
 

 

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 

 

  

 

 



 


