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1. REDACTIONEEL
Ouders van aspirant-dopelingen die de woordvoerder van de kardinaal, Geert
De Kerpel, in ‘De Ochtend’ van Radio 1 het teruglopend aantal dopen hoorden
becommentariëren, zullen allicht hun voornemen om hun spruit te laten opnemen
in de Rooms-Katholieke-Kerk gelijk weer opgeborgen hebben… De man kan het
ook niet helpen, maar bij hem moet ik nooit denken aan de titel van het kerklied ‘De
vreugde voert ons naar dit huis’… Alle gekheid op het spreekwoordelijke stokje,
het is een feit dat de Kerk voor heel veel mensen totaal irrelevant is geworden. Om
tot die conclusie te komen hebben we de doopcijfers niet nodig. Het instituut heeft
er de voorbije tijd ook echt alles aan gedaan om dat zelf in de hand te werken en
misschien – God weet - wordt ze stilaan minder een sta-in-de-weg voor frisse en
fruitige nieuwe twijgen aan de oude tronk. In deze Nieuwsbrief klinkt het verleden
nog door in de terugblik van John Dekimpe, maar ‘padre’ is meer dan 40 jaar jonger
dan John en droomt van ruimte & adem. Het verleden verdient een mooie toekomst,
niet? Een aantal bijdragen in dit nummer getuigt daarvan. Ook onze andere columnisten zijn van de partij, net
als de betrokken vrouwen die – vanuit hun ervaringen – een artikel in ‘Tertio’ hebben gelezen en besproken.
We drukken de originele tekst mee af en wensen je enkele inspirerende uren met de artikels in ons blad en
maak je dan gelijk ook werk van de hernieuwing van het abonnement? Bedankt en fijne paasdagen!
(Bart Pieters)

KOKEN KOST GELD 2018
Eerst en vooral: dankjewel beste lezers omdat jullie onze werking met
jullie vrije bijdragen ruimschoots mogelijk maken. Ook 2017 zijn we
op financieel vlak met de werkgroep goed doorgekomen, inclusief de
liedavond in Heuvelland. We sloten het jaar af met een bescheiden positief
saldo en hebben dus wederom onze reserves niet moeten aanspreken.
Bij aanvang van dit nieuwe jaar kloppen we bij je naam met het verzoek
om het abonnement op deze Nieuwsbrief te verlengen. Dat kan door een
bedrag naar keuze over te schrijven op de rekening van Evengelie Levensnabij: BE45 9795 3507 0189. Op
de vraag wat het richtbedrag is, antwoorden wij: 15 euro. Dat is ongeveer de kostprijs per jaarabonnement
van de Nieuwsbrief (druk + verzending). Meer mag uiteraard ook; daarvan financieren wij de hele werking
van Evangelie Levensnabij. Wie niet in staat is om ons financieel te steunen, maar er wel prijs op stelt de
Nieuwsbrief te blijven ontvangen, kan ons mailen via huisvanvrede@skynet.be of een seintje geven naar:
Evangelie Levensnabij Kring 2, 8500 Kortrijk. Dat is geen punt: je blijft de Nieuwsbrief gewoon ontvangen.

Dankjewel namens de redactieploeg van Evangelie Levensnabij!
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2. Kerk binnenstebuiten en ondersteboven

Tegen de stroom in: de kerk van Zuid-Korea
Bovenstaande titel was een geliefkoosd thema van onze vriend Ignaas Dewitte (1933-2013). Hij droomde van
én werkte aan een kerk waarin de verhoudingen werden omgekeerd.
Net zoals velen onder ons stamde hij uit een kerk die vooral binnenkerkelijk bezig was. Wat in tegenspraak is
met het evangelie. Daarin is er nauwelijks sprake van de kerk, maar staat het Rijk Gods centraal, in de Bijbel
in Gewone Taal ‘Gods nieuwe wereld’ genoemd. Volgens Edward Schillebeeckx is het Rijk Gods ‘de op
menselijkheid bedachte Gods heerschappij’ (1). Gelovige mensen leven mee met de ‘vreugde en de hoop, het
verdriet en de angst van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van hen die, hoe ook, te lijden hebben’
(beginwoorden van de pastorale constitutie Gaudium et Spes, 52 jaar geleden uitgegeven). Ze zijn, in spreken
en doen, gericht op deze buitenwereld. Een kerk binnenstebuiten dus.
Niet alleen binnenstebuiten, maar ook ondersteboven. De hiërarchische piramide op haar kop gezet.
Verantwoordelijkheid voor leken en vrouwen. Einde van de klerikale kerk. Het volk Gods onderweg, weet je
nog?
Neen, we gaan hier niet het zoveelste klaaglied aanheffen
omdat deze droom niet is uitgekomen. Dat hij wél kan
gerealiseerd worden bewijst de kerk van Zuid-Korea. In
1960 telde ze 0,5 % katholieken, in 2005 11 %. Ze staat –
niet toevallig – bekend om haar bekommernis om de minder
bedeelden. Onder de bevolking doet ze het goed vanwege haar
sociale betrokkenheid. Ze rekent graag af met buitensporig
kapitalisme.
In Korea (2) werd het katholieke geloof niet gebracht door
buitenlandse missionarissen en religieuzen. Koreaanse leken
brachten het zelf naar hun land. Tijdens reizen naar China
smokkelden ze bijbels en missalen naar Korea en gingen
ermee aan de slag. Leken brachten het geloof over, doopten elkaar en vierden zelfs de eucharistie. Toen de
eerste priestermissionarissen toekwamen waren er al zo ‘n 5000 katholieken.
Na de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 splitste het Koreaans schiereiland in tweeën. Met de huidige
spanningen tussen Kim Jong-un en Trump kwam dat opnieuw in de actualiteit. In die tijd kozen de meeste
katholieken voor Zuid-Korea. Toch bestaat er ook in Noord-Korea een katholieke gemeenschap, maar
daarover ontbreekt alle informatie. Over Zuid-Korea hebben we preciezere cijfers: 30 % van de bevolking is
christelijk, waarvan één derde katholiek. Dat is goed voor vijf à zes miljoen katholieken. Ieder jaar worden zo
‘n honderdduizend volwassenen gedoopt.
Nadruk ligt op de onderlinge verbondenheid. Daarom deelt men de kerkgemeenschap op in kleinschalige
wijken. Daar zijn het weer leken die de verantwoordelijkheid dragen. Zij bekommeren zich om zieken en armen,
ook als dat niet-katholieke christenen of niet-christenen zijn. Daarnaast organiseren ze allerlei activiteiten rond
geloof.
Er is ook verbondenheid op grotere schaal. De kerk zet zich in voor rechtvaardigheid in de samenleving. De
kardinaal verzette zich bijvoorbeeld tegen de cultuur van corruptie. Hij steunde ook iedereen die zich verzette
tegen de dictatuur. Recent steunde de kerk de protesten tegen de presidente die uiteindelijk haar ambt moest
neerleggen wegens verregaande corruptie.
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Nog altijd zijn het de leken die bepalend zijn voor de Zuid-Koreaanse kerk. Dus is de vorming van catechisten
erg belangrijk. In elk van de 17 bisdommen schrijven zich jaarlijks honderd catechisten in voor een opleiding.
De Zuid-Koreaanse samenleving wordt gekenmerkt door ambitie, snelle groei en perfectionisme. Deze leiden
niet alleen tot vooruitgang en groei, maar ook tot psychische problemen. De kerk geeft tegenwicht: ze stelt de
mens en zijn relaties centraal. De gespannen relatie met Noord-Korea ontsnapt niet aan de aandacht: wekelijks
bidt men in de eucharistie voor een verzoening tussen beide delen van het
schiereiland.
*

