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1. REDACTIONEEL
Ik zat aan tafel naast een vrouw die huisarts is in Nederland. Ze vertelde me hoe steeds meer mensen bij haar
komen met zinsvragen. Ik ben soms een biechtvader geworden, lachte ze. En dan weer ernstiger: de secularisatie
heeft een leemte achtergelaten.
De dag daarop zag ik een foto in de krant. Midden de verkiezingsgekte in de Verenigde Staten. Een vrouw
zwaaiend met een bord ‘Thank You, Lord Jesus, for president Trump’. En dan, drie dagen later: hij is verkozen,
tot verbijstering van ontelbaren. Maar dankzij de stem van heel veel ‘christenen’.

Religie is belangrijk, maar niet om het even welke religie. Dat laatste weten we al door de monsterlijke
praktijken van I.S. We hebben de verdomde plicht om ons christendom te helpen omturnen tot een bevrijdende
boodschap. We nodigen bisschop Aerts uit om ons daarin voor te gaan. Er zijn teveel mensen die het noorden
kwijt zijn. En er zijn teveel mensen van wie hun godsdienst, naar het woord van Karl Marx in 1844, opium is.
We wensen dat deze Nieuwsbrief een bescheiden bijdrage mag zijn voor een christenzijn dat bevrijdt en gelukkig
maakt. Maar dan mogen we toch ook niet té bescheiden zijn. Twee opdrachten hebben we: een christelijk
geloof in de praktijk brengen dat mensen opricht, dat gemarginaliseerden insluit, dat vrijheid schept. En daar,
meer dan in het verleden, voor uitkomen.
Hebben wij ons met het evangelie de voorbije decennia niet in de hoek laten drummen? Hoe spreken we
erover met onze eigen kinderen en kleinkinderen, neven en nichten? Toen ik die middag aan tafel zat, was
dat na de burgerlijke uitvaart van mijn neef van 32. “Karel geloofde immers niet”, zei mijn broer, toen hij me
zijn overlijden meedeelde. Wat ik betwijfel: geloven is waarschijnlijk niet wat hij dacht dat het is. Karel komt,
zoals velen, uit een katholiek nest en heeft zich tijdens zijn drie jaar durende ziekte (leukemie) buitengewoon
moedig gedragen. Zijn ouders hebben hem dag en nacht bijgestaan. Maar ik heb met hem nooit een gesprek
over geloven en evangelie gehad.
(Rob)
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2. @padre84

Padre84 – zo heet ik op de sociale media en in de virtuele spelrealiteit. Een nickname?
Een codenaam? Een alias? Nee, helemaal niet, maar de virtuele dimensie verlangt nu
eenmaal hashtagwoorden (doorklikwoorden die met een # beginnen) en nicknames.
Vandaar: padre84. Geboren en getogen in 1984 en zowel in de gewone realiteit als
virtueel ben ik er als priester (of mens – wat maakt het uit) voor wie mij nodig heeft
– zeker de scholieren die dagelijks aan mij toevertrouwd zijn.
Ik hoor het je al bijna denken: alsof het zo nodig is om virtueel te gaan. Daar gebeuren
toch niet de echte gesprekken. Bovenop dat commentaar mag je gerust een hele bak
vooroordelen over facebook, instagram, chatten,… uitgieten. Toch durf ik je even tegenspreken. Was het niet
zowat vijftig jaar geleden dat de grote kerkvernieuwing onder de noemer ‘aggiornamento’ vroeg om ‘bij de
tijd’ te komen? Wel, dat is wat ik doe. De taal, de realiteit, de interesses van jongeren zijn niet de onze en dan
is het onze taak om naar hen toe te gaan en te proberen en te durven onze eeuwenoude inspiratie in woorden
en middelen van nu om te zetten.
