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1. REDACTIONEEL





29ste JAARGANG 



Je leest het goed: dit is het eerste nummer van de 29ste jaargang
van dit tijdschrift. In 1985 ging de ‘denkgroep evangelisatie’
van start, in 1988 ‘Evangelisatie levensnabij’ en begin 1989
verscheen de eerste Nieuwsbrief. Sindsdien is er heel wat
veranderd, niet alleen met Evangelie Levensnabij, maar ook
in kerk en samenleving. De vraag stelt zich: beantwoordt dit
tijdschrift nog steeds aan wat er oorspronkelijk mee bedoeld
werd?

Onze oorspronkelijke bedoeling
Neen, die aanvankelijke bedoeling was immers “een
contactblad met de achterban” te zijn (1), met name van wat toen
heette ‘de algemene vergadering’ met de deelnemers aan de ontmoetingsdag
en gelijkgezinden. Of, zoals de naam het zegt, een nieuwsbrief te zijn van de beweging Evangelie
Levensnabij. Terwijl de Nieuwsbrief, vooral sinds in 1997 Roger Vandenberghe hoofdredacteur werd, evolueerde
tot een heus tijdschrift (2). De redactie van de Nieuwsbrief ging zich steeds meer autonoom opstellen ten opzichte
van de algemene vergadering, maar bleef er wel deel van uitmaken en vroeg er ook geregeld om feedback.
In 2012 doekte de algemene vergadering echter zichzelf op. Terwijl in 2009 reeds de laatste eigenlijke
ontmoetingsdag had plaatsgevonden. Die ontmoetingsdagen waren nochtans 22 jaar lang de ruggengraat geweest
van Evangelie Levensnabij. Wat thans, in 2017, nog werkt is dit tijdschrift. Maar is het ook trouw gebleven aan
wat met de beweging ‘Evangelisatie Levensnabij’ bedoeld werd? Of werden deze doelstellingen misschien, in de
loop van de 25 jaar effectieve werking, gerealiseerd?
Wat waren oorspronkelijk die doelstellingen? We lezen ze in de brief ‘Evangelisatie anders bekeken’ van 1
november 1987:
1. Vertrekken vanuit het leven van de mensen
2. Stimuleren van kleine groepen
3. In de bedding van de grote gemeenschap
Reden hiertoe was dat 1. en 2. toen weinig of niet gebeurden binnen de Vlaamse kerk in het algemeen en
binnen het bisdom Brugge in het bijzonder. Zo waren de persoonlijke en maatschappelijke levensvragen nooit
uitgangspunten voor een jaarthema. De situatie van de armsten en de meest kwetsbaren kwam weinig of niet aan
bod, noch in het beleid, noch in de plaatselijke katholieke gemeenschappen. Met Evangelie Levensnabij vroegen
we hiervoor bijzondere aandacht. Volgens ons gebeurt kerk wanneer mensen groep vormen, levensvragen
aanpakken, werken aan een andere levensstijl en dit alles vanuit een Bijbelse spiritualiteit.
We droomden ervan dat deze groepen een legitieme functie zouden krijgen in de bredere stroming van de kerk en
het kerkvolk. Dat bijvoorbeeld vormsel- en doopcatechese, verloofdenwerking en allerlei pastorale opdrachten
aan deze groepen zouden toevertrouwd en door hen opgenomen worden. En dat op lange termijn deze groepen
door het bredere kerkvolk zouden gedragen worden en omgekeerd.
Deze derde doelstelling werd niet gerealiseerd, althans niet rechtstreeks. Want, het moet gezegd, intussen worden
door de kerkelijke overheid toch duidelijk meer levensnabije en maatschappij-betrokken accenten gelegd. Vele
parochies hebben thans een Welzijnsschakel. De vluchtelingen gaan tot de corebusiness van het parochiewerk
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behoren. Een paus Franciscus en een kardinaal De Kesel pleiten uitdrukkelijk voor de rechten van de slachtoffers.
Zoiets was dertig jaar geleden geenszins het geval. Of de werking van Evangelie Levensnabij op het beleid van
ons bisdom onrechtstreeks een weldoende invloed heeft gehad, valt moeilijk te achterhalen. Dat is ten andere
niet belangrijk.
Ook de tweede doelstelling werd, op het eerste gezicht, niet gehaald. Er kwamen geen nieuwe groepen die
levensvragen aanpakken en hiermee de pastoraal bevruchten. Wel waren er de zogenaamde Brugse basisgroepen.
Zij waren duidelijk verankerd in leven en maatschappij, maar hadden slechts weinig invloed op de parochiale
pastoraal. Wat wel gebeurde: binnen de bestaande structuren van parochie, school en katholieke instellingen is de
gevoeligheid voor de noden van mensen toch wel gestegen. Gedurende de eerste twintig jaren van mijn pastoraal
werk (de jaren ’70 en ‘80) had ik het gevoel in twee verschillende werelden te leven. In de parochiepastoraal
was er geen aandacht voor maatschappelijke problemen. En in de maatschappij-betrokken groepen was er
geen belangstelling voor de christelijke godsdienst. Thans is dat veranderd. Op sommige domeinen vervult
de kerk gaandeweg een voortrekkersrol: op het gebied van armoedebestrijding, migratie, dialoog met andere
levensbeschouwingen, antiracisme e.a.

Een levensnabije evangelisatie, actueel in 2017
Betekent dit dat de rol van Evangelie Levensnabij is uitgespeeld? Zending volbracht? Geenszins. Waakzaamheid
blijft geboden. Thans minder ten opzichte van de officiële kerk dan tegenover de publieke opinie en de politiek.
Sinds vorig jaar, 2016, leven we, maatschappelijk gezien, in tijden van angst, populisme en vreemdelingenhaat.
De hele kerkgemeenschap, van boven tot onder, dient, in naam van het evangelie, een andere klok te laten horen.
De basis – jijzelf dus, lezer van dit tijdschrift –, heeft daarin een rol te vervullen.
Maar ook ten opzicht van het kerkinstituut is het werk niet af. Zo maakte ik onlangs een dekeninstallatie mee. Het
was, in vele opzichten, een indrukwekkende plechtigheid. Een jaargenoot stelde de nieuwe deken sprankelend
en humoristisch voor. De zang en samenzang was prachtig. De schare priesters indrukwekkend. Bisschop Lode
ging voor op een warmhartige wijze. De regie was onberispelijk. De grote kerk zat helemaal vol. Het applaus
was overweldigend.
En toch ontbrak er iets wezenlijks. Twee dagen voordien hield Donald Trump in Washington zijn inaugurale
rede. Had je telkens ‘America’ vervangen door ‘Eigen volk’, dan waande je je bij de toespraak van Filip Dewinter
op 24 november 1991. En op zaterdag kwamen, niet alleen in Amerika, maar over gans de wereld, miljoenen
mensen op straat voor de rechten van vrouwen en die van minderheden.
Neen, op een installatie van een nieuwe deken daarover beginnen, ware wellicht ongepast geweest. Of niet
soms? Wat wel opviel, bij de taken van een pastoor-deken kwam diaconie enkel in algemene termen ter sprake.
Nochtans stellen, in de stad en het dekenaat van de nieuwe deken, zich heel wat gelovigen ten dienste van de
meest kwetsbaren in onze samenleving. Waarom hen, of hun vereniging, hier niet bij name noemen?
Daarom deze wens: dat de overheden in ons bisdom wat meer het
leven van – gekwetste – mensen centraal stellen. In het standaardwerk
van Edward Schillebeeckx, ‘Jezus, het verhaal van een levende’ (3)
lezen we nu al meer dan 40 jaar: “In het omzien naar de mens en
zijn lijdensgeschiedenis, naar tollenaars en zondaars, naar armen,
lammen en blinden, naar ontrechten en door ‘boze geesten’ van
zichzelf vervreemde mensen, is Jezus een levende Godsparabel. Zó
ziet God om naar de mens. Het is God zelf, die in het levensverhaal
van Jezus als antwoord voor ons een nieuwe wereld ontsluit, een
ander werkelijkheidservaren en een andere praxis: zo luidt het
nieuwtestamentisch verhaal over Jezus als antwoord van de eerste
christenen op het verhaal van Jezus zelf.
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Daarom gaan alle levensverhalen van Jezus herleven in het leven of het verhaal van de gelovige gemeenschap.
Aldus wordt de kerk een verhaal- en tafelgemeenschap van mensen die zich voor de kritische kracht van Jezus’
levensparabel hebben ontsloten. Zo kunnen ook wij nog vandaag het Jezusverhaal beluisteren. En aan ons wordt
nu de vraag gesteld of we ons leven daarop willen riskeren.” Een beetje moeilijk gezegd misschien: lees het
nog maar een tweede keer. Het gaat hier om een levensnabije en levenwekkende kerk die met meer bezig is dan
alleen liturgie, maar met een praxis en een verkondiging waarin ontrechten recht wordt gedaan.
In het discours van Trump zijn solidariteit en compassie opvallend afwezig. Hij heeft het over eigen belang. Is
het niet de taak van een bisschop, van een deken, van een pastoor en van een christen om Gods mededogen voor
mensen, zoals indertijd Jezus, in woord en daad gestalte te geven?
(Rob)
---------------------------------------------------(1) ‘Uw Naam is roepstem voor gerechtigheid’, 25 jaar Evangelie (Evangelisatie) Levensnabij, 2013 (nog te
verkrijgen bij rob.debels@skynet.be), blz. 10
(2) idem, blz. 45
(3) Edward Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende, H. Nelissen Bloemendaal 1975, blz. 130

KOKEN KOST GELD
Jaarlijks kloppen wij even bij je aan met de vraag om het abonnementsgeld voor dit tijdschrift te regelen.
Ook voor 2017 bedraagt dat €15. Voor dat bescheiden bedrag zorgen wij ervoor dat de Nieuwsbrief
Evangelie Levensnabij vier keer bij jou in de bus valt. Vanaf deze jaargang krijgen onze vaste columnisten
Jeremie Vaneeckhout en Pieter Delanoy het gezelschap van Yassin El Attar. Wat je eventueel méér doneert,
dient o.a. voor de realisatie van de feestavond ‘30 jaar Evangelie Levensnabij’. In dit nummer steekt een
betalingsformulier, maar het rekeningnummer staat ook in de hoofding van de Nieuwsbrief.
Wie in de onmogelijkheid is om €15 bij te dragen maar het tijdschrift wel graag blijft ontvangen, kan dat laten
weten. We gaan uiteraard discreet om met deze informatie.
Wie het tijdschrift niet langer wenst te ontvangen, kan ons daarvan verwittigen via bart.pieters@skynet.be
of Evangelie Levensnabij ter attentie van Bart Pieters, Grote Kring 2, 8500 Kortrijk.