*

*

Op 1 december 2017 schreef Lode Aerts, bisschop van Brugge, een
pastorale beleidsbrief. Hierin staat een langetermijnvisie voor de Kerk in
het bisdom. De brief bestaat uit vier delen:
* Levendige geloofsgemeenschappen uitbouwen
* Vorming en opleiding bundelen
* Werken aan een waarderend medewerkersbeleid
* Investeren in jongerenpastoraal
Hoe zal dit kader de eerstvolgende jaren concreet opgevuld worden? We
doen een poging, geïnspireerd door wat we in het blad van Missio lazen
over de kerk in Zuid-Korea.
1. Werk de gedeelde verantwoordelijkheid in ons bisdom verder uit. Op
het vlak van het bisdom werden belangrijke stappen gezet. In december 2016 maakte bisschop Lode Aerts de
beleidsploeg bekend, waarmee hij wil samenwerken. Daarin zocht hij naar verjonging en vervrouwelijking.
Hij schreef: “Mannen en vrouwen, leken, priesters en diakens dragen in de beleidsploeg samen de
verantwoordelijkheid en hebben dezelfde naam van bisschoppelijk gedelegeerde.”
In vele parochies is dit niet het geval. Als de pastoor of moderator deze gelovigen verantwoordelijkheid geeft,
kunnen ze aan de slag. In het andere geval staan ze machteloos. Zelfs al zijn ze parochieassistent. Geef ook nietgewijden een mandaat. Lees in dat verband de bijdragen ‘Vrouw en ambt’ en ‘Zandkorrels’ in deze Nieuwsbrief.
2. Hoe een prioriteit maken van het oprichten van levendige geloofsgemeenschappen? Dit kan gebeuren rond
de sacramentenpastoraal: doop, eerste communie, vormsel, huwelijk en uitvaart. Maar niet alleen daarrond.
Ook rond maatschappelijke noden: vluchtelingen, armen, zieken, mensen van andere origine, gevangenen,
ecologie,… (3). Het zijn noden die uitvoerig aan bod kwamen in de theologisch-pastorale studiedagen in
Brugge en Kortrijk op 20 en 21 november 2017. Al wie actief is in de parochiepastoraal van het bisdom was
hierop verwacht. Bisschop Jean-Pierre Delville van Luik stelde er het document ‘Populorum Communio’
(verbondenheid tussen volkeren) van de Belgische bisschoppenconferentie voor. Na dit theoretisch gedeelte
volgden twee ronden ‘praattafels’ waarin de vele deelnemers in dialoog gingen met een waaier aan sociale
projecten in de provincie West-Vlaanderen: verschillende Welzijnsschakels, opvang van vluchtelingen en
transmigranten, ontmoetingshuizen en Ecokerk. Deze initiatieven verdienen niet alleen morele ondersteuning,
maar ook een centrale plaats in de pastoraal van het bisdom. Elke pastorale eenheid of federatie maakt van een
of meerdere van deze projecten een prioritaire bekommernis!
Deze geloofsgemeenschappen situeren zich in de dorpen en wijken als het kan, op grotere schaal als het moet.
Verkondiging en liturgie worden dan daarop geënt. Het klassieke parochiemodel wordt hierdoor vervangen.
(1) Edward Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende, H. Nelissen Bloemendaal, 1973, blz. 114-146 (‘De
grondimpuls van Jezus’ boodschap en prediking’)
(2) Missio campagnemagazine 2017, blz. 11-12
(3) 9,5 stellingen, Didier Vanderslycke op het Gaillot-colloqium, Nieuwsbrief Evangelie Levensnabij, 22ste jg nr. 4, 2010,
blz. 22-27.
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3. Even Terugblikken ...
Weinigen die John Dekimpe niet kennen. De Kortrijkse pastoor-emeritus hier voorstellen lijkt overbodig. Liever
laten we hem terugblikken op een onwaarschijnlijk boeiend priesterleven. Een eerlijke terugblik ook.
Wanneer men op pensioen gaat kijkt men allereerst
naar wat voorbij is. Hier bestaat steeds het gevaar dat
men het verleden wat idealiseert. Daarom al een eerste
bedenking: lees de bedenkingen met een kritische blik
en misschien met een sympathieke glimlach.
Gewijd in 1969 mocht ik naar Leuven gaan studeren en
werd er verantwoordelijk voor een jongenspeda. Mooie
naam; moderator in de Vives.
Een heel boeiende periode met veel discussies nog in
de lijn van 1968. Wij zouden de wereld rechtvaardiger
maken. Het was ook het eerste jaar waar de Leuvense
universiteit gesplitst was met zeker in theologie nieuwe
professoren (nu ook paters).
Het was tevens de periode waar de universitaire parochie
een grote bloei kende - ze had studenten gesteund in
hun protest - en ze was een inspiratiebron voor veel zoekende parochies in Vlaanderen. Ik heb aan die jaren
veel vrienden overgehouden.
Vooral omdat ik grotendeels hun leven deelde. En zij ook een stuk het mijne. Ze hielpen bij mijn thesis over
Monseigneur Waffelaert en de sociale kwestie; de periode van Priester Daens. Wat velen misschien niet weten
was dat de veroordeling van priester Daens werd opgesteld door de Brugse bisschop, goede vriend van politicus
Woeste. Het was ook de periode waar heel serieuze vragen werden gesteld aan het geloof zelf. Was God geen
denkbeeld, of wensbeeld. Veel priesters traden uit omwille van het verplicht celibaat, enkelingen omwille van
geloofsvragen. De procesfilosofie in gesprek met studenten zou mij helpen die zoekende periode te overleven.
Maar tot op heden stel ik nog vaak de vraag; bestaat er wel een God. Steeds minder mensen lijken daarin nog
te kunnen geloven. En wij minimaliseren vaak hun vraagstelling en willen ze toch op een of andere manier
“gelovigen” noemen.
In 1972 kreeg ik een dubbele benoeming (men lachte met wat toen klonk als een “tevens”- benoeming) . Ik
mocht lesgeven aan de Katho en werd secretaris van de katholieke jeugdraad in Brussel. Veel de baan op dus
met al af toe files. De katholieke jeugdraad was vooral vergaderen en niet meteen mijn eerste dada.
In 1974 stelde Ignace Dewitte mij voor als studentenpastor aan de Kulak. Ik bleef nog enkele uren lesgeven
aan studenten verpleegkunde. Het was een uitdagende en zalige tijd. Dat betekende niet allereerst “missen
doen” maar proberen met studenten mee te leven, hen te steunen… te beginnen in Anseremme (heel de maand
september) waar studenten kansen kregen om vrienden en lotgenoten te leren kennen en met minder schrik
hun studies aan te vatten. Allerlei initiatieven groeiden, zo waren we bij de eersten die een oudejaarsavondfeest
inrichtten, werkgroepen - zeker ook op maatschappelijk vlak, een onvergetelijk moment was het bezoek van
Helder Camara aan de Kulak. Velen keken naar dit mannetje op. Ik probeerde een dagelijkse steun te zijn in
de examens van de studenten…
In 1978 verliet Lode St-Martin ‘t Hoge (in Kortrijk) om pastoor te worden in Dadizele. Hij had een stempel
gezet en zelfs toenmalig professor Danneels gaf ‘t Hoge als voorbeeld van een post-conciliaire gemeenschap.
Er was een prachtig fundament gelegd waarop wij met Zuster Liesbeth en veel medewerkers konden verder
bouwen.
Op dat moment dachten we helemaal niet aan een mogelijke crisis die zeker vanaf de jaren negentig van de
vorige eeuw echt zou doorbreken, ook al waren de kiemen zeker gelegd eind de jaren “zestig”.
De kerk had enorm veel aan geloofwaardigheid ingeboet; eerst met het mandement van bisschoppen in verband
met Leuven, en de encycliek Humane Vitae… Zoals velen hadden wij daarom ook kritiek op Rome. We dachten
toen nog: als Rome zou veranderen zou de crisis niet verder doorbreken. Rome veranderde niet met Johannes
Paulus II en Benedictus, maar zelfs met een heel goede paus, Franciscus, zien we geen kerkelijke revival.
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Trouwens, de geloofwaardigheid zou een serieuze klap krijgen (nog altijd te voelen) met het bekendmaken
van het pedofilieschandaal met Roger Vangheluwe en ander priesters. Konden wij, die vaak mensen regels en
waarden voorstellen, nog wel met enige geloofwaardigheid spreken? (Momenteel ook een groot probleem voor
Oxfam, jammer voor de vele vrijwilligers).
Na een korte onderbreking als deken te Menen, kwam ik in 1996 terug naar de Kulak maar nu gecombineerd met
het pastoor-zijn van de parochie-Pius X.
Hier werd duidelijk een verschillende kerkbetrokkenheid vastgesteld. Het werd moeilijker om studenten naar de
vieringen te krijgen, terwijl de vieringen in Pius X goed draaiden.
In 2003 verliet ik de Kulak en moest ik Pius X inruilen voor de parochie Sint-Rochus.
Intussen mocht ik ook terug naar St.-Theresia op ’t Hoge waar er intussen verschillende voorgangers waren
geweest, een aantal ook heel geliefd, maar meer nog dan vroeger gedragen door leken. Hier werd echter ook
duidelijk dat de ontkerkelijking zich met rasse schreden verder zette.
In 2013 werd ik ook pastoor van H. Damiaan.
Hoe kijk ik nu terug? Enerzijds met enorme dankbaarheid naar mensen die mij in de loop der jaren veel sympathie
en steun hebben geschonken. Ze zijn heel talrijk geweest… Het was een voorrecht met velen van hen te mogen
voorgaan in misvieringen, dopen, huwelijken.
Maar toch ook met enkele pijnlijke vaststellingen. Steeds vaker ontmoet ik mensen die heel sociaal geëngageerd
zijn, die we nog weinig zien in onze kerken, maar vooral voor wie het bestaan van God helemaal geen evidentie
is... integendeel soms. We zijn hier zeker tekortgeschoten in het brengen van een nieuw Godsbeeld. De God van
voor Copernicus kan niet bestaan en toch hanteren we nog altijd dat beeld in liturgie. Er worden mooie teksten
geschreven over Pasen, zoals over Kerstmis maar het zijn vaak teksten over hoop in de wereld van nu, - heel
belangrijk, maar blijkbaar heel weinig over een mogelijk voortbestaan.
Wat zegt men tijdens een ziekenzalving als de persoon nog bewust is en hij de vraag stelt wat hierna? Liegen kan
ik moeilijk. Terecht wordt bij begrafenissen aandacht geschonken aan het verdriet van familie, maar komen we
verder met woorden over overledenen, dan dankwoorden, die uiteraard heel belangrijk zijn?
Door het feit dat wij priesters minder talrijk werden, werd vooral veel tijd gestoken in liturgie (het omgekeerde
van mijn tijd bij de studenten) en veel minder in diaconie en het delen van het leven van mensen in hun dagelijkse
vreugde en zorgen… We verdwenen bijna uit het debat over inkomen van mensen (Welzijnszorg en Broederlijk
Delen uitgezonderd), ook uit het debat rond de ziekteverzekering, vragen rond leefbaar pensioen. Prof. Deleeck
noemde de sociale zekerheid de wereldse vertaling van het gebod van de naastenliefde… Dat komt veel te
weinig aan bod, maar is wezenlijk.
Door het feit van het verplicht celibaat kenden we bijvoorbeeld niet de grote vreugde van opa zijn, maar wellicht
ook niet de grote opdracht om elkaar trouw te blijven in goede en kwade dagen. Blijkbaar veel moeilijker dan
priesters in de liturgie vertellen. We hebben wellicht onvoldoende ingeschat wat een echtscheiding betekent. Ik
schreef ooit een boekje over de kruisweg van de echtgescheiden… Het boekje is verouderd, maar de realiteit is
gebleven. We zijn sterker in oproepen tot bekering. Persoonlijk heb ik altijd last gehad als de vasten de sterke
tijd bij uitstek van het kerkelijk jaar werd genoemd. Niet alles wat commercieel is, is per definitie slecht. Speelt
hebzucht, machtszucht, heerszucht zo een grote rol in het dagelijks leven van veel gezinnen? Ik zie nu dagelijks
de zorg voor bejaarden, soms in onmacht. Als Kerstmis als familiefeest - een grote oproep tot solidariteit - en
nog een beetje als religieus feest zal blijven bestaan is het een groot stuk te danken aan de commerce. We hebben
terecht woorden van troost proberen te spreken op een begrafenis, maar ons aandeel bij de verwerking is vaak
minimaal.
Maar toch moet ik zeggen: ik mocht vele jaren een heel boeiende periode meemaken een periode van vrijdenken
ook in de kerk. Nu lijkt men de andere weg op te gaan…Allerlei voorschriften rond sacramenten… daar wordt
meer aandacht besteed dan aan de inhoud van de sacramenten. Waarom dopen? Waarom vormen,… regels rond
begrafenissen enz. Ik hoop dat mijn opvolgers opnieuw de vrijheid van de kinderen Gods zullen mogen kennen
en ook dat de hedendaagse maatschappij hen kansen zal geven en het christendom niet naar de privésfeer wordt
geduwd. .
(John Dekimpe)
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4. @padre84