Vandaag sprak Toon - één van mijn derdejaarsleerlingen - me aan. Of ik niet gepreekt had deze week? Ik
had inderdaad de zondagsviering even aan me laten voorbijgaan omdat er een vervanger was en er dus geen
‘woordverkondiging’ van mij werd verwacht. Al ruim een jaar zet ik mijn preken ook op facebook – als
inspiratie. De eerste keer was het omdat ik vond dat er een statement moest gemaakt worden. Maar meteen
was duidelijk dat die preken effectief ook geliket én gelezen werden. Soms door mensen die nooit meer een
voet in een kerk zetten, maar heel even iets lezen wat hen raakt. Soms levert het een hitsige discussie op
tussen mensen die er een andere mening op na houden. Toch blijkt het telkens een vorm van inspiratie voor
een flink aantal mensen… en voor Toon en zijn mama.
Ja, hoor, mijn leerlingen lezen de preken en ze spreken me erover aan. Soms al plagend: -meneer, je hebt je
rode Bijbelpropaganda weer op het internet gesmeten, hé- Een andere keer bevragend. Wat ik nu wel bedoel
met het Bijbelse visioen? Hoe ik dat concreet zie ‘de Kerk en de wereld omgekeerd’? Of om meer uitleg…
wat versta ik dan wel onder ‘opstanding ten leven’? Het zijn vragen die pubers anders niet stellen - zelfs niet
in de meest geëngageerde godsdienstles. Omdat het via dit kanaal verspreid wordt, bereik je hen plots. Had
ik dat verwacht toen ik mijn eerste Bijbelwoorden op het net zwierde? Helemaal niet… maar het is wel een
fijn gevolg.
(Pieter Delanoy)
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3. Hoe omgaan met ‘geseculariseerde (jonge) christenen’
die een doopsel aanvragen voor hun kind?

Zeven argumenten om (toch maar) op die vraag in te gaan; een
evangelieverhaal als nieuw en twee ‘geactualiseerde’ ritueeltjes…
1. Wat doen we wanneer we een kindje dopen? Welke betekenis kan je daar aan geven?
Brief aan Pieter en Els, die mij gevraagd hebben om hun kindje te dopen. Wat de betekenis daarvan kon zijn,
vroegen ze me. En of ik voor hen wat goede redenen kon aanbrengen om dat te doen. Hun ouders en grootouders
dringen er erg op aan, maar zelf weten zij het niet zo goed. Of ik misschien even ‘de bewijslast’ op mij zou willen
nemen..? Goed, daar gaan we dan…
Beste Pieter en Els,
Graag zet ik voor jullie een paar mogelijke betekenissen van en argumenten voor een kinderdoop op een rij best mogelijk dat jullie niet (helemaal) in elk ervan kunnen komen - dat is niet zo erg, vind ik. Het wordt
maar problematisch wanneer jullie samen in geen enkel van deze punten iets van jullie aanvoelen, geloof,
engagement, waardenkader... zouden kunnen herkennen. Dan pas heeft het dopen van jullie kindje volgens
mij niet veel zin. Anders kan het wel degelijk een heel zinvol en veelzeggend gebeuren worden.
1. We vieren de verwondering omwille van dit nieuwe leven. Want elk nieuw geboren leven is een ‘cadeau’,
niet gemaakt door ons, niet berekend of gepland, niet voorgeprogrammeerd… We zijn verwonderd dat zoiets
kan gebeuren (‘geboren’ ligt daar niet ver van af). Dat zoiets mensen mag overkomen. We zijn blij dat dit
kind er is en dat het is zoals het is.
2. We erkennen van bij het begin (dat wil zeggen ‘in beginsel’, in principe) dat dit kindje nooit helemaal
‘van ons’ zal zijn. We geven het dus van meet af aan uit handen en vertrouwen het toe aan ‘Het Leven’,
aan Iets/Iemand groter dan wij, aan het Mysterie waarvan we geloven dat het ons overstijgt én dat het een
‘Vriendelijk Geheim’ is, ons welgezind.
3. We nemen dit kind ook van meet af aan op in onze gemeenschap, het wordt opgenomen in een gezin, een
familie, een ruimere context. Omdat het nu eenmaal niet goed is voor een mens dat hij alleen is (zo zegt het
de Bijbel op de eerste bladzijde).