DERTIGSTE VERJAARDAG - EVANGELIE LEVENSNABIJ
In de volgende nummers willen we ook aandacht besteden aan onze 30-ste
verjaardag. De Nieuwsbrief is straks 30 jaar jong en dat willen we vieren
op zaterdagavond 18 november. Houd deze datum alvast vrij want het
belooft een onvergetelijke bijeenkomst te worden in de kerk van Loker
(Heuvelland).
Net zoals vijf jaar geleden te Torhout zal het Oosterhuiskoor stem geven
aan de viering en de samenzang ondersteunen. Huub Oosterhuis steekt ons
een hart onder de riem en enkele van onze columnisten nemen vrijmoedig
het woord. Meer info met het volledige programma in de volgende
Nieuwsbrief.
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2. Generatiegesprek

REDACTIELID BART PIETERS MET FRÉDÉRIC PICCAVET
Het was fijn om “Fré” terug te zien na al die jaren. Tot vóór zijn hogere studies was hij als acoliet (misdienaar)
verbonden aan de Kortrijkse Sint-Maartensparochie, decennialang een bloeiende en vooruitstrevende
geloofsgemeenschap. Zelf heb ik daar 27 jaar lang ook allerlei petjes gedragen. Frédéric was er na zijn eigen
actieve ‘loopbaan’ nog een tijdlang mee-verantwoordelijk voor de misdienaarwerking met als hoogtepunt een
Rome-pelgrimage. Ik herinner me hem als zeer consciëntieus en behoorlijk ernstig voor zijn leeftijd. Ik was
vooral benieuwd naar zijn eigen herinneringen en we keuvelden dan ook urenlang met mekaar. Het deed me
reuzeplezier dat Frédéric inmiddels een goede pen heeft ontwikkeld, zoals blijkt uit de antwoorden op de vragen
die collega-redactielid Isabelle en ik hem voorschotelden. Blij weerzien, in elk geval! (BP)
1.Welk studietraject heb je de voorbije jaren afgelegd en waar ben je nu mee bezig?
Ik ben hét voorbeeld van de a-typische student, Bart. En I like it. Wat begon als een heel klassieke studiekeuze
- Industrieel Ingenieur - eindigde in een opeenstapeling van masters,
voorbereidingsprogramma’s en consorten. Uiteindelijk ben ik reeds
afgestudeerd als Master in de Communicatiewetenschappen en werk ik dit
jaar m’n Master in de Internationale Betrekkingen af. Daarnaast heb ik
ook achtergrondkennis in de Economische Wetenschappen. Een mooie
Heilige Drievuldigheid, als je het mij vraagt. Daarbij is het voor mij
belangrijk geweest om nooit vertraging op te lopen in m’n studies én wilde
ik die studies ook deels zelf betalen. Die twee zaken verliepen niet altijd
even vlot, maar ik ben er wel grotendeels in geslaagd.
2.Aan welke engagementen heb je tijdens je studies gestalte gegeven en
nu (nog)?
Heel wat, meteen ook de reden dat het na verloop van tijd steeds moeilijker werd om te werken voor m’n studies
en ook te slagen voor al m’n vakken. Spijt heb ik daar niet van. De engagementen die ik aanga, houden me scherp
en maken me zelfs gelukkig. Ik zou ze niet kunnen missen en ik zou het achteraf bekeken ook niet anders gedaan
hebben. Voor geen geld van de wereld. Als hoofdredacteur van Schamper, het notoire kritische studentenblad van
de Universiteit Gent, hield ik de vinger aan de pols van al wat zich afspeelde aan die universiteit. Ik werkte er met
prachtige mensen samen. We schreven er artikels over onderwijsvernieuwing, Syriëstrijders en pestgedrag aan
de unief. Maar ook over cannabis, Erik Van Looy en Fellini. De ervaring voelde als een roetsjbaan: veel kriebels
in de buik, wat laagtes, maar vooral veel hoogtes en een gelukzalig gevoel achteraf. Na het hoofdredacteurschap
wilde ik me meer actief engageren in de politieke en beleidswereld aan de universiteit. Ik werd er ondervoorzitter
van de studentenraad en zette er ondergewaardeerde thema’s op de agenda. Ook daar was het fantastische team
cruciaal om er dag in dag uit voor te gaan. Aan die engagementen hou je bakken ervaring over, schitterende
vrienden en vooral veel plezier. Maar meer nog dan dat was het voor mij een manier om wat terug te doen voor
de samenleving die me zoveel heeft gegeven. We beseffen het veel te weinig door o.a. de negatieve berichtgeving,
maar we leven in een fantastische omgeving en tijdskader. We zijn als mensheid nog nooit zo welvarend geweest
en geprobeerd wordt - met wisselend succes – om die welvarendheid te verdelen over zoveel mogelijk mensen.
Het is ooit anders geweest. Ik erken dat groot geluk en kijk er nederig tegenaan.
3.Weet je nog hoe jij Bart hebt leren kennen?
Heel zeker. Dat was in een ander leven. Of zo lijkt het nu toch. Als welopgevoede, plichtsbewuste jongen, werd
ik op m’n elfde misdienaar in de Sint-Maartenskerk. Nochtans voelde het niet aan als ‘van moeten’. Het was bij
ons thuis een traditie om elke zondag de eucharistieviering bij te wonen. Zo’n viering wordt des te leuker als je bij
leeftijdsgenoten kan aansluiten en daarbij ook nog eens met hen dieper in kan gaan op wat er tijdens de mis aan
bod komt. In de Sint-Maartenskerk werd al het beste met elkaar gecombineerd. Fijne jonge mensen, uitdagende
preken, intelligente voorbeeldfiguren en een warme gemeenschap. Johan De Keyser (toenmalig pastoor, red.) was
voor mij de verpersoonlijking daarvan. Maar achter - of zoals hij waarschijnlijk zou zeggen naast - hem, stond
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een prachtige equipe. Twee van die mensen waren Bart en Rita (Pollentier,
red.). Zij waren wereldberoemd bij de Kortrijkse misdienaars. Rita legde met
veel zorg en passie - en nooit zonder haar geduld te verliezen - de misdienaars
uit hoe ze een kwaliteitsvolle meerwaarde konden zijn tijdens de viering.
Bart was de persoon die wat op de achtergrond – niet steeds duidelijk hoe –
Rita daarbij hielp. Enkele jaren later ervaarde ik dat hij de persoon was die
het inhoudelijke aspect op zich nam. Nog wat later was hij de persoon die
mij vormde. Als christen. Maar vooral als persoon. Hij was het die me voor
morele, ethische en filosofische uitdagingen plaatste. Ik, toen als gelovige
– zelfs vrome – jongen, startte m’n denken vanuit hokjes maar besefte steeds meer dat die hokjes in hoofden
worden gemaakt en slechts daar bestaan. Hij liet me zien dat het veel uitdagender is om het moeilijke te doen en
niet onmiddellijk voor het gemakkelijke te kiezen. Het is sindsdien m’n levensmotto geworden. Daag jezelf uit.
En probeer steeds nieuwe dingen.
4.Wanneer was je geëngageerd in de Sint-Maartensparochie te Kortrijk?
Het was vooral in m’n late tienerjaren dat ik veel met Bart en Rita sprak. Maar ook met Pieter (Delanoy, red.),
de jonge priester die nu een column heeft in jullie blad maar die toen plots vanuit het niets leek te komen en een
boodschap vol hoop en liefde verspreidde in de parochie. Het waren – wanneer ik er nu aan terugdenk – van de
weinige figuren die me kritische vragen voorschotelden. Vreemd, hé? Niet in de wereldse samenleving werd ik het
moeilijk gemaakt in m’n denken maar in de kerk. Dat was voor mij de kern van Sint-Maarten: het progressieve,
het steeds opnieuw heruitvinden, het openstaan voor nieuwe geesten en mensen. Beiden wisten niet (of juist wél?)
dat de kritische vragen die ze me stelden een contraproductief effect zouden hebben op m’n geloof. Steeds meer
begon ik te twijfelen aan het bestaan van die God. “Ja, maar twijfelen is inherent aan geloven, Fré,” speelde Bart
me toen toe. Klopt, tot ik ook die twijfel kwijtraakte. Het was een moeilijk en zelfs donker moment voor me. Je
raakt plots heel veel kwijt. Je volledige beeld van de wereld, het gevoel dat Hij er is, je plaats in de gemeenschap
en plots ook… de gemeenschap zelf. Want ik moest me voor even afzonderen. Ik zag die mensen graag. Wanneer
ik eraan terugdenk is dat met pijn in het hart. Maar het was een noodzakelijk proces. Afstand nemen. Voor mij
maakte het deel uit van het verwerkingsproces. Maar fijn, nee, dat was het niet.
5.Hoe kijk je nu, zoveel jaren later, terug op jouw tijd als misdienaar?
Ik bekijk mijn tijd als misdienaar nog steeds als een heel fijne tijd. Ik leerde er zoveel. Op heel wat vlakken.
Bovenal leerde ik de warme liefde kennen. Warme liefde, hoezo? Wel, ik leerde er dat liefde zo veel complexer is
dan het beeld van liefde dat je als jongere vaak krijgt voorgeschoteld. Het is niet één-dimensioneel, gemakkelijk
te vatten of enkel aanwezig tussen een koppel. Het kent zo veel nuances, kan ook bestaan tussen vrienden en is
moeilijk vatbaar in woorden.
6.Hoe heb jij het begrip ‘plaatselijke geloofsgemeenschap’ toen ervaren?
Geloven kan je gerust op je eentje doen. Maar het doen in groep maakt het veel sterker. Je voelt je plots in
gedachten verbonden met een hele hoop mensen. Samen een eucharistieviering meemaken, inclusief preek die
teruggrijpt naar oude teksten en die verbindt met het heden, voelt heel rustgevend en bevredigend aan. De SintMaartensparochie vormde voor mij, net zoals voor heel wat andere jongeren toen, een ideale plek om samen
aan dat geloof en de weg ernaartoe te timmeren. Door de scheiding van m’n ouders kreeg ik de ‘kans’ om op
nog enkele andere parochies de geloofsgemeenschap daar mee te maken. Maar nergens betekende die voor mij
hetzelfde als in Sint-Maarten. Men liet de jongeren naar hun eigen weg zoeken, men was er onbevangen en
dat allemaal vertrekkend vanuit de christelijke moraal die men – gelukkig, vonden heel wat jongeren – lekker
progressief invulde.
7.Is er van dat engagement van toen iets blijven hangen? Op menselijk vlak, bepaalde skills die nu van pas
komen..?
Daar kan ik met één woord op antwoorden. Absoluut. Hoewel ik God ben verloren, leerde het Bijbelse verhaal
van Jezus van Nazareth me heel wat. Ik vond het prachtig hoe hij opkwam voor de zwakkeren, hoe hij steeds
wenste te delen met anderen en niet verleid werd door wereldse zaken. Natuurlijk zijn er ook andere kanten aan
het Bijbelse verhaal die me minder lagen en liggen. Maar het is vooral dat opkomen voor je medemens dat mij is
bijgebleven. In school en op de speelplaats gold vaak de wet van de sterkste. Dit relativeerde heel wat voor mij.
En dat is het ook steeds blijven doen.
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8.Hoe kijk je nu aan tegen (K)(k)erk, geloven, God/Jezus?
Net zoals heel wat van m’n vrienden werd ik katholiek opgevoed. Geloof is een belangrijke rode draad doorheen
m’n jeugd geweest. Daarom heeft het, gewild of ongewild, nog steeds een grote invloed op mij. In tegenstelling
tot figuren als Etienne Vermeersch, blik ik niet rancuneus terug op m’n toch wel intense periode bij dit instituut
en bij die geloofsgemeenschap. Een deel van wat ik daar leerde en meemaakte heeft me gevormd tot de mens
die ik ben. Zonder daarover een waardeoordeel uit te spreken. Vandaag sta ik echter als atheïst in het leven.
Voor mij persoonlijk betekent dat de afwezigheid van een god. Simpel is dat niet. Ook ik zoek zingeving in het
leven. Het is volgens mij een misvatting dat atheïsten niet zouden nadenken over die zingeving. Het is helemaal
niet gemakkelijk om atheïst te zijn. Want wat is de reden dat je leeft? Als er toch geen verlossing is? Geen
hiernamaals? Of een god die om je geeft? Toch kan je me wel – nog steeds – bestempelen als ‘culturele christen’.
Ik heb een fase in mijn leven gekend dat ik geloofde. En dat geloof is ook wel belangrijk voor mij geweest. Mijn
waarden staan niet zo veraf van het christendom. Volgens mij is de figuur van Jezus van Nazareth nog steeds een
heel mooi voorbeeld die toont hoe je op een goede manier kan leven. Nee, ik ben geen christen meer. Maar ik heb
geen spijt dat ooit geweest te zijn. Soms kijk ik er zelfs met heimwee naar terug.
(Frédéric Piccavet)
In het studentenblad Schamper van maart 2015 wijdde Frédéric Piccavet een editoriaal aan het thema geloven.
We drukken het hier graag af.
Geloof jij? Het is een vraag die voor steeds meer jongeren als triviaal en irrelevant aanvoelt. Maar ook: een
vraag uit het verleden. Want God, die bestaat toch niet? Wetenschap kan alles bewijzen. Misschien wel een
vraag die geen nut meer lijkt te hebben in deze individualistische en steeds sneller draaiende consumptie- en
prestatiemaatschappij. Want wie moet nog hopen op een hemels paradijs als dat al aanwezig lijkt te zijn in het
heden? Geluk maak je vooral zelf. Of koop je zelf, zo je wil.
Ikzelf was ooit een van die gelovigen. Het lijkt een hele tijd geleden, nu. Toen op zondagochtend de klokken van
de Sint-Maartenskerk in de provinciale grootstad Kortrijk luidden, stond ik klaar in de sacristie van die kerk om
de hoogmis te vieren. Iedere week stond ik er om m’n lof aan God te betuigen. Als misdienaar.
En nee, daar heb ik geen spijt van. Het voelde voor mij aan als een van de lichtpunten in de week. Ik keek ernaar
uit om met een warme gemeenschap samen te komen voor het altaar en daar met veel liefde onze God te eren.
De God die mij en m’n buur had geschapen. Een God die ook heel menselijk was en fouten vergaf die niet altijd
bijzonder gemakkelijk te vergeven waren. Ik verveelde me er nooit, kon mezelf net intellectueel uitdagen bij de
Bijbelse teksten en bijhorende preken. Een groot voordeel was dan ook dat de kerk waar ik praktiseerde gekend
stond om haar progressieve denken. Ze liet me inzien dat geloven niet het blind vertrouwen was in regeltjes en
het eng lezen van tweeduizend jaar oude teksten. Nee, het was het toepassen van die regels op je eigen leven en
de teksten leken vaak heel modern te zijn.
Onderweg verloor ik het echter. M’n geloof. Niet zomaar natuurlijk, maar door een voortschrijdend inzicht.
Steeds vaker verloor ik rationele grond om m’n geloof op te baseren. Ik wilde het niet. Maar toch kwam het, dat
moment waarop ik als ongelovige aan het altaar stond. Het voelde allemaal heel ambivalent.
Leeftijdsgenoten die geloven zijn zonder twijfel moedige mensen. Want wat vroeger vanzelfsprekend leek,
geloven, is dat vandaag zeker niet meer. Het vergt heel wat kracht om dag in dag uit voor jezelf, maar zeker
ook voor anderen, duidelijk te maken in wie of wat en waarom je nu juist gelooft. Nu ben je een non-conformist
als je gelooft. Of zoals aartsbisschop Léonard het (in 2015, red.) stelt: “Het praktisch atheïsme, gelinkt aan de
consumptiemaatschappij, is een gemakkelijkheidsoplossing. Maar intellectueel atheïst zijn, of net het omgekeerde;
overtuigd gelovig, daar heb ik respect voor.”
Geloof jij? Het is een vraag die misschien toch niet zomaar te negeren valt. Stel ze nu maar eens. Bewijs maar
even dat er geen God bestaat. Ga niet mee in dat groepsdenken dat al te vaak aanwezig is, vandaag de dag. Doe
eens wat moeite. En wees niet enkel een praktisch atheïst. Of net het omgekeerde. Een gelovige fundamentalist.
Want geloven, of het net niet doen, zonder twijfelen is al te makkelijk.
En ik? Wel, ik kijk zonder gêne terug naar m’n verleden als gelovige. Het verrijkte mijn leven. Het maakte me tot
de mens die ik vandaag ben.
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3. Hoe omgaan met ‘geseculariseerde (jonge) mensen’
die vragen naar een kerkelijke huwelijksviering?
Pleidooi voor een ‘meegaande’ pastoraal bij het voorbereiden van de viering vanuit het Emmaüs-verhaal (Lk. 24,13-35)