Net de liturgische werkgroep van de nieuwe pastorale eenheid achter de rug. Het
zal nu bijna twee jaar zijn dat ik meedraai in de pastorale eenheid Sint-Trudo te
Assebroek. Sint-Trudo – een verwijzing naar de lokale heilige en vermoedelijk ook
naar de zusters van Male – een sterke, hedendaagse, warme gemeenschap van
zusters die we allemaal een warm hart
toedragen. De voorbije twee jaar heb ik gemerkt hoe men hier op een frisse
manier probeert ‘kerk’ te zijn. Met de juiste visie en toekomstgerichtheid, een
portie nuchterheid die de situatie in het lokale kerklandschap niet onder stoelen
of banken steekt, maar met toch een aanstekelijk enthousiasme van een gevarieerde groep vrijgestelden en
vrijwilligers. Zes ‘bidplaatsen’, maar met de wetenschap dat we er vroeg of laat maar drie zullen overhouden.
Pessimisme daaromtrent voel ik bij de medewerkers niet echt – eerder zin om de toekomst aan te pakken…
en vooral ook de geruststelling dat weinigen van de ploeg de toekomst van ‘kerk in Assebroek’ enkel maar
in verband met de sacramenten en binnen het kerkgebouw zien.
Op de agenda van de liturgische werkgroep stond de Witte
Donderdagviering. Het werd een geanimeerd gesprek
tussen priesters, vrijgestelden en vrijwilligers over wat de
kern van de viering moet zijn. De één benoemt het als
‘het priesterfeest’, de ander wil de voetwassing als teken
van nederigheid en dienend in het leven staan centraal
stellen. Nog andere stemmen benoemen de broodbreking
als samen-het-leven-delen. Je voelt alles meetrillen in het
gesprek: de identiteit van de priester, de gevoeligheden
van ‘de oudere mensen en hun gewoontes’, de liturgische
regeltjes en de zin om dit feest symbolisch aan te grijpen
als ‘wissel op de toekomst’. De discussie voorbij. Dat is ook
de uitkomst. De opbouw van de viering zal er één zijn waarbij mannen en vrouwen, gewijd en toegewijd,
allochtoon en autochtoon bij het binnenkomen van de kerk elkaar de handen zullen wassen – als teken van
handgeven en ook wel voetwassing. We zullen samen een tafelgebed zingen, samen rond een grote tafel, en
elk – één voor één – van het grote brood een stuk scheuren, omdat we allemaal delen, omdat we allemaal
op één of andere manier voorganger zijn. Zo’n ideeën, zo’n liturgische nuances, doen me deugd. Dat geeft
het gevoel dat ze het hier snappen.
Dat gevoel krijg ik niet als ik naar het ruimere kerkverhaal in ons bisdom en ver daarbuiten kijk. Ik moet
toegeven – qua kerkbetrokkenheid ben ik bijna een randkerkelijke. Ik geef fulltime les en ben maar
‘hulppriester’ in de pastorale eenheid. Ik probeer er mijn steentje bij te dragen, maar mijn ‘herder zijn’
spitst zich vooral toe op de leerlingen en collega’s. Verder bevind ik mee ook niet vaak in het binnenwerk
van ‘onze moeder de kerk’ of het bisdom. Misschien is dat wel een zegen want als ik al eens op dat bisdom
kom of een al te kerkelijke vergadering moet meemaken, heb ik altijd het gevoel dat dit alles ver van de
realiteit staat. Alsof je een andere dimensie binnentreedt. Alsof alles wat gewone mensen bezighoudt, hier
niet voelbaar is. Door de hoog-kerkelijke taal die gesproken wordt, door de bezorgdheden die vaak haaks
staan op de gewone besognes van elke dag, door de soms wat wereldvreemde figuren die je er tegenkomt.
Klink ik hard? Misschien wel – maar door heelder dagen de zorgen van leerlingen en collega’s te horen en
te helpen dragen leer je hoe het leven ineen zit. Zij zitten in met scheidende ouders, met een kind dat met
autisme of een zorgend-zoeken beladen is, met niet zwanger kunnen raken en het toch zo hard willen, met
de hoge kostenlast als alleenstaande,… niet met of de juiste liturgische teksten gehanteerd worden, niet met
of het casueel nu wel of niet met de diaken moet gedeeld worden,…
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Wat ik mis in de kerk en bij uitbreiding in het beleid van ons bisdom is een realistische visie op de toekomst.
Hoe kan je op vandaag nog verantwoorden dat leken niet mogen voorgaan als je priesteraantal danig
terugloopt? Hoe kan je op vandaag nog verantwoorden dat levensvatbare gemeenschappen hun viering niet
zelf in handen mogen nemen – tot aan de broodbreking toe – enkel en alleen omdat ze in de herstructurering
opgenomen moeten worden en dit alles toch vooral in de weekendagenda van de toegewezen priester moet
passen? Hoe kan je op vandaag de eucharistie en liturgie als centraal gebeuren van het christen-zijn blijven
stellen, terwijl net de diaconie – de dienst aan en in de wereld – onze corebusiness zou moeten zijn?
Ik ben allesbehalve pessimistisch over de toekomst – vind ik – maar één ding weet ik wel: de parochie zal
ophouden te bestaan. Waarom zitten we nog te strijden over het behoud van kerken als parochieplekken als
we niet eens durven toegeven hoe de realiteit in elkaar zit. Laat me eerlijk zijn: hoezeer we op in de pastorale
eenheid Sint-Trudo ook ons best doen – ook wij hebben bidplekken waar op zondag maar – met respect - 30
à 40 hoogbejaarden zitten. Is dat hard om te zeggen? Nee, dat is de gegevenheid. De vraag is alleen: blijven
we keihard vasthouden aan de tradities om deze plekken te bewaren en wachten we tot de laatste het licht
uitdoet – overigens iets waar we geen tien jaar meer op zullen moeten wachten – of durven we zo’n plekken
opgeven, de kerk een nieuwe bestemming geven – als was het maar ‘aanwezigheid in de stad’, ‘rustplek
waar je even halt kan houden’, … - en inzetten op levensvatbare verhalen.
Ik ben er zeker van dat het parochieverhaal zoals we het nu kennen het geen tien jaar meer zal volhouden.
Dat durven erkennen – en misschien zou ‘het bisdom’ dat beter ook doen – is niet alleen realistisch, maar
bevrijdend. Dan maak je plaats in je denken om je in te zetten voor een nieuw soort kerkzijn. Ik droom ervan
dat we op Assebroek nog één plek overhouden – kerk in Assebroek – waar kunstenaars af en toe komen
tentoonstellen, waar jongeren voor de deur komen skaten en af en toe binnen eens op adem komen, waar
het cafeetje dat aan de kerk plakt jong en oud samenbrengt en wat er voor zorgt dat mensen voor het naar
huis gaan misschien nog heel even binnenspringen, waar een Bijbelhuis gehouden wordt om elke week uit de
Schrift te lezen en die kritisch op onze maatschappij en leven te leggen, waar plek is voor jonge en minder jonge
muzikanten om te musiceren, dat het leven hun lief is, waar de werkgroep voor vluchtelingen een permanent
lokaal heeft, waar politieke debatten gehouden worden en poëzie regelmatig voorgedragen wordt, waar de
jeugdraad zijn eigen stek heeft en vanuit al deze engagementen op zondag – in een hedendaagse viering –
het brood gebroken wordt, door de hele gemeenschap samen. Ik ben zeker dat zo’n plek door veel mensen –
gewijd, toegewijd, betrokken of randkerkelijk – op regelmatige basis zou bezocht worden – om welke reden
dan ook… Daar zou gemeenschap zijn, daar zou Kerk gevormd worden, daar zou het leven voelbaar zijn en
het christen-zijn op een relevante manier beleefd worden. Dat is mijn droom… wie weet wordt hij ooit waar!
(Pieter Delanoy)
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5. Boekje (k)open
I.
Ons eerste boek in deze rubriek is eigenlijk een tijdschrift. Maar het heeft wel de allure van een handig klein
boekje: TGL, voluit ‘Tijdschrift voor Geestelijk Leven’. Die naam klinkt ouderwets. Het tijdschrift bestaat ook
al 74 jaar. Sindsdien kenden we de opkomst van de materialistische Bijbellezing. Maar intussen is spiritualiteit
weer in. Hoe hou je als gelovige in deze hectische wereld stand zonder gefundeerd innerlijk?
En toch is het aantal religieuze tijdschriften in Vlaanderen de voorbije decennia de dieperik ingedonderd.
Gelukkig tellen de kerkelijke mainstreammedia, Kerk & Leven en Tertio, de laatste jaren steeds degelijker
artikels. Maar daarnaast is er, qua aanbod, een serieuze verarming opgetreden. Met TGL als gelukkige
uitzondering. (Waarbij we onszelf even buiten beschouwing laten.)
Lees mee hoe ze zichzelf presenteren op de binnenflap: “Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) – een
tweemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland – wil een eigen plaats innemen op
het gebied van levensbeschouwelijke en religieuze zingeving op het knooppunt van de joods-christelijke traditie
met de cultureel-maatschappelijke context waarin we vandaag leven. Hier wil TGL zoeken naar sporen van
spiritualiteit: zowel door informatie, analyse en reflectie als door kritisch luisteren naar individuen, groepen
en bewegingen.
Op die manier wil TGL een actieve bijdrage leveren aan de zoektocht van allen die een spiritualiteit nastreven
die in het alledaagse leven verankerd is.
Het wil zich evenwel niet beperken tot joods-christelijke traditie, noch tot de West-Europese leefwereld. TGL
wil in een geest van kritische openheid de dialoog aangaan met andere religies en tradities wereldwijd, en met
nieuwe religieuze stromingen binnen en buiten de Kerk.”
Het tijdschrift maakt haar ambities waar in themanummers van telkens een 100-tal
bladzijden en een 12-tal artikels. In 2018 verschenen:
- Geloven in de bron. Geloofservaringen en hun stromen
- Een partner, vreemd en vertrouwd. De islam in het Europese huis
Jaarabonnement: € 30 in België en Nederland
Proefabonnement (3 nummers): € 16
Cahier: €7,95 + verzendkosten
Licap / Halewijn abonnementsdienst, Halewijnstraat 92, 2050 Antwerpen
of via website www.tgl.be