4. We dompelen het onder in een (hopelijk) verfrissend bad van woorden en waarden, van tekens en gebaren
- waarvan wij hopen en wensen en bidden dat het er zich bij ‘in zijn element’ zal voelen. Het heeft negen
maanden doorgebracht in het vruchtwater. Nu laten wij het voelen dat dit ‘in je element’ zijn op een andere
manier mag verder gaan.
5. We spelen met hem of haar tegelijk ook een beetje ‘mensenvissertje’; we laten het voelen: we zullen je (als
het moet) telkens weer opvissen uit zeven zeeën van ellende en verdriet - het water van de dood en de onzin
hoeven jou niet mee te sleuren, het leven is (hopelijk) geen tsunami of geen zondvloed; het water van de doop
mag bronwater zijn voor jou dat verfrist en doet verlangen naar de Diepste Bron.
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6. We dopen als aanwezigen en omstanders tegelijk ook elkaar. We maken ter gelegenheid van de komst
van dit kind in ons midden een soort afspraak; we ‘zweren samen’: jij gaat toch ook mee voor dit kleine
mensje zorgen, jij wilt toch ook voor hem of haar ‘zo goed als God’ proberen te zijn..? Omdat we weten: God
heeft geen andere handen dan die van ons.
7. We plaatsen de dopeling van meet af aan in een ‘traditie’: de stroming die Jezus van Nazareth op gang
heeft gebracht - of beter: die Hij van een nieuwe dynamiek heeft voorzien en tot in zijn uiterste consequenties
heeft beleefd. Natuurlijk is het zo dat dit kind daarin (voorlopig) geen keuze heeft. Hij of zij is in dit
gebeuren een soort ‘lijdend voorwerp’ - of als het goed gaat ‘meewerkend voorwerp’. Maar als je hem of haar
een taal wilt aanleren straks, dan ga je daarmee toch ook niet wachten tot het zelf kan kiezen of het Chinees
wordt, of Engels of Arabisch..? Nee, je zult het aanspreken in jouw eigen ‘moedertaal’, en later doet het daar
maar ‘zijn goesting’ mee, en bouwt het verder op wat het van thuis uit aan fundamenten meegekregen heeft.
Ziezo - zeven is een symbolisch en heilig getal. In de hoop dat jullie er iets aan hebben.
Tot op de dag van de doopviering. Ik kijk er al naar uit!
Heel genegen en dankbaar, Geert-de-Doper
2. Een verhaal uit het evangelie, gevolgd door een zoek-spelletje voor de kinderen…
In een doopviering waarin kinderen aanwezig zijn, gebruik ik vaak als evangelieverhaal de parabel van de
goede herder en zijn verloren schaap (Lukas 15, 3-10). Ik lees en vertel/acteer dan eerst het verhaal, waarbij
ik herhaaldelijk als ‘roep-naam’ van het verloren schaap de naam van de dopeling zelf invul (De herder roept
bijvoorbeeld herhaaldelijk: “Emma, waar ben je..?”)…
Ik heb dan van te voren een heel aantal knuffelschaapjes in de kerk of kapel verstopt, en voeg er altijd ook nog
een paar ezeltjes aan toe - om maar te laten zien wie er in deze vreemde onherbergzame wereld niet allemaal
verloren kan lopen. Dan mogen de kinderen met zijn allen op zoek gaan naar alle verloren schapen, om ze één
voor één thuis te brengen in de kring van ‘dopende mensen’… Ze moeten ze niet in de eerste plaats naar mij
brengen, zeg ik dan tegen de volwassenen, want dat is een groot en hardnekkig misverstand: dat ik en ik alleen
de ‘pastor’ zou zijn in deze – neen, het zijn de ouders en grootouders, de peter en meter enz… die deze dienst
van ‘pastoraal’ dag aan dag aan deze kleine dopeling zullen moeten bewijzen. Zelf ben ik in deze doopviering
slechts bemiddelaar van de genade en bedienaar van het sacrament – maar zeker niet de centrale figuur of
hoofdrolspeler in dit wondere gebeuren…
Ik stop ook altijd een groot zwart schaap mee weg (ooit gekocht in Ikea!) – en vaak wordt dat het eerst ontdekt
en gevonden. Sommige kinderen zijn immers – als het goed zit – van nature reeds heel erg ‘pastoraal begaafd’.