1. RESPECT OPBRENGEN VOOR DE WEGEN DIE JONGE MENSEN SAMEN GAAN.
‘Juist die dag waren er twee van hen op weg...’
De trouwers die we bij de voorbereiding van hun huwelijksviering zien, hebben reeds een hele weg afgelegd,
individueel en samen. Wij ontmoeten hen slechts heel even: een momentopname, op een belangrijk kruispunt
weliswaar, tussen wat voorbij is en wat nog op hen toekomt. Het is belangrijk wat inzage te krijgen in hun
reisverslag en de afgelegde route, en ook in hun wegenkaart richting toekomst. Waar komen ze vandaan, waar
staan ze, waar willen ze naartoe? Hoe is de GPS-richting geluk ingesteld en afgesteld? Wat deed hen besluiten om
te trouwen – en voor de Kerk dan nog?
Wie jonge trouwers goed wil begeleiden moet vooral ook de eigen afgelegde weg in zichzelf bewaren. Zo word
je mild voor allen die onderweg zijn, je weet van zwakheid en onzekerheid, van uiterlijke overmoed en innerlijke
broosheid, van geleidelijkheid en groei vooral. Leven, liefhebben, geloven, trouw-zijn en verantwoordelijk-lerenzijn: het is altijd een processie van Echternach. ‘It’s a long way to Tipperary...’ Het besef van de eigen afgelegde
weg met vallen en opstaan, maakt bescheiden, geduldig en mild.
2. QUA GELOOF EN KERKBETROKKENHEID GAAT HUN WEG MEESTAL EERDER
BERGAF. TOCH VERWACHTEN ZE (NOG) IETS VAN ONS.
‘Ze waren van Jeruzalem op de weg terug naar Emmaüs...’
De meeste (jonge) mensen die wij mogen begeleiden op weg naar hun kerkelijk huwelijk, bevinden zich qua
kerk- en geloofservaring ergens op de terugweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Op de bijbelse stafkaart loopt
die weg duidelijk bergaf! Sommigen hebben nog vage herinneringen aan de ‘parochie rond de kerktoren’ van
hun kinderjaren – maar het Jeruzalem van een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ waar hen in de catechese op
school ooit over verteld werd en dat hen bij eerste communie en vormsel misschien is voorgespiegeld, is in de
levenswoestijn van elke dag onderhand eerder op een fata morgana gaan lijken. In de ‘tempel van Jeruzalem’
komen ze nog nauwelijks binnen; ze weten in de verste verte niet hoe het er daar momenteel aan toe gaat…
Hoeveel blinde vlekken zijn er niet op het gelovige en kerkelijke netvlies van de meeste (jonge) mensen? Hoeveel
weerstanden en vooroordelen leven er in henzelf en om hen heen? Misschien verwachten ze (bijna) niets van ons
als Kerk, misschien verwachten ze juist veel te veel..?
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3. MEEGAANDE ZIJN, HUN VERHAAL BENADEREN MET INTERESSE EN ONTZAG.
‘Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met
hen mee. Hun ogen waren echter verhinderd Hem te herkennen…’
Iemand komt binnen in hun verhaal, precies op het moment dat ze het kruispunt van de keuze gepasseerd zijn en de
beslissing hebben genomen om (toch maar?) voor de Kerk te trouwen. Het is een vreemdeling, een buitenstaander
die bij hen komt. `The third Man’, die (tot hun verbazing?) niet begint te preken, niet boos en zenuwachtig wordt
omdat ze volgens hem hopeloos verkeerd aan het lopen zijn. Hij vraagt gewoon of hij een eindje mee mag gaan.
Zij zijn voorlopig gastheer, hij is de gast. Hij is het niet die de weg bepaalt (ook al weet hij dat ze steeds verder
weglopen van Jeruzalem, de stad waar de tempel staat en waar de liturgie gevierd wordt volgens de aloude
regels). De pastor die ze aangesproken hebben aanvaardt voorlopig slechts `derde’ te zijn, dringt zich niet op, wil
gewoon aanspreekbaar en aanspeelbaar zijn in dit spel van woord en wederwoord, van raken en geraakt worden...
Zodoende wil hij (zonder dat zij het weten of beseffen?) een stille en bescheiden verpersoonlijking zijn van de
God van de Bijbel: een God van ‘inter-esse’, wiens Naam belooft: Ik-wil-er-bij-zijn wanneer jullie samen een
verbond aangaan; Ik laat Mij maar al te graag betrekken in dit gebeuren van twee mensenkinderen die menen voor
elkaar geschapen te zijn...
4. LUISTEREN EN VRAGEN TOELATEN – GEEN PASKLARE ANTWOORDEN SERVEREN.
OPENSTAAN VOOR ONTMOETING EN DIALOOG.
‘Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Hij vroeg hun: Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg
met elkaar voert..?’
Waarom heeft God aan een mens twee oren gegeven en maar één mond? Opdat hij zou weten dat hij twee keer
zoveel moet leren luisteren als zelf te willen spreken...
Het komt er in het omgaan met (jonge) trouwers vandaag vooral op aan de juiste vragen te leren horen achter
de woorden en tussen de lijnen, en dààr een goed, gelukkig makend antwoord op te helpen zoeken, in gedeelde
ver-antwoord-ing en verantwoordelijkheid. Dat vergt van een pastor de fijngevoeligheid en ‘stielkennis’ om de
verschillende uitgangssituatie van elk koppel apart goed te kunnen inschatten.
Luisteren dus! Niet direct hun verhaal ont-luisteren met jouw kritiek en/of ‘deskundigheid’. In elk geval niet
direct beginnen over wat moet en niet mag. Eer-bieden. Aandachtig-zijn en proberen te ver-staan (dat betekent
letterlijk: je eigen standpunt durven te verlaten om in dat van de ander te gaan staan). Vragen stellen zonder in
vraag te stellen. Grote oren opzetten, geen grote mond. Een beetje ‘ezel’ willen zijn af en toe (daar zetten ze straks
misschien hun zelfgemaakte schilderijtje op!) Een vertrouwensrelatie opbouwen. Verbondenheid scheppen en
vertrouwen wekken. Proberen te ont-moeten.
5. VANUIT HET BIJBELSE VISIOEN EN EEN ARSENAAL AAN OUDE OF NIEUWE
RITUELEN, LIEDEREN EN SYMBOLEN MEE ZOEKEN NAAR EEN ZINGEVEND KADER.
‘Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in de Schriften op Hem betrekking had...’
De vreemde tochtgenoot begint de Schriften uit te leggen. Hun zopas beluisterde levensverhaal, hun verwachtingen
en ontgoochelingen, brengt hij in overvloeiing met woorden en beelden van vroeger en vandaag. Het wordt
een wandelend leerhuis. De Emmaüsgangers luisteren: eerst verrast, dan gretig. In parabolische spiegelbeelden
herkennen zij zichzelf. En terwijl de dag ten einde gaat, keert iets van het lang vergeten ‘Jerusalem’ terug in
hun hart en ziel: het grote zinsverband, geschreven met oude woorden van liefde, tederheid en hoop... De
pastor-voorganger-liturg als kadermaker en inlijster van telkens weer nieuwe schilderijtjes die in zijn (kerke)
winkel worden binnengebracht. En op het uithangbord aan zijn atelier buiten staat met fiere letters geschreven:
‘Vakmanschap is meesterschap!’ Daar zijn de trouwers ten andere precies op afgekomen, mogen we hopen…
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6. HET GOEDE BEVESTIGEN, HOOP GEVEN, EEN HORIZON TEKENEN EN
PERSPECTIEF AANREIKEN.
‘Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?’
Het Latijnse woord voor zegenen is ‘bene-dicere’. Goede dingen zeggen, dus. Het huwelijk van twee mensen
inzegenen begint al bij het onthaal en in de eerste voorbereiding. Proficiat zeggen. Plustekentjes zetten, geen
mintekens. Niet inderhaast de klerikale kaarsendomper uit de sacristie tevoorschijn halen. Liever de Geest
erbij roepen, de Heilige Aanblazer, die zelfs de kwijnende vlas-pit nooit zou
doven. Alleen wie bevestigd wordt, kan groeien. Waar bevestiging ontbreekt,
wordt men ziek en gaat men langzaam dood, ook in zaken van geloof....
Hoop geven dus en perspectief aanbrengen. Een overdwarse lijn trekken
op het misschien wat oppervlakkige, tweedimensionale blad dat je wordt
aangereikt. Dat is de horizon. En daarop dan het punt markeren van hun ‘Jawoord’, waar alle lijnen voortaan moeten in samenlopen. En ineens komt
er diepte in de tekening, een derde dimensie, voor- en achtergrond, hier en
nu, maar ook toekomst en vérgezicht... ‘Waartoe dient de horizon? Opdat je
altijd zou blijven stappen!’ (E. Galeano)
7. TERWIJL DE BOER SLAAPT - KUNNEN WACHTEN EN VERWACHTEN.
`Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan: Blijf bij ons, want het wordt avond en
de dag loopt ten einde... Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.’
De voorziene weg is bijna helemaal afgelegd. Het wordt avond. De wegen zullen gauw gaan splitsen. Als
pastor-voorganger ben je tenslotte slechts een passant, een reisgezel-voor-even. De ‘Derde Man` in het verhaal
zegt niet: ‘Geef me nog vijf minuten tijd, jullie zullen wel zien dat Ik gelijk heb...’. Hij beseft dat hij zijn
verhaal niet af zal kunnen maken en weet maar al te goed dat hij zeker niet kan controleren of ze er later nog
iets mee doen. Maar hij kan loslaten, vrijheid geven; gunt tijd en ruimte om het hen zelf te laten ontdekken. En
in die weidse ruimte van het niet-moèten-geloven hoort Hij hen (tot Zijn verwondering?) aandringen: Blijf bij
ons, kom nog even verder binnen in het huis waar wij wonen, in onze ge-woon-ten, ons geheim...
Kunnen wachten tot zij de vraag stellen om als ‘Kerk’ op één of andere manier een beetje bij hen te blijven.
Of ons toch minstens beschikbaar te houden voor later, als ze je denken nodig te hebben om weer een nieuwe
horizon te tekenen (bij de geboorte van hun eerste kindje bijvoorbeeld, of bij het overlijden van hun opa of
oma…) Weten dat die vraag ook heel vaak niet komt. Toch in vrede kunnen gaan slapen, na het gedane werk.
Er op vertrouwen dat het gezaaide ondertussen kiemt en groeit, al weet de boer niet hoe. De meest vergeten les
van het evangelie (H. Fortmann).
8. DE TOEKOMST EN DE LIEFDE SAMEN MET HEN VIEREN.
`Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen
hun ogen open en zij herkenden Hem.’