II.
Ons tweede boek is een roman. Hij is geschreven door Guatemalakenner
Guido De Schrijver en dat is er aan te zien. In een barokke stijl, doordesemd
met zintuiglijkheid, vertelt hij het vijfjarig verblijf van een Amerikaanse
cartograaf in dit Midden-Amerikaanse land. Het wordt een pakkend verhaal
dat je meesleurt in de Mayacultuur ten prooi aan ontaarde regeringen. Vooraf
staat: “Elke gelijkenis met de werkelijkheid is toevallig” maar daarover hebben
we onze twijfels.
Guido DE SCHRIJVER, Verdwenen vulkanen, 2017,
uitgegeven in eigen beheer: guidods@skynet.be
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6 Stem vanuit de moslimgemeenschap 			Yassin El Attar
HET VRIJDAGGEBED
Net zoals in het jodendom en het christendom hebben ook moslims wekelijks
een belangrijk rust- en bezinningsmoment. Bij christenen is dat op zondag, bij
joden op zaterdag en bij moslims op vrijdag.
Maar wat is nu de precieze betekenis van deze dag? Is het een spirituele dag?
Een rustdag? Een familiedag?
Als we de teksten van de drie monotheïstische godsdiensten erbij nemen zien we dat deze dag in de
eerste plaats een dag van onthaasting is. De kernboodschap die je telkens terugvindt is zo ongeveer:
‘Laat uw handelswaren liggen, laat uw arbeid een dag rusten, daar is immers genoeg tijd voor
gedurende de andere 6 dagen. Wijd deze dag aan introspectie en het dichter komen bij God.’ In essentie
draait het erom een lege ruimte te creëren waarin men rust kan vinden en terug tot zichzelf komen,
los van wereldse afleidingen. De tijden waarin we nu leven worden vooral bepaald in termen van
economisch nut en rentabiliteit. In deze zienswijze is er nauwelijks plaats voor uitgebreide momenten
van introspectie, transcendentie en het zoeken naar spiritualiteit. Deze momenten produceren immers
geen materiële welvaart. Er wordt van ons verwacht dat we 7/7 en bijna 24/24 beschikbaar zijn om te
werken en productief te zijn. De gevolgen zijn zonneklaar: steeds meer mensen kampen met een burnout, depressies en andere psychische aandoeningen. Het aantal zelfmoorden is nooit zo hoog geweest
als nu in de Westerse wereld. Steeds meer gezinnen raken ontwricht door scheidingen omwille van het
workaholicisme van één of beide partners.
Naast een goddelijk recht op een onthaastings- en bezinningsdag is het ook een plicht. God zegt immers
meermaals: ‘U kunt niet wachten om het gebed te verlaten en uw handeltje terug op te zetten, uw
arbeid opnieuw te verrichten en u te verrijken in het wereldse’. Dit diep inzicht in de menselijke psyche
en het bijbehorende gebod om een dag te rusten zegt veel over het mensbeeld dat de monotheïstische
religies delen. De reden voor deze rust- en gebedsdag is niet in de eerste plaats een verlangen van God
om minstens éénmaal per week alle aandacht op Hem te richten, het is er vooral op gericht om de mens
tegen zichzelf te beschermen. Indien God dit niet zou eisen van de mens (nergens zo expliciet als in de
joodse Sabbat), zou de mens er zelf geen nood aan hebben tot het te laat is.
Nu, voor moslims in Kortrijk is het wel erg moeilijk om van deze gebedsdag ook een rustdag te maken.
Wij leven immers in een maatschappij waar vrijdag een dag is vol bedrijvigheid en verplichtingen. Het
vrijdaggebed wordt herleid tot enkele uren waarin men onthaast en tot zichzelf komt. Even een moment
om de batterijen op te laden, om zich daarna weer in het
werk te storten. Op zich is dit niet echt een probleem, in
die zin dat moslims iedere dag al vijf momenten hebben
waarop ze zich onthaasten. De vijf gebedsmomenten
in de moskee zijn momenten van stilte, gebed en
collectieve rituele bewegingen. De meerwaarde die een
vrijdaggebed heeft is dat er een preek is van de imam die
vaak de nadruk legt op belangrijke spirituele processen.
Het vrijdaggebed is een moment van inspiratie en goede
voornemens die men gedurende de rest van de week
meeneemt. De dagelijkse gebedsmomenten herinneren
je terug aan de spirituele voornemens die je gemaakt
hebt in combinatie met een mystieke ervaring. Een erg
krachtig moment.
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(lees verder op blz. 15)

Partenia
Guy Riobé en Jacques Gaillot
Op 10 mei 1996, een goed jaar na de afzetting van Mgr. Gaillot, rolt bij Desclée de
Brouwer in Parijs een dikke kanjer van de pers van de hand van Jean-Marie Muller. Het
boek heet “Guy Riobé. Jacques Gaillot. Portraits croisés” (‘gekruiste portretten’) en
telt 343 bladzijden. Het gaat over twee Franse bisschoppen, de eerste 24 jaar eerder
geboren dan Gaillot, en vier jaar voor Gaillot tot bisschop werd benoemd gestorven, in
1978. Maar die Riobé heeft Jacques Gaillot duidelijk geïnspireerd. Zie wat hij daarover
zelf schrijft in “Ik ben zo vrij …” – verschenen enkele maanden na zijn afzetting als
bisschop van Evreux:
De manier waarop hij (= Guy Riobé) zijn bisschopsambt uitoefende heeft mij
geïnspireerd. Hij was niet bang om af te wijken van de gebaande wegen. Zijn
handelwijze heeft mij gesterkt op de weg die ik probeerde te gaan. Hij nam de
publieke opinie tot getuige, lang voor ik dat deed. Er is een zekere verwantschap tussen ons: de fraterniteit van
Charles de Foucauld, de steun aan gewetensbezwaarden, zijn verzet tegen kernwapens, zijn schermutselingen
met de hiërarchie. Het trof mij hoe groot de invloed was van zijn daden en zijn woorden …
Er zijn altijd mensen die klaar staan om ons terug te sturen naar onze sacristie. Voor hen is de rol van de bisschop
beperkt tot: mensen leren bidden en zijn kennis van God verdiepen. Van zodra een bisschop zich bezighoudt met
maatschappelijke problemen, loopt hij het risico ervan beschuldigd te worden actief aan politiek te doen (…) In
de zeventiger jaren waren er al veel priesters die onder elkaar toegaven dat Mgr. Riobé de enige was die durfde
uit te komen voor zijn mening. Hij was in feite een soort spreekbuis die de echte vragen stelde en die ontvankelijk
was voor alle vragen van de hedendaagse maatschappij. (…) De andere bisschoppen is men vergeten, maar hem
niet. Zijn profetische kant blijft ons inspireren.” (Ik ben zo vrij, p. 34-35)
Voldoende dus voor Jean-Marie Muller om die twee bisschoppen naast elkaar te plaatsen!

Geweldloosheid, het centraal thema?
In zijn voorwoord gaat Muller in op een verwijt dat sommigen zouden kunnen maken, met name het feit dat hij in zijn
voorstelling van die beide bisschoppen de geweldloosheid zo centraal stelt. Jean-Marie Muller is inderdaad gekend –
en tot op vandaag – als een pionier in Europa voor de actieve geweldloosheid (zie www.jean-marie-muller.fr). Zou hij
daardoor niet wat eenzijdig dàt aspect beklemtonen bij zijn voorstelling van beide bisschoppen? Hier zijn antwoord:
Sommigen zullen zeggen dat de geweldloosheid slechts één van de vele zaken was waarvoor zij zich hebben
ingezet; precies daarmee ben ik het niet eens. Vooraleer het een zaak is waarvoor men zich inzet, is de
geweldloosheid een houding. Een spirituele houding die mijn hele wezen engageert. Het is een manier van
kijken, naar zichzelf, naar de anderen, naar de gebeurtenissen. (p. 13)
Hij voegt er evenwel onmiddellijk deze bedenking aan toe:
Maar die geweldloosheid blijft, vandaag net als gisteren, grotendeels onbekend terrein voor de mentaliteit van de
Westerse mens en de christenen zelf. In de ogen van de meerderheid van de katholieken blijft de geweldloosheid
verdacht worden van een simplistische manier van denken en gebrek aan realiteitszin. Ze lijkt hen onverstandig.
Ze zijn wel bereid om ‘geweldlozen’ te eren omwille van hun oprechtheid en hun edelmoedigheid, maar zelf
geloven ze er niet in en houden ze zich liefst op afstand. (p. 13)
Dit schrijft Jean-Marie Muller dus in 1996. We zijn ondertussen 22 jaar verder. Misschien is wat hij schrijft nog wààr
voor de grote ‘zwijgende’ meerderheid, maar hier en daar zijn toch zaken aan het bewegen. Meer bepaald met paus
Franciscus, die in april 2016 in Rome een internationale commissie liet bijeenkomen van Rechtvaardigheid en Vrede
(Justitia et Pax), samen met mensen van de christelijke vredesbeweging Pax Christi International. Of het niet hoog tijd
was om de leer van de rechtvaardige oorlog – bedoeld om strenge grenzen te stellen aan het ‘rechtvaardigen’ van een
oorlog – van de baan te vegen? Dat was het onderwerp waarover die commissie zich boog, vanuit de wereldwijde
vaststelling dat die leer nog nooit geholpen heeft om een oorlog te verhinderen: wie oorlog wilde voeren vond altijd dat
hij daartoe wel de nodige redenen had!
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En sindsdien … Op 1 januari van verleden jaar (2017) verscheen de vredesboodschap van paus Franciscus onder de
titel “Geweldloosheid, een nieuwe stijl van vredespolitiek”1 en worden wereldwijd bouwstenen verzameld voor een
encycliek over dit thema. Het dossier dat ik in december laatstleden voor Pax Christi Vlaanderen mocht bijeenschrijven
verbindt deze geweldloosheid uitdrukkelijk met de manier waarop Jezus zelf met zijn tegenstanders is omgegaan: “De
geweldloze weg van Jezus van Nazaret”2.

Jacques Gaillot ontdekt de geweldloosheid
(vertaald uit het boek van J.-M. Muller, p. 64 vv)