Zeer merkwaardig is ook te zien hoe de kinderen bijvoorbeeld bij het ontdekken van een verloren gelopen ezel
even aarzelen, een beetje vertwijfeld naar één van de volwassenen kijken en met grote ogen vragen: hoort die er
òòk bij, ‘in Godsnaam’..? Ja, dan moet je als volwassene natuurlijk snel en overtuigend knikken: natuurlijk hoort
die er bij – Geloof en Kerk denken en handelen immers als het goed is inclusief - nooit exclusief…
Wat heeft dit prachtige fragment uit het evangelie van Lukas ons te zeggen over de God waarin we geloven, en
over de mens in relatie tot deze God? (die twee hangen namelijk samen: mens en God zijn in de Schrift nooit
los van elkaar te verkrijgen!)
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Wie is God?
In de drie zoek-parabels uit Lukas 15 wordt ons een heel ander Godsportret geschilderd dan datgene wat de
atheïsten en de verachters van het geloof voor ogen hebben, wanneer ze zeggen dat de God van het christendom
niet bestaat. Het is ook een heel andere God dan de God van de theologen van het christendom zélf, want hun
‘dogmatisch’ en abstract spreken over een God die wél bestaat, doet ons hart meestal niet sneller kloppen; we
worden er niet warm van of koud. Waar het in deze parabel in de eerste plaats over gaat, is de barmhartigheid
en ‘vindingrijkheid’ van God. Hij zoekt de mens. Hij ziet naar hem uit. Hier wordt een beeld geschetst van
God als de Grote Zoeker, de Vindingrijke, de Strandjutter, de Tweede-kansen-God, de God-Voddenraper, de
Beeldhouwer-uit-wrakhout (Omer Gilliet)… Het is een heel positief Godsbeeld, dat ontzettend troostrijk en
bemoedigend is. Er wordt ons aangezegd dat er een goddelijke ‘Pastor Bonus’ bestaat die onvermoeibaar naar
élke mens op zoek gaat. Ook naar jou, naar mij en naar dit pasgeboren mensenkind dat wij nu zullen dopen – stel
je voor! Een zorgzame God, die zich rusteloos omkeert en be-keert naar al wie of wat verloren is, die terughaalt
wie de weg is kwijtgeraakt.
God kan het zoeken van wie of wat verloren is niet laten – het ligt nu eenmaal in de aard van ‘het Lieve-Heersbeestje’… God kan niet zonder de mens. Hij wil ons niet verloren laten lopen, Hij kan en wil een mensenkind
nooit verklaren tot ‘perte totale’...
Wie is de mens?
Elke mens is een vondeling. ‘Mooi ben je niet, mooi word je door iemand gevonden…’ zegt Luc Versteylen
ergens. En die ‘iemand’ mag je allereerst ook met een hoofdletter schrijven. We worden keer op keer door de
Grote bijbelse Zoeker-God ontdekt en in het leven verwelkomd als de unieke mens die wij in aanleg zijn.