Liefde en trouw vieren in taal en teken. `In de nacht dat Hij zich overgaf. … ‘Dit is mijn Lichaam. Dit is
mijn Bloed.’ Daar weet zo’n bruidspaar meestal reeds één en ander van. Het is liefdestaal, het zijn hun eigen
woorden. Wie trouwt geeft zich met ziel en lichaam over aan de ander... Hen helpen om woorden te vinden,
gedichten, gedachten en gebeden. Aloude rituelen en symbolen toelichten en aanreiken als nieuw; hun eigen
meegebrachte teksten en liedjes een zinvolle plaats geven. Duidelijk maken hoe ze de gemeenschap erbij
kunnen betrekken. En vooral: het huwelijk duiden als een sacrament: vindplaats en tastbaar teken van Gods
aanwezigheid in deze wereld. Voor wie gelooft ook bron van heiligmakende en dadelijke genade.
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(lees verder op blz. 15)

Partenia
Voor de zevende maal bieden we hier fragmenten aan uit het eerste boek van Mgr. Gaillot, “Ils m’ont
donné tant de bonheur”, verschenen in 1986 – en niet in het Nederlands vertaald. Pas vijf jaar later werd de
toenmalige bisschop van Evreux hier echt bekend, met “Als de kerk niet dient, dient zij tot niets …”!
Twee uiteenlopende onderwerpen komen deze keer aan bod: “leven en dood”, en “de plaats van de vrouw in
de Kerk”. Wat Jacques Gaillot hierover vertelt mag dan al meer dan 30 jaar oud zijn, het heeft nog niets aan
actualiteit ingeboet. Lees maar!

Leven en dood
De mogelijkheden die de wetenschap in het
vooruitzicht stelt zijn zo nieuw dat ik me
opgeroepen voel tot veel bescheidenheid. Op dit
gebied worden de ideeën die we meegekregen
hebben diepgaand in vraag gesteld. De snelheid
waarmee opzoekingen en ontdekkingen gedaan
worden vraagt ook om vernieuwde antwoorden.
Dit jaar koos een leerlinge uit het beroepsonderwijs
richting sanitair, “De vervangmoeders” als
studieonderwerp. Toen haar gevraagd werd naar
het waarom van die keuze, heeft ze geantwoord:
“Omdat ik me zelf in zo’n situatie zou kunnen
bevinden. Of omdat een vrouw zonder kinderen
me zo’n vraag zou kunnen stellen. Ik weet niet wat
ik haar zou antwoorden; voor mij mag zo’n vraag
alleszins gesteld worden.”
De vragen die met leven en sterven te maken hebben, zijn – vooraleer ze het onderwerp zijn van debatten –
vragen die elk van ons zichzelf moet stellen. Het zijn onze vragen. Hoe je het draait of keert, ik zie toch iets
tegenstrijdigs in onze samenleving. Aan de ene kant haalt men krachttoeren uit om een geboorte mogelijk te
maken, om iemand te redden die zelfmoord wil plegen – en elders laat men mensen sterven van de honger,
of doodt men mensen, en met welk een gemak! Denk alleen aan het aantal doden op onze wegen : het is een
schandaal van deze tijd.
********
Laten we maar toegeven dat we ons op een gladde helling bevinden en dat we niet goed weten waaraan we
ons kunnen vasthaken … Ziehier enkele nieuwe situaties:
• Een jong koppel heeft het risico genomen van een (uiteindelijk geslaagde) “in vitro”- baby, tegen het
advies in van hun familie.
• Een vrouw die onvruchtbaar is (en haar vriend, een zwarte) heeft een dochtertje dat in een gehuurde
baarmoeder verwekt werd: vreugde!
• De vrouw van een veroordeelde krijgt een kind door inseminatie: een bron van hoop voor beiden.
• En een vraag, één van de vele: mag men de eileiders van een mentaal gehandicapte afbinden?
Bij al die kwesties, of we nu gelovig zijn of niet, staan we in dienst van het ‘slagen’ van de man en de vrouw.
Maar ik vraag me telkens af: wat hiervan maakt ons méér mens, of minder mens? Wat is hier een weg die
bevrijdt? Zijn er geen wegen die beter zijn dan degene die zich lijken af te tekenen? Aan welke kant is er meer
menselijkheid te vinden, een groei in menselijkheid? Het lijkt me belangrijk om binnen al die totaal nieuwe
vragen telkens de vraag naar de betekenis te blijven stellen.
+++
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Telkens als ik een woonzorgcentrum bezoek raakt het me heel diep als ik al die hoogbejaarde mensen zie die
maar zitten te wachten op de dood. In het departement van de Eure zijn er 14 tot 15.000 personen die hun
woning niet meer verlaten omwille van hun hoge ouderdom; 4.000 van hen kunnen alleen van hun bed naar
hun zetel stappen; en er staan in totaal 2.000 bedden in gemeenschappelijke ruimtes. Als ik dit voor ogen hou,
vraag ik me af hoe onze samenleving ervoor zal zorgen dat ze aanwezig blijft bij een erg bejaarde bevolking.
Het actieve deel van het menselijk bestaan wordt korter dan het ‘niet-actieve’ deel. Hoe geef je zin aan je
leven als het niet meer is door productief te zijn, te werken en daarmee je kost te verdienen? Hoe kun je het
einde van je leven bewust opnemen, als je je capaciteiten onverbiddelijk steeds verder verloren ziet gaan? Ik
ken hoogbejaarde mensen die over de dood spreken, die erop wachten, die hem wensen … Ze spreken erover,
realistisch en sereen. Maar hun verhaal vindt weinig gehoor. Zij die jonger zijn en nog actief houden het vaak
tegen. Ze willen het niet horen.
Een hoogbejaarde man die alleen was, verlamd, blind en voor 80 tot 90 % doof, weigerde voedsel in te nemen.
In die situatie werd de dokter erbij gehaald, en de bejaarde heeft hem gezegd: “Ik wil sterven, ik kan niets
anders meer doen, gezien de staat waarin ik me bevind. Ik wil niet meer eten.” Na herhaaldelijke gesprekken
met hem en binnen heel het verzorgingsteam heeft men beslist om aan het vastberaden verlangen van die
man gevolg te geven. Hij is vier of vijf weken later gestorven, maar een aantal leden van het verzorgingsteam
heeft het er zeer moeilijk mee gehad. Men bezwoer niet langer de waanvoorstelling van de dood en bezorgde
zich niet langer een goed geweten door de man te dwingen enkele lepels voedsel naar binnen te werken. Men
erkende de plaats van de dood.
Het lijkt me belangrijk dat men zich vertrouwd maakt met de dood. Daarbij wil ik wel onderstrepen dat
instemmen met de dood nog iets anders is dan de dood willen. Maar ik sta meer dan wantrouwig tegenover
een mentaliteit die euthanasie als het meest gewone en vanzelfsprekende begint te vinden: van de taal van de
actieve militant in dienst van deze “zaak”, tot de neiging om te kiezen voor de zachte dood bij mensen die zich
waanvoorstellingen maken over hun oude dag of die het lijden van hun naastbestaanden niet meer kunnen
verdragen.
+++
Men kan zich de vraag stellen: zijn er ethisch valabele motieven
om mensen als ‘planten’ in leven te houden, als men weet dat alle
hoop, redelijk gesproken, verdwenen is? Vooral als het gaat over
een heel hoge ouderdom … Denk aan bejaarden die het jaarlijkse
antigriepvaccin weigeren. Of aan hen die een geschreven document
bij zich hebben waarop staat dat ze wensen, mocht het geval zich
voordoen, dat het hele reanimatieprogramma niet in gang wordt
gezet. Er zijn families die deze vraag steunen, en die de overbrenging
naar een kliniek weigeren, zodat ze bij hen kunnen blijven, in de
mate dat de pijn bestreden kan worden.
++++
Vandaag de dag beweert de maatschappij alles voor elkaar te krijgen. Zodra iets technisch mogelijk is, is het
“doenbaar”. Het geluk moet beheersbaar zijn, onmiddellijk. De dood en het lijden moeten uitgeschakeld
worden, zoals microben.
Het is mogelijk dat de Kerk bijgedragen heeft tot het hypothekeren van dit domein door op een onbedachtzame
manier te spreken over het lijden. Terwijl het lijden iets is waarvan men nooit goed weet wat het is. De
geneeskunde, van haar kant, vermindert de pijn door chemische of andere procedés. Maar vervangt dit
volledig de positieve hulp die men een zieke biedt om hem te helpen zijn leven beter te kunnen dragen? Daar
ben ik niet zo zeker van. Want dan riskeert de zieke alleen maar een ‘voorwerp van zorg’ te zijn, bij wie men de
microbe ‘pijn’ verdrijft met iets wat van buiten hem komt.
In dat opzicht vind ik de woorden van oma Harding in “Anna en meneer God” van Fynn zo mooi: “Oma Harding
was tevreden dat ze kon sterven omdat ze tevreden was dat ze geleefd had …” Ik zou graag gelijkaardige dingen
zeggen op het moment dat de dood naderbij komt…
+++
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Mensen die zwaar gehandicapt zijn, zei Jean Vanier eens op televisie, verplichten ons om op een ander ritme te
leven: ons gewone ritme gaat oneindig veel te snel. Met hen erbij komen realiteiten zoals de broederlijkheid,
delen, een compliment maken … vlug op de eerste plaats. Jean Vanier voegde er aan toe dat de twee kenmerken
van een geslaagd leven de vrede en de vreugde zijn.
Het feit dat de gehandicapten en de hoogbejaarden een grotere plaats innemen in onze samenleving zal ons er
misschien toe verplichten om aan het leven een betekenis te geven die verder gaat dan eenvoudige zaken als
iets doen en iets produceren.
+++
Wat ik bedoel met de zin van het leven? Voor mij is het leven iets is wat we ontvangen en waarvan we niet de
baas zijn. Mijn leven behoort mij niet toe. Ik heb het gekregen, en ik word ertoe aangezet om het te geven …
Ik geef wat ik gekregen heb. Ik krijg alles, ik geef alles. Zoals iedereen ben ik in die grote stroom van het leven
terechtgekomen, en het water van de stroom draagt me, neemt me op sleeptouw, omringt me langs alle kanten.
Ik neem deel aan de beweging van het water. Ik geloof in de bron ervan. Zo is het met het leven: het komt van
iets wat mij overstijgt. Ik krijg het.
+++
Het leven van de mens heeft een bron, en die bevindt zich niet in ons. Het leven komt van iets wat ons overstijgt.
Dat erkennen is ten volle bestaan. In de Bijbel openbaart God zich als degene die het leven geeft. Hij deelt ons
zijn Adem mee, en wij komen tot leven. Als hij zijn Adem van ons wegneemt, vergaan wij. We leven in de mate
dat we die Adem van God in ons meedragen. Als ik leef, leef ik door Hem. Mijn leven ontvangen van Hem, mijn
leven ontvangen van de anderen, dat is leven zonder ketens. Het is daarom dat Jezus in waarheid kon zeggen:
“Mijn leven, niemand neemt het van mij af, ik ben het die het geef.”
+++
Zich openstellen is altijd een vorm van sterven. Zich openstellen voor een ander, zich openstellen voor een
woord – het is sterven aan iets om iets anders te laten binnenkomen. In het leven van elke dag lopen leven en
dood door elkaar. De manier waarop ik vandaag mijn leven leid bereidt me voor op de dood. Vandaag van het
leven houden en leren om het te geven, dat is het wat nu reeds zin geeft aan mijn dood.
Het is heerlijk te genieten van de vreugdes van het gewone leven. We beleven het essentiële in de eenvoud van
de dingen. Ik luister graag naar de vogels, kijk graag naar de natuur, naar de heldere hemel in Normandië, naar
de gezichten van mensen.
Het gewone leven is de plaats waar het heilige zich bevindt. De Zaligsprekingen zijn een weg waartoe iedereen
wordt uitgenodigd. Ze steken het licht aan in onze ogen. Iedereen kan anders leven. Iedereen kan dat krachtige
lied van de Zaligsprekingen horen in zijn binnenste. Het leert ons te leven zonder ons zorgen te maken.
********