Geboren op 11 september 1935 is Jacques Gaillot dus precies 19 als hij in september 1954 naar het seminarie gaat.
In maart van 1957 vertrekt hij (uit het seminarie van Langres) om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Hij wordt
ingelijfd in de koloniale infanterie en doet gedurende vier maanden zijn eerste ervaringen op in Fréjus. Wanneer dit
afloopt beslist hij om de school voor reserveofficieren te volgen in Cherchell, Algerije. Dan wordt hij bang bij de idee
dat hij sectieverantwoordelijke zou worden van een strijdende eenheid in het gebergte. Maar na zes maanden op
die school lukt het hem om aangesteld te worden bij de Speciale Administratieve Secties (SAS) die belast zijn met
de ‘pacificatie’. Na een vormingsstage in Algiers, waar hij enkele noties van het Arabisch, van de moslimcultuur en
Algerijnse geschiedenis opsteekt, wordt hij benoemd in het departement Sétif, waar hij toegewezen wordt aan de
Speciale Administratieve Sectie van Maoklane. Daar doet hij al wat hij kan om de bevolking van de dorpen van deze
streek in Kabylië te helpen – streek waar, naar alle waarschijnlijkheid, zich eertijds het bisdom Partenia bevond, waar
Jacques Gaillot ongeveer veertig jaar later titulair bisschop zal worden benoemd …
Is hij niet direct bij de oorlog betrokken, dan wordt Jacques Gaillot toch op zijn minst geconfronteerd met de gevolgen van
de oorlog. “Ik zat, vertelt hij, op de eerste rij om me een oordeel te kunnen vormen over de afschuwelijke vernielingen
van een oorlog: de ontreddering van een bevolking die door de beide kampen gegijzeld werd, de metamorfose van
gewone jonge mensen die, onder druk van de omstandigheden, hun waardigheid verliezen en veranderen tot wilde
dieren, een sfeer van angst, haat en geweld, wonden die voorgoed geslagen zijn in hun lichaam en hun geest, folteringen,
repressie …”3
De jonge seminarist verwondert zich erover dat hij de stem van zijn Kerk niet hoort om zich te verheffen tegen de
praktijken van het Franse leger, alleen “de gedempte echo van de moedige woorden van Mgr. Léon Etienne Duval,
aartsbisschop van Algiers.”4 “Ik had graag gezien dat de kerk van Frankrijk, dat alle kerken, zich luid en duidelijk zouden
uitgesproken hebben tegen martelingen. De toestand was van dien aard dat er niet gezwegen mocht worden, dat er
gesproken moest worden omwille van de eer en de waardigheid van de mens. Een oproep van de kerk om te weigeren
bevelen op te volgen, die onverenigbaar waren met de menselijke waardigheid, zou een profetisch gebaar geweest
zijn.”5
De brutale schok met de realiteit van het geweld bezorgt hem plots een nieuw inzicht: hij verwerpt zonder uitzondering
elk gebruik van geweld, met, als logisch gevolg, deze diepe overtuiging: “De geweldloosheid is de enige kracht, het
enige echte verdedigingsmiddel van de armen.”6
Hij verlaat Algerije op 17 augustus 1959, maar draagt in zich alle vragen mee die hij zich gesteld heeft tijdens die
lange maanden waarin hij met geweld in contact kwam. De antwoorden op die vragen zal hij later vinden “bij Gandhi,
bij Martin Luther King, bij Jacques de Bollarière”7. Het was vooral de lectuur van het boek van Martin Luther King
“Strength to love”, dat in 1964 in het Frans verscheen8, die hem ervan zal overtuigen dat de geweldloosheid het goede
antwoord is. Bij de lectuur daarvan zegt hij: “Hier is wat ik zocht! Ziehier, dat is het! Formidabel! Ik vond zijn manier
om het Evangelie te lezen magnifiek; ik heb in hem de mens bewonderd die geen onrecht verdraagt, die zich engageert
en risico’s neemt.”9 Daarna zal hij, bij het lezen van het leven van Gandhi, ontdekken dat er een alternatief is voor
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bestellen kan bij Pax Christi Vlaanderen : paxchristi@paxchristi.be.
Idem.
Chers amis de Partenia, p. 17-18
Ik ben zo vrij, p. 60
Als de kerk niet dient, p. 23
Chers amis de Partenia, p. 18
Ma liberté dans l’Église, p. 54
Hetzelfde jaar ook in het Nederlands, met als titel “Wandelt in de liefde” (uitg. van Loghum Slaterus, 		
Arnhem))
In een gesprek met de auteur, Muller, 1 september 1995.
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de gewapende strijd bij het verdedigen van de vrijheid en de waardigheid van de mens: “Ik bleef bij mijn antwoord:
Gandhi, de buitengewone Gandhi, had de onafhankelijkheid van India verworven met zijn uitvinding van de burgerlijke
ongehoorzaamheid, de ‘satyagraha’, ‘de kracht van de waarheid’. Hij kreeg het Britse imperium op de knieën door zijn
herhaalde hongerstakingen. Om de verdrukker, de uitbuiter te ruïneren volstond het om hem te boycotten, om ervoor
te zorgen dat hij geen werkvolk had, om niets te kopen bij hem, om hem alles te weigeren. Gandhi en zijn kruistocht
met het spinnewiel, Gandhi en zijn zoutmars, Gandhi en alleen zijn wil die de machtigste staat van de wereld deed
capituleren.”10

Invloed van Charles de Foucauld
Na 28 maanden legerdienst gaat Jacques Gaillot terug naar het grootseminarie, maar nu in Châlons sur Marne, waar
het seminarie van Langres ondertussen bij aangesloten is. Daarna vertrekt hij naar Rome waar zijn bisschop hem
naartoe stuurt voor een licentie in de theologie. Hij logeert er in het Frans seminarie en volgt de cursussen aan de
Gregoriana, de grote Jezuïetenuniversiteit.
Het is in Rome dat hij de priesterfraterniteiten van Charles de Foucauld leert
kennen, waar niemand anders dan Guy Riobé aan de leiding staat. Zoals deze laatste
zal ook hij sterk beïnvloed worden door de spiritualiteit van deze ‘eremiet in de
woestijn’. “Ik hou van Charles de Foucauld. Hij heeft zich nooit geïnstalleerd. Hij had
aandacht voor wat er zich afspeelde, en liet zich altijd daardoor bevragen. Telkens
weer hebben gebeurtenissen zijn leven een andere wending gegeven. Charles de
Foucauld ging altijd vooruit. En ik hou erg van die dynamiek, die manier van leven
waarin je nooit ‘klaar’ bent. Een manier om te zeggen: een mens is altijd onderweg,
is nooit aan het einde.”11
Na zijn terugkeer vanuit Rome in Frankrijk besluit Jacques Gaillot zich aan te sluiten
bij de priesterfraterniteiten van Charles de Foucauld. In dat kader neemt hij in
augustus van 1964 samen met een dertigtal andere priesters deel aan een ‘Nazaretmaand’ in Roussas, in de Drôme. Het is bij die gelegenheid dat hij voor de eerste
keer Guy Riobé ontmoet, die de retraitanten kwam toespreken. (…)
Tijdens de zomer van 1983, wanneer hij al iets meer dan één jaar bisschop van Evreux geworden is, neemt Jacques
Gaillot enkele dagen vakantie en leest het boek van Jean-François Six “Guy Riobé, bisschop en profeet”. In de notities
die hij neerpent bij het lezen van dat boek schrijft hij enkele uitspraken van Guy Riobé over:
-

-

Op weg gaan met mensen van wie de Kerk verwijderd is.
We hebben een Kerk nodig die volop in het leven staat.
Opdat er in de Kerk en in ieder van ons deze pedagogie van de vrijheid aanwezig zou zijn: wij moeten genezen
van de angst.
Als ik bij mezelf zeg: de ‘Kerk’, dat is alleen wat zich afspeelt in dit kerkgebouw, de zondagse bijeenkomsten, de
catechese, de bijeenkomsten van jongeren en van volwassenen, dan ben ik – hoewel ik er de vruchtbaarheid
en de noodzaak van erken – dicht bij de ontmoediging. Maar als ik de deuren open en ik zie met hoeveel
edelmoedigheid en vaak heldhaftigheid zoveel mannen en vrouwen zich engageren in hun beroep, in hun
familie, syndicaat of politiek … is dat, alles bij elkaar genomen, niet de echte Kerk?
Ik ken geen mensen die ver van de Kerk staan, ik ken alleen mensen waar de Kerk ver van af staat.
Als de Kerk niet ingaat op de vragen waar de mensen van vandaag mee worstelen, dan zullen de jonge mensen
haar de rug toekeren. (Helder Camara)

Jacques Gaillot vat de hoofdindruk die hij krijgt bij het lezen van de biografie van Guy Riobé samen met deze woorden:
“Hier is iemand aan het woord die zich laat bevragen door wat er gebeurt, die gelooft in de betekenis van wat er
gebeurt.”
Als Jacques Gailllot zich in 1995, na zijn afzetting, gaat installeren in het kraakpand van de Rue du Dragon in
Parijs zal hij, tussen de enkele boeken die hij meeneemt, alles meenemen wat met Guy Riobé te maken heeft.
10
11

Lettre ouverte à ceux qui prêchent la guerre et la font faire aux autres, 1991
Ma liberté dans l’Eglise
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Een visie op het bisschopsambt
Muller schrijft: “Vaak werd gezegd en herhaald dat Jacques Gaillot, voor hij tot bisschop werd benoemd, een
‘klassieke’ priester was geweest die zich nooit had laten opmerken, en dat niemand had kunnen voorzien dat hij
ooit de turbulente prelaat zou worden die hij daarna geworden is. Om precies te weten wat daarvan aan is, is
het interessant wat tijd te nemen om te grasduinen in teksten die hij voordien gepubliceerd heeft. Dan stelt men
vast dat hij al enkele intuïties en sterke overtuigingen formuleert die tot de kern behoren van zijn boodschap als
bisschop van Evreux.”12
Vervolgens neemt Muller enkele teksten op die Jacques Gaillot schreef als ‘plaatsvervangend hoofd van het
bisdom Langres’, nadat zijn bisschop, Mgr. Daloz, elders benoemd werd en er nog geen nieuwe bisschop benoemd
was. Hier volgt er een van: over Mgr Romero
27 maart 1981
Eén jaar na de moord op Mgr. Romero, schrijft Jacques Gaillot dit editoriaal in het bisdomblad van Langres onder
de titel “De stem van een profeet”:
Men kan de echo van een grote stem niet verstikken, vooral niet als die stem de kreet van de armen laat
horen. Een jaar geleden werd Mgr. Romero vermoord terwijl hij de mis opdroeg. Voor deze verjaardag
zijn zoals elders groepen bijeengekomen in de Haute-Marne. Ze hebben lang gebeden voor de verdrukte
volkeren en de vervolgde Kerken. Ze hebben geluisterd naar de boodschap van de bisschop waarvan de
armen hielden. Wat zegt dit bericht ons?
Rechtvaardigheid voor de armen: te pas en te onpas heeft Mgr. Romero de grote leugen van de sociale
onrechtvaardigheid, wortel van alle kwalen, aangeklaagd. Hij heeft luid en hard geroepen om de boeren
te verdedigen van wie men hun gronden had afgenomen, syndicalisten die men had aangehouden,
families die verdwenen waren. Voor de grote families die het land bezitten citeerde hij vaak dit gezegde:
“Men moet zijn ring kunnen afnemen om zijn vingers niet te verliezen.”
Geweldloosheid: hij heeft zich verzet tegen de repressie, tegen de burgeroorlog, tegen elke hand die de
hand zou slaan aan een ander mens, wie hij ook mocht zijn. Bij het zien van vernederd en diep gekwetst
volk heeft hij de angstige kreet geuit van de aanklacht en de weigering, maar nooit die van de wraak en
de rancune.
Deze boodschap van rechtvaardigheid en liefde is actueel in een verkiezingsperiode. Ze nodigt uit om
zichzelf en anderen de fundamentele vragen te stellen. Ze verruimt onze bezorgdheden: op welke manier
geven de politieke programma’s uitdrukking aan de solidariteit van ons land met de landen van de derde
wereld? Welke plaats wil men geven aan de immigranten in ons land?
Mgr. Romero was ervan overtuigd geraakt dat de Kerk een helder zicht op haar zending kreeg als ze de
verdediging van de verdrukten ter harte nam. Want het contact met de armen verplicht de Kerk om te
ontdekken waar het fundamenteel om gaat in het geloof: de armen evangeliseren de Kerk.
In een sermoen heeft hij op een aangrijpende manier Christus beschreven toen hij, door iedereen in de
steek gelaten, moederziel alleen voor Pilatus stond: “Ik vind dit moment indrukwekkend waarop Christus
helemaal alleen tegenover Pilatus staat, die de wereld vertegenwoordigt. De waarheid staat heel alleen,
zij die haar trouw gebleven zijn zijn bang geworden; de waarheid is verschrikkelijk gedurfd en alleen
helden kunnen de waarheid trouw blijven.”
Oscar Romero, bisschop en martelaar, geef dat we je navolgen.”13

12
13

Muller, p. 68
Idem, p. 70-71.
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Partenia