Maar tegelijk zijn wij in al ons doen en laten, in heel onze manier van zijn, onze geaardheid, onze zwakheid,
ons falen… als mens telkens ook weer een vondst van die ongelofelijk vindingrijke God. Denk aan wat Jan
van Kilsdonk zo prachtig zegt over zogenaamd ‘anders geaarde’ mensen: homoseksualiteit is geen afwijking
of stoornis, maar een vondst van de Schepper. Voluit met zijn eigen woorden: “Als je in alle culturen ziet dat er
vrouwen van vrouwen en mannen van mannen houden, kan ik als gelovige niet zeggen dat het toeval is, en nog
minder een ongeval. Als gelovige zeg ik dat homoseksualiteit een vondst van de Schepper is. Daar zit ook God
achter…”
Wij zijn dus vondeling én vondst tegelijk van God. Dus hebben we redenen genoeg om dat in deze doopviering
te vieren…
3. Een beloftevol ritueel – dopeling op weg gezet naar het Beloofde Land…
Een aantal jaren geleden, zondagvoormiddag, rond de klok van 10 uur. Ik wil kijken naar de televisie-mis vanuit
de Omroepparochie in Nederland. De omroepster kondigt aan dat de uitzending rechtstreeks gaat en dat er deze
keer iets bijzonders zal gebeuren: er wordt in de viering een kindje gedoopt. Uit pure beroepsmisvorming schuif
ik mijn stoel nog wat dichter bij het tv-toestel, want ik wil wel eens zien hoe ze dat in Nederland aanpakken –
misschien steek ik er nog wat van op…
De uitzending gaat dus rechtstreeks. We zijn nog niet goed in de ether, of we horen al hoe de dopeling in de armen
van zijn moeder aan het huilen is dat horen en zien vergaat. Last van de camera’s? Te warm vanwege de extrabelichting? Stress bij het eerste openbaar optreden? Of gewoon krampjes in de buik? Wie zal het zeggen..? In elk
geval, het koor moet moeite doen om boven al dat gekrijs uit te komen. De voorganger preekt goed, maar ik heb
de indruk dat hij moedwillig een paar stukken overslaat, omdat hij gaandeweg aan stem verliest en nauwelijks
weerklank vindt bij het publiek, vanwege het oeverloos verdriet bij de kleine knaap waarvan iedereen weet dat
hij straks na de preek ook nog eens in het kille doopwater moet worden ondergedompeld.
Dan is het zo ver. Zoals te verwachten viel, wordt het gespartel en gesnik van het kleine joch nog heviger,
wanneer het gewijde geestelijk nat tot drie keer toe over zijn hoofdje wordt uitgegoten. En dan gebeurt iets wat
ik nog nooit had gezien. Op het kleine tafeltje vlak bij het doopvont heeft de doop-heer een potje melk en een
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potje honing klaar gezet. En onmiddellijk na het gieten van het doopwater dient hij aan het nog steeds onrustige
jongetje een lepeltje daarvan toe ‘…om hem zo vroeg mogelijk de smaak te leren kennen van het land van melk
en honing.’ En, zegt hij erbij: ‘Wij weten maar al te goed dat dit kind deze smaak wellicht weer snel zal vergeten.
Maar stiekem hopen we dat het later, als de pijn, de onmacht en de ontgoocheling de kop opsteken in zijn leven dat hij zich dan misschien ineens weer de smaak zal herinneren van deze zalige zoetigheid, en weer zal verlangen
naar het Land van melk en honing waarvan hij nu een eerste keer een beetje heeft geproefd…’
Vanaf dat moment hebben we de dopeling niet meer gehoord. Je moet ook in onze ‘stiel’ nu en dan wat geluk
hebben, natuurlijk. Af en toe kregen we een close-up te zien van zijn vredig roze snoetje, oogjes dicht en snaveltje
toe, een pas gedoopt mensenkind dat zichtbaar in dromenland verkeerde, en de smaak van het verlangen duidelijk
te pakken had. Ik vond het een prachtig ‘nieuw’ en voor mij onbekend ritueel en de duiding erbij was schitterend.
Sedertdien heb ik het zelf ook regelmatig toegepast bij een krijsende dopeling. En…bijna iedere keer lukte het
wel - toch minstens voor een paar minuutjes!
