkrampt, maar open 

en ontvankelijk voor de wereld en alle mensen van goede wil die haar 

bevolken. Zoals Johannes in de proloog van zijn Evangelie schrijft: “Aan 

allen die Hem aanvaarden, die in zijn Naam geloven, heeft Hij het 

vermogen gegeven kinderen van God te worden.” Het kind lacht ons toe 

en reikt ons zijn handje aan, en in Hem zien wij de belofte van een ander, 

nieuw leven, de belofte van geborgenheid bij de Vader zoals een 

pasgeboren kind geborgen en beschermd is bij zijn ouders.  



Straks bidden we na het Onze Vader: “van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid”. En dat is zeker zo. Maar het is een paradoxale kracht, 

die buiten onze al te menselijke verwachtingspatronen valt. Het is de 

kracht van een pasgeboren kind, maar je moet als een kind worden om 

dat te kunnen begrijpen. Namens onze Antwerpse 

dominicanengemeenschap wens ik u allen een zalig kerstfeest toe. 