Hoe gaat het er bij een vrijdaggebed dan precies aan toe? Voor diegenen die niet werken op vrijdag begint
deze sacrale dag met het lezen van de Koran. Je probeert zo vroeg mogelijk naar de moskee te komen
om in de Koran te lezen en te reflecteren over God, jezelf en jouw levenswandel. Voor de conciërge van de
moskee beginnen de voorbereidingen voor vrijdag al op donderdagavond. Hij zorgt ervoor dat alles netjes
gestofzuigd is en dat alle ruimtes die we hebben in de moskee klaargemaakt worden voor het grote aantal
mensen dat op vrijdag naar de moskee komt. Op gewone weekdagen komt ongeveer een zestigtal mensen
de gebedsmomenten bijwonen, op vrijdag is dit minstens het tienvoudige. Waarom? Voor mannen is het
sowieso aangeraden om elk gebedsmoment in de moskee te houden en niet thuis. Op vrijdag is het een
absolute verplichting om aanwezig te zijn (behoudens professionele verplichtingen of andere vormen van
overmacht). Voor vrouwen is het gebed in de moskee altijd aangeraden maar nooit verplicht. Toch komen
ook op vrijdag gevoelig meer vrouwen naar de moskee dan op andere weekdagen.
Het vrijdaggebed valt samen met het tweede van de vijf dagelijkse gebedsmomenten. Dit fluctueert
naargelang de seizoenen maar vaak begint het tussen 13 en 14 uur. Vanaf 12 uur begint de moskee
langzaamaan vol te lopen. Het begin van het gebed wordt aangekondigd met de oproep van de muezzin.
Daarna gaat de preek van de imam van start, die duurt ongeveer een half uurtje. Daarna wordt de preek
vertaald naar het Nederlands door onze theoloog, dit neemt ongeveer een kwartier in beslag.
De Nederlandse vertaling is belangrijk om verschillende redenen. Veel jongeren die naar de moskee komen
zijn het klassieke Arabisch niet machtig, om de boodschap naar hen over te kunnen brengen en hen warm
te maken om naar de moskee te blijven komen is het belangrijk dat dit vrijdaggebed ook voor hen een
meerwaarde heeft. Het is van groot belang dat zij de visie die de moskee uitdraagt diepgaand begrijpen
en dat die mee hun islamitische identiteit vormgeeft. Er zijn al te veel tragische gevallen geweest van
jongeren die nooit diepgaand uitleg hebben gekregen bij de islam en zich daardoor laten leiden door
het destructieve verhaal dat ronselaars uitdragen. Daarnaast is een Nederlandse vertaling ook belangrijk
aangezien we met een erg diverse moslimgemeenschap te maken hebben (in Kortrijk). Veel Marokkanen,
Pakistani, Afghanen, Tsjetsjenen, Bosniërs, Somaliërs, Sudanezen, Senegalezen, bekeerlingen… spreken een
andere taal dan het Arabisch. Het is een onmogelijke opgave om het vrijdaggebed naar al deze talen te
vertalen, dus kiezen we als bestuur voor het Nederlands als gemeenschappelijke taal die ons allen bindt hier
in Vlaanderen. Het is tegelijk een manier om de boodschap over te brengen naar niet-Arabisch-machtigen
en om hen te motiveren en te helpen om Nederlands te leren.
Na de preken vindt nog een verkort collectief gebed plaats waarna iedereen elkaar gaat groeten en een
gezegende vrijdag wenst. Dit moment heeft ook een belangrijke sociale functie, het is een kans om bij te
praten met vrienden uit de gemeenschap en om belangrijke zaken, die de hele gemeenschap aangaan,
collectief te bespreken. Het Arabische woord voor vrijdaggebed is dan ook niet voor niets ‘shomo’a’ (vrij
vertaald: samenkomst, vergadering).
Na het vrijdaggebed gaan de meeste mensen terug aan het werk, maar diegene die niet werken op vrijdag
gaan naar huis en eten traditioneel couscous met de hele familie. Het vrijdaggebed heeft immers naast een
bezinnings-, sociale– en rustfunctie ook een familiaal aspect. Zoals zoveel dingen in de islam.
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7. Jeremiade - Stem en tegenstem

Over inzet en inkeer…
2 woorden die zondag na de mis in Vichte in mijn hoofd bleven hangen. Iedere dag opnieuw, zeker midden
in de vastentijd, zaken om naar te streven. Onlosmakelijk verbonden, het één als drijfveer voor het andere.
Momenten, ervaringen zoeken om tot inkeer te komen, om van daaruit met hernieuwde energie tot
inzet voor de ander over te gaan. Maar te midden van die inzet stilvallen, uit je lood geslagen worden en
opnieuw tot inkeer komen, ook dat is onvermijdelijk en broodnodig.
Maar één hindernis ligt op de loer: inzet en inkeer komen pas in jouw leven als je het toelaat. In momenten,
ontmoetingen, doorheen gewone dagen van gewone mensen.
Het is het uitstappen uit de trein en merken dat de opstap veel te hoog is voor ouderen. Het schiet bij
je binnen wandelend door een stuk ongerept landschap dat door mensen met de juiste connecties toch
woonzone zou kunnen worden.
Het is tot inkeer komen door de geboorte van je tweede dochter èn dan als reactie nog meer inzet willen
inbrengen om die wereld rondom jou nog meer te willen. Het ligt in 6 weken eerder midden in een kleine
Afrikaanse verloskamer staan met 8 vrouwen en 8 baby’s, één stervend en met maar 4 bedden.
In grote of kleine momenten, ligt het onverwacht voor het grijpen, aanzetten tot inzet èn inkeer. Twee
kanten van dezelfde medaille. Een medaille gesmeed uit kwetsbaarheid en openheid. Zeldzaam te vinden
soms op het eerste gezzicht, maar de basis van alle goeds.
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(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)

8. Vrouw en ambt, een onmogelijk huwelijk?

De Nieuwsbrief Evangelie Levensnabij heeft niet de gewoonte om artikels uit ‘Tertio’ over te nemen. Nu was er
evenwel een bijdrage van Inge Cordemans die onze aandacht trok en onder leiding van redactielid Isabelle Maes
lieten we ook een aantal betrokken vrouwen reageren. De tekst nemen we eerst, met toestemming, over.
Is het noodzakelijk vrouwen toe te laten tot het gewijde ambt? Voor
Inge Cordemans, bisschoppelijk gedelegeerde voor de communicatie,
oecumene en interreligieuze dialoog in het bisdom Brugge en spreker
op de studiedag Pastoraal leiderschap, is het antwoord een duidelijk “ja
en nee”. “In het evangelie en in de navolging van Christus gaat het niet
over al dan niet priester zijn. Toch is het wel zo dat toegang tot het ambt
voor vrouwen nodig is als je hen echt de kans wil geven leiderschap op
te nemen in de kerk.”
“Vergelijk het met het vroegere Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem en
de discussie of zwarten politieke ambten mochten bekleden. Daar werd
tegen geargumenteerd dat je niet in de actieve politiek hoeft te zitten
om aan maatschappijopbouw te kunnen doen. Dat is waar, maar je voelt
aan dat zo’n systeem toch niet klopt.” Inge Cordemans herkent bijvoorbeeld in de grote kerkelijke waardering
voor Maria en grote vrouwelijke heiligen tegelijk ook elementen van een typisch mannelijk discours: niets ligt
de vrouw in de weg een groot heilige te worden, wat is dan het probleem?
Stille toehoorder
Cordemans ziet nog heel wat werk aan de winkel om de vrouw alle kansen te geven. “Rome zingt wel uitgebreid
de lof van de vrouw – denk aan Mulieris Dignitatem van Johannes Paulus II – maar het valt op dat het daarbij
altijd maar twee beelden naar voren schuift: dat van de religieuze en van de moeder. Vrouwen die grote
verantwoordelijkheden opnemen in de politiek, het bedrijfsleven of elders in de samenleving, krijgen nauwelijks
aandacht. Over die maatschappelijke rol wordt gezwegen.”
Op de laatste rij
Het doet Cordemans denken aan het recent verschenen boek Op de laatste rij van Lucetta Scaraffia. De auteur
vertelt daarin onder andere dat ze als gehuwde vrouw en moeder weliswaar aanwezig mocht zijn op de synode
over het gezin, maar dan in de rol van stille toehoorder op de laatste rij. “Het is gewoon vreemd dat op een synode
over het gezin alleen ongehuwde mannen het woord voeren en beslissingen nemen. Niet dat zij geen enkele
ervaring hebben met het gezinsleven – ze zijn er zelf in opgegroeid – maar toch zijn hun verhaal en perspectief
heel anders. Nog los van de sacramentele kwestie is het bijvoorbeeld ook ondenkbaar dat een mannenklooster
een vrouwelijke religieuze als directeur zou hebben, terwijl bijna niemand de omgekeerde situatie ooit in twijfel
trekt.”
Causa stimulata
Heeft het evenwel überhaupt zin over de hele kwestie te debatteren? Paus Franciscus zei een jaar geleden nog
dat het laatste woord daarover is gezegd door paus Johannes Paulus II en dat het zo zou blijven. “De kerkelijke
argumenten tegen vrouwelijk priesterschap zijn al terug te vinden in Inter Insigniores van 1977 en in 1994 sloot
Johannes Paulus II met Ordinatio Sacerdotalis de discussie: alle gelovigen worden verondersteld dat standpunt
als definitief te beschouwen. ‘Roma locuta, causa finita’, zegt men dan, maar in de feiten is het soms causa
stimulata est”, glimlacht Cordemans. “Een uitspraak van Rome die een einde stelt aan een discussie, kan die
ongewild net aanzwengelen.”
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Socio-cultureel
Een voornaam punt is de traditie: nooit eerder werden vrouwen gewijd. Voor Cordemans is dat in zekere zin een
argument maar toch ook niet. “Vergelijk het hiermee: slavernij had altijd al bestaan, maar gelukkig weerhield
dat de Amerikanen er niet van daar in de 19-de eeuw komaf mee te maken.” De argumentatie steunt verder ook
op de Schrift: “God openbaarde zich in een man en Jezus koos uitsluitend mannen als apostelen. Had dat laatste
biologische redenen – de noodzaak van fysieke sterkte? Of theologische redenen? Of was Jezus’ keuze sociocultureel bepaald?”, vraagt Cordemans zich af. “Wie daartegenin Maria Magdalena wil opwaarderen gezien
haar rol bij de verrijzenis, moet zich evenwel hoeden voor een soort blind feminisme. Zij kreeg de opdracht
naar de leerlingen te gaan – geen universele verkondigingsopdracht. We moeten daarin ook eerlijk zijn. Maar
het is wel zo dat de socio-culturele context vandaag grondig veranderd is.”
“De theologische argumentatie is voor Rome doorslaggevend”, weet Cordemans. “Die is sterk gebaseerd
op de bruidsmystiek, met de kerk als bruid van Christus en de priester als verpersoonlijking van Christus –
bruidegom en man. Die liefdesdynamiek vind ik zeer mooi. Maar de redenering is vreemd. Doordat de bruid
als een analoog begrip wordt opgevat, kunnen ook mannen deel uitmaken van de kerk. Maar het beeld van
de bruidegom vat men daarentegen niet analoog op en dus blijven vrouwen uitgesloten terwijl viri probati –
gehuwde mannen – wel in het vizier kunnen komen.”
Lovenswaardig
De intellectuele eerlijkheid gebiedt de theologe kritisch te zijn, maar ze wil niet in een klaagzang
vervallen. “Vrouwen dragen in grote mate bij aan de evangelisatie, de catechese, de parochieopbouw enzovoort.
Men zoekt en vindt vaak creatieve oplossingen om die bijdrage structureel te verankeren. Dat is absoluut
lovenswaardig. Toch neemt dat niet weg dat de betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming volledig
afhankelijk is van de goodwill van de lokale priesters en bisschoppen.” Cordemans, zelf bisschoppelijk
gedelegeerde, wil vrouwelijk leiderschap niet reduceren tot de ambtskwestie. Toch kan ze niet om deze conclusie
heen: “Zolang vrouwen geen priester kunnen worden, hangt het allemaal van die goodwill af. Wanneer er een
nieuwe pastoor of bisschop komt, kan het voor de betrokken vrouwen immers ineens weer een heel ander
verhaal worden.”
Abonnement op TERTIO (Louis Frarynlaan 75 - 2050 Antwerpen) - BE0467.287.404
Jaarabonnement: €94 (zie ook www.tertio.be)