De plaats van de vrouw in de kerk
Nee, het ontbreekt ons inderdaad niet aan allerlei manieren om de plaats die de vrouw op vandaag in de
kerk toegewezen krijgt te rechtvaardigen: theologisch, spiritueel of symbolisch. Maar dit alles kon mij nooit
overtuigen. De vrouw krijgt in de Kerk niet de plaats die haar eigenlijk toekomt. Op het moment dat vrouwen
een steeds grotere plaats krijgen in de samenleving distantiëren velen van hen zich om die reden van de Kerk,
of keren haar zelfs de rug toe.
Het feit dat er geen gewijde ambten zijn voor vrouwen berooft de christelijke gemeenschappen van een grote
rijkdom. Er zijn vrouwen van diakens die me zeggen: “Wanneer zal men ermee instemmen om ook vrouwen te
wijden?” Inderdaad, hoe kunnen we op een ernstige manier erkende ambten invoeren als we die uitsluitend
voorbehouden aan mannen? De huidige tijd en de noden die er zijn, dat vraagt toch dat we wat minder angstig
zouden zijn.
+++
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Terecht snijdt men in dit verband de ‘machtsvraag’ aan. Onder geen enkel voorwendsel kan men die terzijde
laten. Ik betreur het dat in de katholieke Kerk de macht voorbehouden blijft aan mannen. Of men het wil
of niet, het instituut Kerk wordt beschouwd als een verzameling van celibataire mannen die als enigen de
beslissingsmacht in handen hebben.
Wat in dit verband aan de basis aan het gebeuren is, is evenwel de voorbode van een evolutie. Op dit
terrein, nog meer dan op andere, zijn feiten belangrijker dan theorieën. Welnu, het effectief delen van
verantwoordelijkheden en de oprichting van een nieuw vormingsaanbod verandert al de manier waarop de
Kerk beleefd wordt. Inderdaad, het is onmogelijk dat alles wat men vandaag investeert in de vorming van leken
geen vruchten zal dragen. Volgens mij is dat revolutionairder dan men denkt. Men zet processen op gang die
het gedrag diepgaand zullen veranderen omdat die vorming – voor mannen en vrouwen dezelfde – deuren
opent voor verantwoordelijkheden in de Kerk, en dus ook voor een zekere macht.
********
De plaats die de vrouw vandaag in de samenleving inneemt is “een teken van de tijd”. Het kan niet dat
dit niets zou veranderen aan het leven in de Kerk. We zullen niet lang meer kunnen weigeren om echte
verantwoordelijkheden of ambten aan vrouwen toe te vertrouwen. Wanneer men zich bewust zal worden van
de dringende behoeften van het volk van God, zal men de grendels wel wegnemen.
Om aan die behoeften tegemoet te komen moet men een beroep doen op personen die hun leven afstemmen
op het Evangelie, in het voetspoor van Christus. Of die personen dan man of vrouw zijn, gehuwd of ongehuwd,
dat komt pas daarna ter sprake. De nood aan mensen die gezonden zijn komt eerst, de verschillen en het
statuut komen pas daarna aan de orde.
Het klopt dat de katholieke Kerk op dit punt achterna hinkt op de moderne samenleving. Op dit gebied wordt
ze opgeroepen om op een moedige wijze haar eigen instellingen aan te passen. De toekomst, ik zei het reeds,
wordt vandaag op het terrein voorbereid, waar mensen verantwoordelijkheden opnemen die bepaald worden
door hun vorming. Maar veel zaken hangen ook van ons af.
+++
Of de priesters het zich niet zouden beklagen wanneer vrouwen steeds meer verantwoordelijke taken in handen
zouden krijgen? Je kunt bij de priesters heel de waaier van mogelijke reacties vinden: van hen die heel goed
kunnen leven met die man-vrouw relatie binnen de Kerk, tot hen die er niet willen van horen.
Er zijn vrouwen die verantwoordelijkheid dragen, soms eindverantwoordelijkheid, in de aalmoezeniersdienst
van een psychiatrische kliniek, in het diocesaan catecheseteam, in de permanente vorming, in de
plattelandspastoraal. Ze krijgen een zendingsbrief. Maar het is waar: men kan zeggen dat priesters daar niet
erg mee bezig zijn. Het gewicht van wat aan het gebeuren is, is zwaar voor hen. Zij weten dat men niet langer
zal kunnen doen wat vroeger wel kon, wat er ook mag gebeuren.
+++
U kent toch het gewaagd en bevrijdend perspectief van de apostel Paulus: “In Christus,” beweert hij, “is er geen
Jood of Griek meer, geen slaaf of vrij mens, geen man of vrouw” (Brief aan de Galaten 3,28). Man en vrouw
zijn fundamenteel gelijk en hebben een zelfde waardigheid. Noch de man noch de vrouw brengt los van elkaar
de mensheid in beeld. Het zijn partners: “Man en vrouw schiep Hij hen” (Genesis 1,27). Ze zijn geroepen om
samen deel te hebben aan het avontuur van de mensenfamilie, zowel in de samenleving als in de Kerk. Nieuwe
wegen mogen we onbevreesd openstellen.
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(vervolg van blz 10)

9. HOPEN DAT ZE OOIT AANSLUITING ZULLEN ZOEKEN EN VINDEN BIJ EEN
‘VERRIJZENIS-GEMEENSCHAP’, ERGENS IN ‘JERUZALEM’.
`Ze stonden op en keerden naar Jerusalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. Deze
verklaarden: de Heer is werkelijk verrezen. En zij op hun beurt vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe
Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood...’

`Opstaan doe je niet ineens, maar af en toe een beetje...’. Misschien keren ze vroeg of laat terug naar ‘Jeruzalem’,
omdat ze elkaar ondertussen in hun samenleven zoveel geloof en hoop hebben aangedaan, dat ze daar willen van
mee-delen. Omdat ze dag na dag een beetje meer zijn gaan geloven in Het Leven en de Verrijzenis; omdat ze gaande-weg ondervonden hebben dat Liefde sterker is dan alle dood. Wie weet zijn er een paar die dan lichtvoetig en
vrijmoedig op zoek gaan naar bondgenoten. Met verende tred, Geest-driftig en en-thou-siast. Gedaan dan met
cocoonen in Emmaüs. Van nu af aan zoeken zij elkaar geregeld op, leggen verbindingen, creëren verbond en
(ge)zins-verband. Vormen gemeenschap, richten huiskerken op, gaan geregeld samen-scholen in leerhuizen en
vierhuizen. En op zondag vertellen ze als echte mensenvissers aan elkaar hoe ze in de week gevaren hebben...
Kerk op zijn Paasbest dus, door jonge koppels en gezinnen mee-gemaakt.
Ik denk dat de Kerk in onze streken in de komende decennia geen andere toekomst heeft dan deze. Tenminste als
ze levend en wel bij (jonge) mensen wil blijven voortbestaan.