9. Zandkorrels, een bruidsverhaal

“Wanneer een nieuwe pastoor of bisschop komt, kan het voor de betrokkenen vrouwen immers weer een heel
ander verhaal worden.” Daarmee eindigt Inge Cordemans haar artikel ‘Vrouwen en ambt, een onmogelijk
huwelijk?’ dat we hiervóór afdrukten.
Is dat zo? Ik vroeg enkele betrokken vrouwen naar hun mening.
Ikzelf werk(te) beroepshalve en door engagementen in zes verschillende parochies en onder (ja, onder) twaalf
pastoors. Gelukkig was en is het niet altijd en overal kommer en kwel. Heel vaak niet. Het gaat hier niet over
karakters die botsen, wel over de relatie tussen pastoors en groepen die verantwoordelijkheden opnemen. Het
gaat dus over beleid.
Het kerkbeleid in Vlaanderen, West-Vlaanderen, kiest voor een
‘Petrusmodel’.
Het Petrusmodel staat voor: overkoepeling, structuur, de
samengevoegde parochies…
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Uiteraard wordt goed leiderschap helemaal niet bepaald door genderidentiteit of, specifiek voor de kerk,
door wijding. Goed leiderschap heeft alles te maken met competenties en vaardigheden, de juiste man/vrouw
voor die bepaalde taak/opdracht, misschien zelfs voor die bepaalde tijd. En dus zou het toekennen van een
eindbeslissing aan één niet-gewijde vrouw evengoed een ramp kunnen zijn in een Petrusmodel. We moeten
daar niet flauw over doen.
In een Petruskerk blijft het om macht gaan. Misschien is dit wel de reden waarom vrouwen wel willen dat
seksegenoten gewijd kunnen worden, maar het liever niet voor zichzelf willen. Zíj willen niet werken in een
Petrusmodel.
Een nieuwe pastoor wordt verwacht. Spannend.
Zal hij kijken naar wat reeds is, polsen naar wat goed is, allicht ervan dromen om ook eigen accenten te
leggen? Zoals zovelen die bijvoorbeeld van werk veranderen.
En dan volgt er al of niet een ontnuchtering.
Een werkgroep bereidde al jaren kindervieringen voor. Met de vorige pastoor was er de afspraak dat de
werkgroep vrij was in het kiezen van de teksten en de evangelietekst voor die maandelijkse viering. Die
afspraak was er gekomen nadat de kinderviering ingeschakeld werd in de gewone weekendvieringen. Tekort
aan priesters, weet je wel.
De nieuwe pastoor – toch al een jaar actief – besluit pal voor de start van de viering die opgebouwd was rond het
gekozen evangelieverhaal – om toch het evangelieverhaal van het weekend te nemen, niet het vooropgestelde.
Op onze opmerking: maar dat was niet de afspraak, antwoordde hij: “Ik heb die afspraak niet gemaakt.” Dat
is het ‘m net: richting medewerkers gelden blijkbaar geen afspraken uit het verleden. Een nieuwe pastoor eist
inspraak in de teksten bij de opmaak van een viering, anders wil hij niet voorgaan of dreigt ermee om dat
niet te doen. Waarom kan hij niet voorgaan in een viering opgemaakt door een werkgroep? Waarom kan hij
dit vertrouwen niet geven? Hoe zullen de pastoors het dan volhouden als hun territorium nog uitgebreider
wordt? Grappig dat er geen inspraak wordt geëist bij het klaarzetten of opruimen van materiaal, sleuren met
stoelen. Of is dit dan toch te specifiek vrouwenwerk? Toen ik daar eens een opmerking over maakte bij weer
een andere pastoor, zei die botweg: “Dat is mijn taak niet.” Ik dacht: de mijne ook niet.
Zijn dit anekdotes? Nee, het zijn voorbeelden die onze theoretische bevindingen illustreren.
Alle pastoors zijn toch zo niet?
Nee, gelukkig maar.
“Maar wanneer een nieuwe pastoor of bisschop komt, kan het voor de betrokken vrouwen immers weer een
heel ander verhaal worden.”
Het ontlokte me onlangs de uitspraak: een nieuwe pastoor, een nieuwe wind, maar dit betekent niet dat de
parochianen windmolentjes (moeten) zijn.
We kunnen pech hebben dat we geen goede priester hebben, zoals de bisschop van Brugge onlangs als
antwoord gaf. Dit is natuurlijk niet ernstig. Nergens zijn mensen op alle vlakken perfect, dus ook pastoors
moeten het niet zijn.
Als het team van de pastorale eenheid democratisch kan beslissen en dus van een pastoor kan verwachten zich
neer te leggen bij die bepaalde beslissing, zullen goede of minder goede priesters (wat een woordkeuze – niet
de mijne) niet het grote verschil maken.
Als bisschop kan je het verdriet of de boosheid van een werkgroep/individu erkennen. Maar is dit niet al
te gemakkelijk? Dan leg je de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de werkgroep/het individu, niet bij het
kerkbeleid.
Heeft veel van wat tot nu toe geschreven is, specifiek te maken met vrouw-zijn? Nee, het heeft alles te maken
met welke plaats we geven aan geëngageerde leken in onze Kerk. Veel van de geëngageerde leken zijn nu
eenmaal vrouwen.

19

Kan het anders ?
De parochies zijn inmiddels hertekend tot pastorale eenheden. Dit is een gegevenheid.
Het aantal priesters blijft dalen.
Het Petrusmodel wordt zelfs onhoudbaar.
Zal het kerkinstituut bewust durven kiezen voor het ‘Paulusmodel’?
In het Paulusmodel organiseren de gemeenschappen zich relatief autonoom, alles groeit wat meer organisch.
Zoals Paulus het vuur aanstak, de gemeenschappen door zijn bezoeken en brieven met elkaar verbond, zo zouden
hier de bisschop en zijn gewijde helpers (m/v) gemeenschappen kunnen verbinden en zo vuur doorgeven.
Een ‘Paulus’ wil dat we doorgaan vanuit ons geloof en ingesteldheid, gedreven door het verhaal van Jezus. Een
verhaal dat een boodschap kan zijn voor deze wereld.
Er bestaan levende geloofsgemeenschappen in ons bisdom, die zich al jaren geleden losgeweekt hebben van
het traditioneel leiderschap/voorgangerschap in liturgische vieringen. Ik noem hier ‘de Lier’ uit Brugge.
In andere geloofsgemeenschappen, ik denk aan de Godelieveparochie te Roeselare, waar geen priester meer de
eindverantwoordelijkheid draagt, wordt de inbreng van een externe gewijde voorganger soms beperkt tot het
eucharistisch gedeelte van de tafeldienst. Voor alle andere aspecten van de geloofsgemeenschap kunnen leken
de verantwoordelijkheid dragen.
Andere vormen van geloofsgemeenschappen kunnen leerhuizen zijn, of waar mensen zich samen inzetten voor
een betere samenleving. Ook zij reiken vuur aan…
Samenkomen als geloofsgroep blijft noodzakelijk. Tegenwoordig willen mensen samen verantwoordelijkheid
dragen, samen beslissen (met alle eventuele conflicten van dien).
Daarvoor is echter vertrouwen krijgen én geven levensnoodzakelijk.
Inge Cordemans verwijst naar voor Rome doorslaggevende theologische argumentatie met het voorbeeld van
de bruidsmystiek.
Ik wil ook eindigen met een parabel die heel vaak tijdens een huwelijksviering wordt gelezen. Als “de hand”
nu eens degene van de kerkelijke overheid was…
Eens was er een jonge vrouw. Op de vooravond van haar huwelijk stond ze bij haar
moeder en keek naar de zon die onderging in volle zee. Toen vroeg ze: “Moeder, mijn
vader houdt van je en is je altijd trouw gebleven. Wat moet ik doen opdat mijn man me
steeds meer zou beminnen?”
De moeder zweeg en dacht even na... Dan bukte zij zich en vulde elke hand met zand.
Zo kwam ze bij haar dochter staan. Stilzwijgend knelde ze de vingers van één hand
steeds feller om het zand. Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het zand
eruit gleed. Toen zij haar hand opende, kleefden nog maar enkele vochtige korrels aan
haar handpalm. Maar haar andere hand had ze opengehouden als een kleine schaal.
Daar bleven de zandkorrels liggen
en schitterden in het licht van de
ondergaande zon.
Toen keek de moeder haar dochter aan en zei zacht: “Dat
is mijn antwoord”.
(Isabelle Maes)
Voor wie meer wil lezen over het Petrus- en Paulusmodel: het nummer van ons tijdschrift van juli 2009 –
interview met Jean-Paul Vermassen. Nog op te vragen: huisvanvrede@skynet.be.
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10. Levende Preken