Nog een liturgisch vraagstukje als postscriptum: trouwen met een eucharistieviering,
of liever in een gebedsdienst?
Met een bruidspaar zit ik samen om aan hun huwelijksviering te werken. Zowel de jongen als het meisje vinden
het vanzelfsprekend dat er ook eucharistie gevierd zal worden – ze hebben er geen flauw benul van dat dit ook
anders kan, in een gebedsdienst bijvoorbeeld. Ik probeer hen duidelijk te maken wat het verschil is, en waar het
in een eucharistieviering nu écht om gaat. Daarvoor grijp ik terug naar de consecratiewoorden, die ze misschien
nog min of meer (her)kennen.
‘In de nacht dat Hij zich overgaf…’ – zo begint het, zeg ik. Daar weet je als bruidspaar toch reeds één en ander
van? Je geeft je aan een ander over met lichaam en ziel. Je geeft je volkomen bloot (‘Ik heb mij bloot gedeeld’,
zegt een kaarter die al zijn troeven heeft uitgespeeld...) In zo’n ‘nacht’ communiceer je met heel je wezen je liefde
voor elkaar. En ik vraag hen of zij zich die eerste ‘nacht’ nog herinneren, en hoe dat voelde, vlak ervoor en heel
lang daarna… Ze schrikken even en blozen wat, vrezend dat ze iets zullen moeten opbiechten over hun meest
intieme samenleven. Ik stel hen vlug gerust – dat zijn mijn zaken niet, dat is privé en ik wil geen heiligschennis
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plegen. Maar het is goed dat zij dit gebeuren even voor zichzelf naar boven halen vanuit de zachtste plek in hun
geheugen, om het te laten doorlichten en beter te verstaan…
‘Hij nam het brood en zei: ‘Dit is Mijn lichaam.’ Daarna nam Hij de wijn en zei: ‘Dit is Mijn bloed.’ Brood
verbeeldt alles wat een mens broodnodig heeft, zeg ik. En wijn staat voor verbondenheid, vriendschap en trouw.
De bloedsomloop die ons in leven houdt. Samen verbeelden ze het hele relatieleven van twee mensen, in lief en
leed.
Ik vraag hen of ze nog weten hoe belangrijk en gewichtig die woorden zijn en dat gebaar: dat een ander (een
vreemde-bekende) tegen je zegt: ‘Dit is mijn lichaam, ik wil het delen met jou…’ Hoe kwetsbaar je dat maakt, én
hoe het je verplicht om daar voorzichtig en verantwoordelijk mee om te springen. En daar dan bovenop nog: ‘Ik
geef je mijn bloed’ – maar zo zeggen we dat nu niet meer. ‘Bloed’ staat voor ‘ziel’, voor binnenkant, hartenklop,
verlangen, angst en aarzeling, verleden en toekomst, alles wat heel diep van binnen een mens maakt tot wie hij
is. Dat je weet en voelt dat die ander je zo vertrouwt (zo vér-trouwt, zeg ik er nog eens nadrukkelijk bij), dat dit
mag en kan – dat is goddelijk (transcendent zeggen wij, in ons vakjargon), dat overstijgt je, dat maakt je meteen
ook verantwoordelijk voor die ander voor de rest van je leven.
Wie met dat gebaar van ‘gemeenschap hebben’ iets minder bedoelt dan dat, is met iets heel anders dan met
‘liefde’ bezig. Dat lijkt dan al gauw op een soort prostitutie of pornografie, omdat het alleen over de buitenkant
gaat. Je engageert je er niet ten volle in, en achteraf laat het je heel eenzaam achter. Omdat het in wezen niets
be-tekent…
Ze kijken elkaar even glimlachend aan, en knikken veelzeggend. ‘Amai!’, zegt de bruidegom. ‘Zo heb ik het nog
nooit bekeken.’ En blozend van weelde voegt zijn bruid eraan toe: ‘Ik wist niet dat de altaartafel zoveel met ons
bed thuis te maken had.’ ‘Jaja’ zeg ik, ‘vroeger zei men over mensen die uit elkaar gingen, dat ze scheidden van
tafel en bed – zo zie je maar…’
Ze hebben inderdaad eucharistie gevierd bij hun huwelijkssluiting. En ik vroeg hen om in die viering zelf
communie te delen. Ze stonden er stralend bij en deden het met een heilige ernst.
Voor alle duidelijkheid: in de viering gaf ik de aanwezigen eerst het volgende mee als extra-duiding:
Beste mensen,
tijdens de voorbereiding van deze viering heb ik uitvoerig met de trouwers gepraat over de zin en betekenis van
wat we hier in de kerk zouden doen. Zij hebben me tijdens die gesprekken nadrukkelijk beloofd dat ze – eenmaal
getrouwd – niet op een eiland zullen gaan leven, in de zin van: ‘Als wij met ons tweetjes maar gelukkig zijn…’
Neen, ze zeiden me dat ze het kleine ‘beetje’ (!) breekbaar geluk dat ze af en toe samen in handen mogen houden,
altijd willen proberen te delen met wie in nood is of op hen een beroep doet. En ik heb hen gezegd dat dit de grote
droom van Jezus van Nazareth was: ‘Blijft dit doen om Mij niet te vergeten…’
Dat voornemen gaan de trouwers nu voor ons allen concreet en zichtbaar maken in een eenvoudig gebaar, want
ze gaan samen communie delen. Het is een duidelijke engagementsverklaring van hun kant. Eerst delen ze het
gezegende brood met elkaar, omdat ze weten: ‘Wij hebben elkaar broodnodig…’ En ze drinken samen uit dezelfde
beker, als een voorproefje van het feest van verbondenheid en vriendschap dat ze van hun huwelijksleven willen
maken. Dan komen ze hier vooraan staan, met nog meer van dat gezegende brood in hun handen en ze delen er
van uit aan ieder die naar voren komt en zijn hand even open houdt.
Mag ik vragen dat we dit heilige gebaar met groot respect zouden omgeven? Laat het uitdelen van deze communie
een sterk en rustig moment zijn in deze huwelijksmis. Dankjewel.
Een paar mensen die uit de pas gezegende handen van de trouwers de
communie ontvingen, waren heel erg ontroerd bij dit gebaar - ik heb het
stiekem gezien. En op de receptie achteraf zei een oudere man van de familie
tegen me: ‘Awel, meneer paster, dat was entwadde speciaal weije met die
communie in den trouw. Waar heje da nu were uitgevonden? Ik vond het toch
zo skone…’
(Geert Dedecker)
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4 Stem vanuit de moslimgemeenschap
Beste lezers,
Vooreerst wil ik jullie allen een vreugdevol, entertainend, gezegend en bovenal
gezond 2017 wensen. 2017 is mijns inziens een erg belangrijk jaar, zowel op
politiek als op sociaal vlak. Ik ben daarom blij dat ik van de redactie het aanbod
gekregen heb om ieder trimester een artikeltje te schrijven. In deze artikels zou
ik graag zowel mijn visie op de actualiteit geven als aspecten van de werking van
onze Kortrijkse moskee belichten.
2017 is een scharnierjaar. Niet enkel zijn er verkiezingen in onze 3 belangrijkste buurlanden (Nederland,
Frankrijk en Duitsland); er is het aantreden van president Trump, de initiatie van de Brexit, het referendum in
Turkije en last but not least het territoriale einde van IS.
Het aantreden van president Trump heeft al voor de nodige ophef gezorgd. Naast verschillende dubieuze
beslissingen wat betreft internationale handel zette hij zijn islamofobe en xenofobe retoriek meteen om in een
inreisverbod voor moslims uit bepaalde landen. De chaos die hiermee gepaard ging was ongezien in een liberale
modelstaat als de VS. In plaats van zich als een staatsman te gedragen en mensen te verbinden koos de kersverse
president ervoor om verder te polariseren. De VS is een verscheurde natie langs verschillende breuklijnen: de
groeiende kloof tussen arm en rijk, de raciale kloof tussen blank en Afro-Amerikaans, de confessionele breuklijn
tussen christenen en atheïsten en moslims en vooral de kloof tussen immigranten en zij die al enkele generaties
in de ‘Nieuwe Wereld’ leven. Het is een realiteit die mij erg verontrust; niet enkel vanwege de geopolitieke
conflicten voor het Euraziatische continent maar ook – en vooral - omdat de potentiële toekomst van Europa zich
op dit moment in de VS afspeelt.
Indien we er hier niet in slagen om de kloven te overbruggen tussen vooral arm en rijk dreigen etnische
minderheidsgroepen daar de dupe van te worden. De geschiedenis bewijst immers dat een economische crisis
vaak leidt tot een opstoot van xenofobie en spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Goedkope
arbeidskrachten uit Oost- en Zuid-Europa dreigen geviseerd te worden (zoals de Polen in het Verenigd
Koninkrijk). Echter, door de terreurdreiging en identiteitscrisis in Europa zullen moslims hier ongetwijfeld het
kind van de rekening worden. Goedkope oneliners als Filip Dewinters: “Waar zit de poen van uw pensioen? In
de pocket van Mohamed!” worden dan opnieuw zeer aanwezig. Het verdelende discours van extreemrechts in
Europa maakt een sterke opmars de laatste jaren. Nu is de
pertinente vraag hoe traditionele partijen daarmee horen om
te gaan. Moet je opschuiven naar rechts om de populisten
de wind uit de zeilen te halen? Of moet je een authentiek,
inclusief en progressief discours hanteren om de stille
meerderheid te overtuigen? Hier is geen pasklaar antwoord
op. De verkiezingsuitslag in Nederland heeft getoond dat
beide recepten kunnen werken: de VVD van Rutte schoof
op naar rechts en snoepte een deel van Wilders’ electoraat
in extremis af; Jesse Klaver van GroenLinks ging resoluut
en complex-loos voor een authentiek links discours dat voor
diversiteit en de verwelkoming van vluchtelingen stond.
Beide partijen waren de grote triomfators van de verkiezingen
en beide strategieën werken dus.
Op electoraal vlak toch. Maatschappelijk gezien heeft de strategie van de VVD verstrekkende gevolgen.
Het werkt immers de verruwing en verrechtsing van de samenleving in de hand. Het geeft legitimiteit aan
extreemrechts dat een centrumpartij het discours van hun politici deels coöpteert. Rutte dreigt dezelfde weg op
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te gaan als de N-VA. Daar wilden ze ook het electoraat van het Vlaams Belang opzuigen en ze zijn daar
ook grotendeels in geslaagd. Maar tegen welke prijs? De N-VA heeft zich vastgereden in het moeras waar
het zich in gewaagd heeft. Vooraanstaande politici (zelfs ministers en staatssecretarissen) doen uitspraken
die feitelijk onjuist zijn om hun rechtse flank af te dekken. “Moslims dansten door de straten”, “Unia is de
organisatie voor klagende moslims”… De N-VA voert een gematigd sociaal beleid en bestaat grotendeels
uit constructieve politici. Toch dragen sommige individuen binnen de partij bij tot de polarisering, volledig
bewust.
Ik mis openlijk leiderschap. Onze democratie is doorgeslagen. Door sociale media en de snelheid waarmee
elke polemiek uit-deint en terug verdwijnt denkt quasi iedere politicus in uitsluitend electorale termen.
Waar zijn de staatsmannen die de bevolking met intellectueel respect benaderen? Die eerlijk zijn over
de hindernissen die voor ons liggen en de mogelijke oplossingen in al hun complexiteit proberen uit te
leggen? Onze liberale democratie wordt vanuit veel hoeken bedreigd: ze dreigt het slachtoffer te worden
van grootmachtenpolitiek, van salafisten, van de winsthonger van transnationale bedrijven etc. Naar mijn
bescheiden mening komt het grootste gevaar echter van binnenuit. Onze rechtsstaat wordt uitgehold door
het retorische spierballengerol van onze belangrijkste politici.
DE KORTRIJKSE MOSKEE
In het kader van deze verruwing en verrechtsing is het primordiaal dat ook het maatschappelijk middenveld
zijn verantwoordelijkheid neemt. Met de moskee in Kortrijk doen we dat op verschillende manieren. Ik
heb al toegelicht in mijn vorige artikel welke manieren dat zijn. Maar ook binnen een kleinere organisatie
zoals onze moskee is leiderschap onontbeerlijk. Ook de moskee is een democratie, ook daar zijn er
verschillende meningen en generaties. De taak van de voorzitter - hij die de verkiezingen wint - moet zijn
om de verschillende groepen in de moskee met elkaar te verbinden en een beleid te voeren dat op lange
termijn in het belang van de maatschappij en de moslimgemeenschap is. Gelukkig hebben wij in Kortrijk
zo’n figuur in dhr. Laarbi Bouaiachi. Hij raakte verkozen als voorzitter van de moskee in 2014 na een lange
verkiezingsstrijd, al was die bijlange niet zo polariserend als de nationale verkiezingen.
Onze moskee is etnisch zeer divers, wij zijn namelijk quasi de grootste moskee in België aangezien
we de enige moskee zijn voor alle moslims in Kortrijk. Ongeveer zevenduizend moslims zijn van onze
werking afhankelijk voor hun religieuze beleving. De pas-verkozen voorzitter richtte een comité op
waarin alle nationaliteiten die vertegenwoordigd waren, ingelicht werden over de stand van zaken in
de moskee. Daarnaast nam hij ook jongeren, waaronder mezelf, op in het moskeebestuur en gaf ons de
bevoegdheid van Buitenlandse Zaken en Onderwijs. Wij kregen alle vrijheid om nieuwe projecten op poten
te zetten met externen en om de open geest van de islam uit de dragen. Daarnaast vertrouwde hij ons
ook de verantwoordelijkheid toe om het achterhaalde onderwijs te hervormen in een moderne variant die
toegespitst werd op het leven in de Europese, Belgische, Vlaamse en Kortrijkse context. Het onderwijs dat
voorheen was georganiseerd werd nog gespiegeld aan het onderwijs zoals de oudere generatie het kreeg
in Marokko. Dat was zowel inhoudelijk als methodisch ontoereikend voor de moderne moslimjeugd. Wij
kregen de strategische verantwoordelijkheid om de rol van de moskee te herdefiniëren; de louter religieuze
rol die de eerste generatie haar gaf was achterhaald. In deze maatschappelijke context van polarisering is
het belangrijk dat figuren uit de moslimgemeenschap naar buiten stappen om de stille meerderheid luidop
te vertegenwoordigen.
Wij zijn van mening dat de moslimgemeenschap zichzelf sterker moet organiseren om zo haar eigen
maatschappelijk kapitaal op te bouwen. Op deze manier kan ook met meer zelfvertrouwen naar buiten
getreden worden en kunnen we een dialoog op gelijke voet opstarten met andere levensbeschouwingen in
de maatschappij.
(Yassin El Attar)
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5. @padre84
Radio Poverelleke
De 1000 Klassiekers zijn op het einde van het jaar een traditie voor menig radioluisteraar.
Het zijn fijne en warme radiomomenten waarbij menige radioluisteraar nog eens de
klassieker hoort die anders te weinig aan bod komt. Maar sinds enkele jaren is de
periode voor de jaarovergang er alleen maar warmer op geworden dankzij Music For
Life en sinds dit jaar ook de Rode-Neuzen-week van Q-music. Ook de jongerenzenders
– als ik ze zo mag noemen – hebben de weg gevonden naar het hart van de luisteraar
en nemen uitgerekend de advent (of denk ik nu al te kerkelijk) als de periode van het jaar waar we ons inzetten
voor ‘allen die in het duister leven’. Al enkele jaren slaagt Studio Brussel erin om onbespreekbare problemen
en ziekten op de voorgrond te plaatsen en in het hart en de portemonnee van de Vlaming te kruipen. Het is lieve
radio – hartverwarmend, levensnabij…
In navolging van deze radiomomenten besloten we op school om ook een week lang radio te maken en meteen
mikten we hoog. Niet zomaar wat ‘plaatjes draaien’ tijdens de speeltijd, maar onmiddellijk een stunt: in ware
Radio Gaga-stijl plaatsten we een caravan op de speelplaats, besloten met twee leerkrachten om er een hele
week in te gaan wonen en maakten non-stop radio die op school hoorbaar was, maar ook via livestream op het
internet te volgen en te beluisteren was. Het startte als een zot idee, maar kreeg handen en voeten en werd plots
realiteit. Het hele concept was bedoeld om de leerlingen te stimuleren om levensmiddelen in te zamelen voor
Poverello. We doen dit al jaren op onze school, maar nooit is het een groot succes omdat het nu eenmaal valt
in de week net voor de examens en dan staan de hoofden van leerlingen en collega’s niet meteen naar andere
zaken buiten het schoolleven. Via de radio wilden we een themaweek creëren en vooral de leerlingen oproepen
om buiten hun eigen cocon te treden.
Het resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen. Niet alleen qua
inzamelen, al mogen we dit ook niet minimaliseren. De leerlingen
haalden maar liefst 3 bestelbusjes met materiaal op. De mensen
van Poverello kregen waarlijk tranen in de ogen bij het zien van
zoveel solidariteit. Maar wat vooral pakkend was, was de sfeer en
de betrokkenheid op school. Nu snap ik beter dan ooit waarom
Music For Life zo’n succes is. De sfeer op school was minder
geladen dan anders. Integendeel – muziek bracht leerlingen en
leerkrachten dichter bij mekaar. Zelfs de strengste leerkrachten
lieten zich verleiden om tijdens groepswerk en oefeningen Radio
Poverelleke op te zetten. In de caravan zelf was het geen moment
rustig. Leerlingen sprongen binnen om plaatjes aan te vragen,
ouders kwamen langs met een hapje of voor een babbel, collega’s
brachten ons krachtvoer of kwamen schoorvoetend eens kijken
hoe die twee ‘pummels’ het daar overleefden. Maar wat het meest
trof, waren de lieve verhalen van onze leerlingen. Muziek zorgde
ervoor dat het ‘onbespreekbare’ op school plots woorden en een
gezicht kreeg. Plaatjes werden aangevraagd voor twee leerlingen
die in jeugdpsychiatrie verblijven, een stamelende jongen vroeg
een liedje aan voor zijn pas overleden grootvader, een meisje
kwam vertellen dat ze een liedje wou laten horen voor haar nieuwe
vrienden die haar opgevangen hebben nadat ze gepest geweest is. Af en toe kregen we allebei kippenvel…
Ook dit is pastoraal op school… misschien niet in grote godsdienstige gebaren of Bijbelse taal, maar gewoon
mensen samen brengen, het leven benoembaar maken en de taal hanteren van jongeren: muziek!
19

6. Jeremiade - Stem en tegenstem

Opa
4 keer, 4 keer was er reeds aangedrongen om mijn stukje voor deze editie in te leveren. En ik was eraan bezig,
het was uit de pen aan het vloeien, wat trager dan anders, maar het kwam.
Tot zonet, blijkbaar was er dan toch iets dat me er al een paar weken van weerhield om in te dienen.
Nu zit ik hier, halsoverkop uit het nationale partijbestuur van Groen vertrokken na een telefoon van ‘de papa’ dat
zijn vader, mijn opa overleden is. Mooie leeftijd, maar toch onverwacht. Het overkomt je gewoon.
Ruwe, authentieke man, die opa van me. Met ongelofelijk veel liefde te geef. Geëngageerd tot en met, verknocht
aan zijn dorp, zijn omgeving, zijn familie. Niet altijd makkelijke man ook, bij momenten erg streng en
gedisciplineerd voor wie hem dierbaar was.
Zo van die mensen die je maken tot wie je bent, zoals er wel nog een aantal in mijn familie rondlopen. Door
zaken over te nemen of er net tegenin te gaan. De liefde voor de landbouw(ers), voor Anzegem, het hart voor
mensen en het sterk aanwezige respect en geweten in alles wat we doen. We kregen het met de paplepel mee.
Maar ook de hunker naar zingeving en politiek, jarenlang mee op bedevaart naar Halle. Vijfenzeventig kilometer
stappen en bidden met opa, papa en broers rondom je, het tekent je, ten goede. De genuanceerde kijk op politiek,
die maakt dat ondanks mijn duidelijke keuze voor een politieke kleur, ik toch vooral bruggen wil bouwen, met
mensen op stap wil gaan. Hij vormde mee het nest dat daarvoor zorgde.
Zo blij, zo dankbaar, dat ik afgelopen vrijdag een vergadering rateerde en in plaats daarvan je boom kwam
snoeien, opa. Ik beloofde je nog de volgende keer dochterlief mee te brengen. Helaas, ze zal alleen bij bomma
op bezoek kunnen gaan, wat een sterke vrouw trouwens. Maar vertellen zal ik tegen haar, urenlang, over jou en
over al die mensen die ons maken tot wie we zijn. Een mens.
Kruiske

(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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7. Secularisatie: bedreiging of kans?

Waar ligt de oorzaak van de geloofscrisis in de westerse wereld? We zijn ervan overtuigd dat de primaire oorzaak niet te
vinden is in de autoritaire gezagsstructuren, noch in een vermeend tekort aan inspraak, overleg of communicatie, noch in
bepaalde standpunten inzake seksuele moraal. We geloven eerder dat het probleem zich situeert op het domein van de leer
en meer bepaald in een aantal theologische en dogmatische premissen die in een voorbijgestreefd cultuurpatroon verankerd
zijn en die in onze tijd hun existentiële
zeggingskracht hebben verloren.
Een voorbijgestreefd cultuurpatroon
Het gaat hier met name over wat we het theocratische paradigma zouden
kunnen noemen. De kerk is de laatste instelling op aarde die haar oorsprong,
haar leer, haar rituelen en haar ambten op goddelijke grondslagen baseert.
Daarmee stelt ze zichzelf niet alleen buiten en boven maar vooral tegenover
de profane cultuur. Zodoende isoleert ze zichzelf, maakt ze een eigentijdse
inculturatie onmogelijk, stoot ze miljoenen mensen af en levert ze de wereld
over aan demonische krachten. Dat is bijzonder tragisch.
Zolang de kerk zich vastklampt aan het theocratische paradigma, doet zij koren op de molen van allerlei andere vormen
van religiositeit zoals sekten, esoterie, occultisme, astrologie, spiritisme, hekserij, satanisme en andere vormen van pseudo-religiositeit, die slechts schijnantwoorden geven op de echte spirituele aspiraties van de mensen van deze tijd. De kloof
tussen geloof en cultuur is geleidelijk aan breder en dieper geworden en schijnt stilaan onoverbrugbaar. Zo zitten we aan de
ene kant opgezadeld met een in wezen atheïstische cultuur en aan de andere kant met een in zichzelf verstrikte theologie.
Het heeft weinig zin om hier de schuldvraag te stellen want het zijn historische factoren die geloof en cultuur uit mekaar
hebben gedreven.
Naar een tweede fase van het christendom
Om uit deze put te geraken zal er aan beide zijden iets moeten gebeuren. In politiek en algemene cultuur moet er dringend
meer openheid komen voor religie en spiritualiteit en in het kerkelijk spreken en denken moet de lijn van de incarnatiegedachte consequenter doorgetrokken worden. Pas dan kan zich een nieuw perspectief van zingeving openen dat een reële
uitweg biedt uit de impasse van de materialistische en individualistische welvaartstaat. Er staan ons weliswaar in de komende decennia nog veel spanningen, discussies en conflicten te wachten maar fundamenteel is er reden om de toekomst
met hoop tegemoet te zien.
De kerk gaat nu door een diep dal maar het christelijk geloof zal in een nabije of verdere toekomst zonder twijfel weer
oplichten in een vernieuwde en verjongde gestalte. Daarvoor staat de Christusfiguur zelf borg: deze is immers zo rijk aan
zin en betekenis dat het ondenkbaar is dat het christendom na twee millennia reeds uitgewerkt zou zijn. We geloven eerder
dat we in de voorbije tweeduizend jaar nog maar de eerste fase ervan hebben meegemaakt.
Het oude christendom was sterk gericht op de bovennatuur, de eeuwigheid en het hiernamaals. Die gerichtheid op het
hiernamaals ging vaak samen met een uitgesproken minachting voor het aardse, het materiële en het lichamelijke. Daarom
werd een levensstijl gepredikt van ascese, versterving, boete en onthouding. Het hoogste levensideaal was gelegen in de
toetreding tot “de geestelijke stand”, waarmee men zich symbolisch uit de wereld terugtrok. Een goede christen in traditionele zin was iemand die veel naar de kerk ging, die veel en dikwijls bad, die actief deelnam aan allerlei devotionele praktijken. die lid was van kerkelijke genootschappen, die geabonneerd was op stichtelijke bladen en die regelmatig een milde
gift deed voor een missionaris of een caritatieve organisatie. Kortom, een goede christen ging volledig op in het kerkelijk
leven. Deze verregaande “verkerkelijking” van het christendom is ongetwijfeld één van de oorzaken van de huidige crisis.
De christelijke religie heeft intrinsiek een blijde, verheffende en bevrijdende boodschap van universele humaniteit, liefde
en barmhartigheid maar de verkondiging ervan wordt ten gronde bemoeilijkt door de diepe kloof tussen een gesacraliseerde en gemystificeerde kerk enerzijds en de gelaïciseerde en geseculariseerde cultuur van de moderniteit anderzijds. De
kerkleiding probeert deze kloof te overbruggen met geloofsboeken, encyclieken en catechismussen maar het theologische
kader van waaruit deze verkondiging gebeurt is verouderd. De spirituele uitstraling van veel kerkelijke documenten blijft
vaak tot de binnenkerkelijke kring beperkt. De sacrale kerk blijft zichzelf affirmeren als een goddelijke instelling die de
goddelijke openbaring moet bewaren en doorgeven via een hiërarchie van gewijde bedienaren.