Jaren geleden brachten we in deze Nieuwsbrief homilieën onder deze titel ‘Levende preken’. Waarom doen
we dit hier opnieuw? Omwille van de auteur: Roger Lenaers. Velen onder jullie kennen hem van zijn boekje
‘De droom van Nebukadnezar. Of het einde van een middeleeuwse kerk’ (TGL 2001) en van wat ook nadien
van hem verscheen. De man die intussen 93 is geworden, was al die tijd pastoor in twee bergdorpen in Tirol.
Sommigen stellen zich de vraag: hoe doet hij dat? Met zijn doorgedreven geseculariseerde visie op God, Jezus
en de Bijbel, voorgaan in de eucharistie?
Zijn preken geven hierop een antwoord. Het blijkt mogelijk: niet langer een ‘God-in-den-hoge’ erkennen (naar
de titel van zijn derde boek, Pelckmans 2009) én overtuigd christen zijn. En dat christelijk geloof verwoorden
voor de mens van nu. We geven je hier een voorbeeld van zijn preken in zijn Tiroolse parochies, een die
aansluit bij het paasfeest dat we deze dagen vieren.
We beschikken over zijn preken voor het A-jaar (overwegend bij het Matteüsevangelie) en ook al een aantal bij
het huidige B-jaar (bij het Marcusevangelie), dank zij de goede zorgen van Rogers overste in Heverlee, Fons
Swinnen sj, en van Peter van Gool die ze uit het Duits vertaalde.
Je kan ze bij mij krijgen: rob.debels@skynet.be
Preek voor Paasdag
Ik weet niet of u de Oudgriekse mythe kent van de zanger Orpheus,
die het waagde af te dalen in de onderwereld, om zijn geliefde vrouw Euridice
uit de dood terug te halen. Hij slaagde er in feite in, met behulp van zijn
betoverende zangkunst, de god van de onderwereld te bewegen hem toe te
staan, Euridice met hem mee terug te nemen. Maar hij moest voorop lopen,
en mocht zich onderweg niet omdraaien om haar te zien, anders zou ze weer
verdwijnen. Maar hij verlangde zo erg naar haar, dat hij onderweg toch een
keer omkeek en toen verloor hij haar voor de tweede keer en nu voor goed. Je
zou deze mythe een negatieve paasvertelling kunnen noemen. De betekenis
ervan is immers: de mens is niet in staat de dood te overwinnen.
U kent het woord, dat de evangelist Johannes Jezus in de mond legt: “Alleen als de graankorrel sterft,
brengt ze veel vrucht voort”. Winnen we dan door te sterven, en betekent leven dan verliezen? Dat is toch
onzin? Die spreuk over de graankorrel te berde brengen wanneer iemand dood gaat, aan kanker sterft of
aan ouderdomszwakte, of door een ongeluk, dat is een klucht, dat is bedrog. Je moet dat dus nooit bij een
begrafenis gebruiken. Want wie sterft wint daarbij niets. Ook voor Jezus was het geen winst, om met 35 jaar
door zijn vijanden op een gruwelijke manier ter dood te worden gebracht. Klopt dat Schriftwoord dan niet?
Gaat het hier om een vergissing van Johannes, en moet men die uit de bijbel wegstrepen?
Natuurlijk niet. Maar we moeten wel goed verstaan wat Johannes precies bedoelt met deze gelijkenis.
Hij denkt niet aan sterven, hij denkt aan datgene wat Jezus gedaan heeft: Hij heeft zijn leven beschikbaar
gesteld. En dat is helemaal niet hetzelfde. Hij denkt aan datgene, wat mensen doen die voor hun medemensen
alles over hebben, zelfs het kostbaarste dat ze hebben, hun leven, en die dat leven ook werkelijk voor hen
te beschikking stellen, wanneer de omstandigheden dat van hen vragen. We mogen daarbij denken aan
brandweerlieden die proberen iemand uit een brandend huis te redden, en die heel goed beseffen hoe
gevaarlijk dat is, en die dan zelf het leven daarbij verliezen. We moeten daarbij zelf wel primair aan Jezus
denken zoals ook Johannes zelf deed. En Johannes bedoelt echt niet, dat het gegeven dat men Jezus dodelijk
pijnigde en dat hij ellendig omkwam, voor hem en voor ons winst en vruchtbaarheid bracht. De winst waaraan
Johannes denkt, zit hem niet in het sterven van Jezus op zich, maar bestaat in zijn liefde, die voor hem de dood
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insloot. Het gaat dus niet om zijn dood zelf, maar om zijn trouw aan de opdracht die God hem gegeven had,
en die hem de dood kostte. Die opdracht bestond hierin: al het mogelijke doen voor het ware en blijvende
welzijn van de mensheid, en bereid zijn daar voor de prijs te betalen. Want het ware en blijvende welzijn
van de mensheid is het enige, wat God wil. Voor dit welzijn moet alles wijken. Ook de behoefte om in leven
te blijven en de afschuw die de dood meebracht waardoor Jezus werd overvallen op de olijfberg. Sinds zijn
doop in de Jordaan wist hij zich geroepen, ervan te getuigen, dat God anders was dan de voostelling die zijn
volk en zijn vrome leiders en Schriftgeleerden van Hem hadden, dat God geen wetgever en rechter is, geen
machtsinstantie op afstand, maar liefde, heel nabije liefde, een liefde die dikwijls onbegrijpelijk is en protest
oproept. Maar voor deze boodschap waren de oren die hij ontmoette doof, ze namen die niet aan, want dan
hadden ze hun leven moeten veranderen. En het was voor hen gemakkelijker, hem het zwijgen op te leggen
dan hun eigen opvattingen en gewoonten te veranderen.
Toch is aan Jezus ondanks zijn schijnbare mislukking recht wedervaren. Zijn zelfloze overgave aan
Gods opdracht heeft een tsunami van leven en liefde veroorzaakt, die vanaf zijn dood over de wereld heen
spoelt, en die ook ons, hier, duizenden kilometers van Golgotha verwijderd, heeft bereikt en geheeld. Deze
tsunami bewijst dat Hij ten volle leeft, want alleen van een Levende gaat Leven uit. Zijn gehoorzaamheid
aan de innerlijke stem van de mensenliefde leek zijn mislukking, zijn nederlaag, maar bleek een overwinning
te zijn, die hem onsterflijk heeft gemaakt. Want liefde maakt iemand tot deelgenoot aan Gods onsterfelijk
wezen.
Het gezegde van de graankorrel is dus niet alleen waar en geldig voor zaadkorrels, maar ook voor
ons mensen. Maar alleen wanneer we het op de juiste manier weten te duiden. Niet doordat men sterft en
vervalt, draagt men vrucht, maar doordat men tijdens zijn leven liefheeft, en des te meer naarmate men meer
liefheeft. Want liefde betekent altijd, zichzelf prijsgeven, zichzelf verliezen in het kleine, in het alledaagse,
telkens opnieuw een beetje sterven. En daardoor leven. In leven en sterven van Jezus bleek dat tot in de
absolute maat waar te zijn. Dat geeft ons de moed, te wagen ook zelf deze weg te gaan.

(Slotgebed)
We hebben Uw levende Zoon Jezus niet met eigen ogen gezien,
wonderbare, liefdevolle God,
en we hebben zijn Woorden niet met eigen oren gehoord.
Maar we hebben iets van zijn gloed onderkend,
en we erkennen dat Hij leeft.
Nu wij Hem hier in het teken van het brood gesmaakt hebben,
vragen wij U:
beziel ons met zijn kracht, zend ons zijn heilige Geest,
die ons met elkaar zal verbinden, en met U, God, onze Vader,
die leeft en ons liefheeft in eeuwigheid.
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11. Rustpunt

“Tot hier en verder niet”, zei de eekhoorn tegen zichzelf. Hij trok een
streep in het zand langs de oever van de rivier en bleef aan één kant van de streep
staan.
Hij had zich al lang voorgenomen zo’n streep te trekken, en daar dan niet
voorbij te gaan. Dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben, dacht hij.
Hij was moe en ging zitten. De zon ging langzaam onder en stilte en rust
heerste in het bos en boven de rivier. Soms dreef de geur van hars of heide voorbij.
De eekhoorn rustte met zijn hoofd in zijn handen en keek naar de andere kant van
de streep. Het was alsof alles daar anders was. Maar hij kon niet goed uitmaken wat
er dan anders was.
“Eekhoorn, eekhoorn!” hoorde hij plotseling roepen.
“Ja”, riep hij terug. Hij herkende de stem van de krekel.
“Kom eens hier!’ riep de krekel.
“Waar ben je?”
“Hier!”
De eekhoorn keek rond en zag iets bewegen in het struikgewas.
“Ach”, zei hij. “Je bent aan de verkeerde kant van de streep. Ik kan niet bij je
komen.”
“Nou, dan eet ik het zelf maar op”, zei de krekel.
De eekhoorn rekte zich uit om te zien wat de krekel bedoelde en boog zijn
bovenlichaam ver over de streep, maar hij zag alleen het puntje van de staart van de
krekel.De geur kwam hem echter bekend voor.
“Wacht even!” riep hij. Hij keek rond of niemand hem zag en veegde toen vlug de
streep met zijn staart uit. Misschien is het wel helemaal niet zo goed om te weten
waar je aan toe bent, dacht hij.
“Ik kom eraan,” riep hij.
Maar toen hij bij het struikgewas aankwam zei de krekel: Waar bleef je zolang?
Ik heb hem nu zelf maar opgegeten.”
“Wat?” vroeg de eekhoorn.
“Ja, eh, hoe noem je zo’n ding maar weer …”
“Een beukennoot?
“Ja, inderdaad. Hoe wist je dat? Een beukennoot. Op is op. Maar om nou te
zeggen lekker … “
De krekel haalde zijn schouders op en de eekhoorn liet zijn hoofd zakken en
slofte in de schemering naar huis. Hij nam zich voor nooit meer een streep te trekken
of zich iets voor te nemen of te willen weten waar hij aan toe was. ‘En als ik ooit
nog eens “Tot hier “ zeg, dacht hij, dan moet ik meteen daarachteraan mijn hoofd
schudden. Beloof je dat? Hij knikte en beloofde het zichzelf.
(Toon Tellegen)
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Achteraan in de Antwerpse kathedraal wacht een publieke bid- en stiltekapel op
iedereen. Voor ons knielt een oudere vrouw bij een gekruisigde Jezus. Twee junkies
stappen vrolijk binnen, lopen langs het kleine altaar met de kaarsen en belanden
bij wat vroeger ”het heilig sacrament” heette. Ze snuffelen rond het oude symbool
en bekijken het als een exotische merkwaardigheid, daarna gaan ze gemoedelijk
stil terug en zien een open boek liggen, voor ieder die er wat wil in neerschijven.
De kleinste van de twee, in vuile jeans verpakt, buigt zich over het boek en schrijft.
Daarna volgt de tweede, zijn donkere leeuwenmanen hangen hem om de brede
schouders. Terwijl hij schrijft, knipoogt de kleinste me vriendelijk toe. Daarna
verlaten ze de stille, middeleeuwse ruimte, alsof ze weg roeien van een Paaseiland
in de Stille Zuidzee.
Ik wacht even voorzichtig en dan lezen in het open boek.
“ Ik hoop, zegt de kleine, ik hoop dat het volgend jaar beter gaat lukken. Dat ik terug
mijn rijbewijs mag hebben, dat ik minder agressief ben met meer werk en sport en
met minder seks.”
De tweede vult rustig aan. “ Ik wil gewoon gelukkig zijn. Ik verdien dat.”
Volgen enkele cryptogrammen die doen denken aan graffiti.
Ik ga weer zitten en kijk naar de eeuwenlang gekruisigde Jezus, stervend in oud
licht.
Onder hun schrijfsels heb ik gezegd: “ Ik jullie een beter 2018 !”
(Karel Staes)
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