21

Positieve secularisatie
Historisch gezien is het christendom eerst in Europa tot volle bloei gekomen. Precies daarom is het Europese christendom
misschien ook geroepen om voortrekker te zijn in creatieve vernieuwing. Het is immers steeds duidelijker aan het worden
dat de huidige crisis van de kerk in het Westen geen probleem is van aftakeling en ondergang maar veeleer een proces van
diepgaande transformatie om niet te zeggen een metamorfose van God zelf. En precies daarin is de secularisatie een fenomeen van grote betekenis.
Etymologisch heeft het begrip “seculier” te maken met het Latijnse “saeculum”, dat we meestal vertalen als “eeuw” (cf.
het Franse “siècle”) maar dat ook de ruimere betekenis heeft van “tijdperk” en meer specifiek ook de betekenis van “de tijd
waarin wij leven” of “de wereld van nu”. Lange tijd werd het begrip “secularisatie” begrepen als synoniem voor wereldlijk,
buitenkerkelijk, atheïstisch of humanistisch. Er is in de moderne westerse samenleving trouwens ook een militante stroming
van “secularisme”, dat de religie definitief wil uitroeien. In positieve zin echter verwijst secularisatie naar een religie die
afstand genomen heeft van het ontologische dualisme van de dubbele zijnsorde van natuur en bovennatuur. Een niet-duale
religiositeit berust op een holistisch wereldbeeld waarin religie begrepen wordt als een specifieke dieptedimensie binnen de
ene en enige werkelijkheid.
Het is dus de hoogste tijd dat we de secularisatie niet meer bekijken als een bedreiging maar als een positieve uitdaging. De
kern van het christendom is immers de incarnatie van God in de mens Jezus van Nazareth. Incarnatie betekent dat God zelf
bij wijze van spreken “geseculariseerd” is, d.w.z. binnengetreden in de profane realiteit die in het Latijn met het woord “saeculum” bedoeld wordt. God is bijgevolg niet alleen te vinden in kerken en kloosters, in gebed en liturgie maar ook op straten
en pleinen, in velden en bossen, in werken en rusten, in feesten en rouwen. In en door Jezus Christus is de oeroude kloof
tussen natuur en bovennatuur gedempt. Daarmee kunnen we afstand nemen van een mythische God die als een zelfstandig
wezen ergens in een hemel boven, buiten of achter de werkelijkheid vertoeft. We mogen terecht sceptisch staan tegenover
veel van wat vroeger als “eeuwig”, “oneindig”, “heilig” of “goddelijk” werd gekwalificeerd.
Als we secularisatie niet meer zouden definiëren als ”verwereldlijking” maar als “vermenselijking” is er een sterke reden
om de huidige secularisatie als een positieve uitdaging voor de kerken en godsdiensten te beschouwen. Het secularisatieproces van de voorbije tijden is in eerste instantie te begrijpen als een proces van emancipatie ten overstaan van systemen
en doctrines die hun tijd hebben gehad. Tezelfdertijd moeten we beseffen dat dit proces voortijdig is vastgelopen en blijven
steken in onrijpheid en zelfoverschatting. Het zogenaamde secularisme heeft het kind met het badwater weggegooid. Daarmee is de westerse wereld in een spiritueel vacuüm beland met een torenhoog probleem van zingeving. Het is dus hoog
tijd om de kloof tussen het klassieke theïsme en het moderne atheïsme te overbruggen met een nieuw concept. Door de
incarnatie van God in de menselijke figuur van Jezus Christus krijgt het begrip “religie” in het christendom een nieuwe en
vollere betekenis dan ooit voordien. Meer nog: de incarnatie maakt het christendom tot de meest menselijke en de meest
progressieve van alle religies.
Nieuw godsbesef
De oude God is door Nietzsche terecht doodverklaard maar aan de horizon duikt een nieuw godsbesef op dat grote beloften inhoudt voor de toekomst van de religie. Door de opheffing van de dichotomie tussen het sacrale en het profane komt
er weer ruimte voor symbiose van religie en cultuur. Godsdiensten moeten niet meer beschouwd worden als “goddelijke”
instellingen maar als menselijke vormgeving van de relatie met de transcendente dimensie van het bestaan. Daarom is
religie niet enkel basis, bron en hoogtepunt van cultuur maar ook vatbaar voor verandering en evolutie. Godsdiensten zijn
menselijke cultuurproducten.
De dood van God hoeft helemaal niet het einde van het christendom te betekenen, integendeel. We zijn er grondig van
overtuigd dat het christendom nog een schitterende toekomst heeft als een heel specifieke vorm van humanisme, waarin de
persoon van Jezus van Nazareth de belichaming is van een transcendentaal mensbeeld dat zo verheven is dat het als “goddelijk” gekwalificeerd kan worden. Het is een mensbeeld dat ons vanuit zijn absoluutheid aanspreekt, appelleert en uitdaagt.
Het christelijk humanisme is nochtans duidelijk te onderscheiden van andere vormen van humanisme omdat het door zijn
transcendente verankering fundamenteel religieus van aard is. Als prototype van een christelijk, d.w.z. religieus humanisme
kan de figuur van Jezus ook voor de geseculariseerde westerse mens van vandaag een persoonlijk levensmodel vormen.
Ruimer bekeken is onze stelling dat religie het fundament is en blijft van elk volwaardig humanisme en van elke volwaardige cultuur, ook de westerse.
(Daniel Vanhoutte-januari 2017)
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8. vOLGENS DE sCHRIFTEN
DERDE KEER, GOEDE KEER?
Het hart van onze ontstaansgeschiedenis ligt uiteraard in ons verleden. Je kan zover terug gaan in de tijd, zelfs
tot in de Bijbelse tijd en nog ver daarvoor. Om het niet te ver te gaan zoeken stel ik voor even terug te keren tot
onze Bijbelse tijd, de eerste bijbel, namelijk het oude verbond. Daar staan regelgevingen, verhalen en historische
gebeurtenissen die nog heel herkenbaar en zelfs gedeeltelijk gebruikelijk zijn vandaag. Maar in de tweede Bijbel, wat wij katholieken Het Nieuwe Testament noemen, voelen wij verwantschap met een zekere Jezus van Nazareth,
ook Christus genoemd. Alles waarvoor hij leefde en stierf, daar voelen wij ons meer verbonden mee. Maar is de mens
niet geboren om altijd nieuwe dingen te scheppen of te ontdekken? Is hij niet nieuwsgierig naar een soort nieuwe,
derde Bijbel? Maar hoe zal die tot stand komen. Volstaat het de laatste 2000 eens te overschouwen? Op een zomerse
augustusdag wordt wellicht niet veel meer van ons verwacht?
Wie er wil aan beginnen neme best de draad op bij hoe het Tweede Boek, het Nieuwe Testament, eindigde om van
daaruit verder te schrijven. Wat is er ons zoal opgevallen de laatste 2000 jaar van onze kerkgeschiedenis? Er moet
toch meer te vinden zijn dan enkel de pauselijke oorlogen of gezagscrisissen? Het laatste boek van het Nieuwe
Testament eindigt met de Apocalyps. “Zie, ik maak alles nieuw. Zie je het niet?” was de laatste zin. Misschien is het
een hint en zullen wij van het Derde Testament vooral beschrijvingen verwachten die dat "Zie ik maak alles nieuw"
als uitgangspunt nemen.
Wat kan ik daar dan lezen?
In dat nieuwe boek lees ik o.a. het Hooglied van Franciscus, toespraken van Ghandi en Maarten Luther King, de
toespraak van mgr. Romero een week voor hij werd vermoord, hoe hij de militairen opriep niet te schieten op het
verpauperde volk, de strijdster voor rechten voor indigenas Rigoberta Menchu of Jeanne De Vos, de nieuwe Cardijn.
Ik zie in dit Derde Boek ook een afdeling wetboeken met daarin vooral de Universele verklaringen van de Rechten
van de Mens, de Rechten van het Kind en de vele afkondigingen van de Verenigde Naties om oorlogen te stoppen
of verslagen van Klimaattoppen, al dan niet mislukt. Met als laatste hoofdstuk een toespraak van Malala Yousafzai.
Want kinderen zijn toekomst. Dat boek eindigt hopelijk niet met apocalyptische beelden maar met een nieuw, - en
voor de derde keer, goede keer? - herschreven scheppingsverhaal. Ik waag het erop.
Het Derde Scheppingsverhaal
En toen zei God, zie ik heb zeven nieuwe dagen in mijn hoofd. Vandaag maak ik een evaluatie hoe in de voorbije
twintig eeuwen de aarde en de mensen zijn geëvolueerd. Ik zie dat hier en daar een en ander is misgelopen. Ik heb
een nieuw plan gemaakt. Morgen begin ik er aan. Morgen maak ik eerst de lucht weer zuiver. De nachten maak ik
weer donker en de dagen weer smogloos klaar.
Overmorgen begin ik met de zee helemaal schoon te maken. 's Anderendaags ruim ik alle nucleaire industrie op,
evenals alle vergiftige heuvels en dalen vol met afval.
De dag daarna zaai ik weer alle schoongemaakte akkers vol met nieuwe
bloemen, granen en grassen en in de schoongemaakte rivieren zet ik allerlei
nieuwe soorten haast uitgestorven vissen uit. Nergens leven nog dieren en
mensen in ballingschap. Alle grenzen hef ik op. Dan doe ik er nog een
dagje bij, want ik hou van beweging: ik schilder weer schone wolken aan
het firmament, regen maak ik weer zoet, de temperatuur zet ik weer enkele
graden lager zodat ijsbergen weer sterk worden en de hoofden der mensen
minder snel oververhit geraken. Als het zover is, doe ik er misschien nog
een zevende dag bij. Maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik wil eerst een
nieuwe evaluatie maken om te zien... of nu, - derde keer, goede keer? - alles
goed zal zijn. De Klimaattop van vorig jaar in Parijs stemt mij hoopvol. Als
de mensheid zich niet al te vaak meer Trumpeert moet dat zeker lukken.
( Rik Devillé )

23

9. Rustpunt

OOK IN DIT DORP
Het is tijd, de tekenen zijn overduidelijk,
zelfs hier in het dorp waar de vijand niet komt.
De kleinsten worden huilend wakker
uit dromen die zij uit de groten hun mond
hebben opgeraapt. Nog blijft het ver, maar niet
zo ver dat de grens van de huidskleur
nog telt. Ook witte steden kunnen geraakt,
terwijl men een dessert of koffie bestelt
of in de rij staat voor een concert. Het is tijd,
ook in dit dorp, dat men de wereld begrijpt.
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‘s Avonds als men in de velden gaat wandelen
met zijn hond. Of het vlees grilt op zijn gazon.
De vijand kuiert niet door de velden
en drinkt geen cava op het gazon.
Hij verplaatst het geweld van elders
naar hier, bijna hier. Het is tijd, hoog tijd
te begrijpen waarom.
Charles DUCAL
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