Het is zinvol bij dit ritueeltje het schitterend lied ‘Al Koleh Leh’ in de versie van Wannes Van De Velde te
beluisteren. Dit Hebreeuwse vredeslied vertelt over de oude bijbelse dromen van vrede en gerechtigheid: ‘Leven
kan zoet als honing zijn en scherp als een doorn. Behoed ons kleine dochtertje, lieve God. Hou de hoop in ons
wakker. Zet ons op weg naar het Beloofde Land…’ Maar, zo vult Wannes Van de Velde in zijn vertolking daar
terecht bij aan, het is niet God maar de mens zelf die verantwoordelijk is voor oorlog en geweld: ‘… Maar al kan
ik het begrijpen zo een redelijk gebed, gene God heeft ooit ne wereldbol in brand gezet. ‘t Zijn de mensen die het
zo wensen naar de zeden van den tijd…’
4. Op-de-hand-legging
‘In de “traditionele” doopviering gebeurt een handoplegging als teken van en vraag om bescherming voor het
kind. Wij deden in de plaats daarvan een “Op-de-hand-legging”
De mensen moesten hun mouwen opstropen en de handen allemaal dicht tegen elkaar houden. Op dat draagvlak
werd onze Noah gelegd en dan drie keer de hoogte in getild. Dat vond hij heerlijk. We hebben het in drie beurten
gedaan, want de groep was te groot om het in één keer te doen. De gedachte hierbij is: wij willen je beschermen
(handoplegging), maar je ook vrijlaten en ondersteunen in alles wat je doet (op-de-hand-legging). Echt gewoon
een teken van vertrouwen: we laten je niet vallen; er zijn altijd handen die je opvangen… “ (commentaar van
Nele, mama van een kindje dat ik mocht dopen, op haar blog).
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Ooit heb ik daar deze tekst bij geschreven:
We slaan de handen in elkaar
en vormen zo een draagvlak,
een netwerk van verbondenheid.
Tegelijk proberen we
met zijn allen even uit
het levenslange spel
van vasthouden en loslaten,
van dragen, verdragen en vèr dragen.
Een gebaar van ondersteuning is het
- de allereerste ‘supporterskring’ met vele handen in elkaar gelegd,
en elk paar handen warm en zacht
getuigend van veel goede wil.
En kijk, ineens weegt deze dopeling
zo vederlicht,
hij kent de harde wetten van de zwaartekracht nog niet.
We steken dit kind in de hoogte
zodat het ver kan kijken.
We achten het bijzonder hoog
en spellen zonder woorden, metterdaad
de Naam van God: ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Wij wensen het van harte
de hemel altijd binnen handbereik
hartstocht als vleugels, de zon als kompas.
Mocht in zijn binnenste
dat vergezicht van zinvol leven
toch altijd blijven wonen,
dat grote verlangen om af en toe
even op die Vrije Vogel
uit het evangelie te gelijken.
Wij wensen dit kleine mensenkind
van harte handenvol geluk!
Wanneer de dopeling reeds te groot is geworden – bijvoorbeeld wanneer het gaat om een zevenjarige die
inderhaast nog gedoopt moet worden om straks samen met de andere klasgenootjes zijn eerste communie te
kunnen doen, of om een volwassene die na een heel catechesetraject gedoopt wordt – leggen we hem of haar
languit in een vissersnet, en met zijn allen staan we er om heen en houden het net goed vast, om de dopeling
op te vangen en op te vissen, desnoods uit zeven zeeën van ellende en verdriet. Want dat is onze roeping toch,
volgens het evangelie: dat wij mensenvissers worden voor elkaar..?
(Geert Dedecker)
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4. Gevormd vanuit de goddelijke moederschoot

Voor de 26ste keer kreeg ik de kans een Vormselviering van de 17-jarigen in Buizingen mee te maken. Geen
enkele van die vormselvieringen is vergelijkbaar met een andere en toch is er telkens iets in mij ‘opnieuw
geboren’ na zo’n gebeurtenis.
Want dat is het wel: een gebeurtenis. Niet zomaar een rite die bij het leven hoort, zoals een blad bij een boom
of een kind bij zijn ouders. Nee, het is meer een ervaring van: hier wordt iets nieuw geschapen. Hier wordt
iemand nieuw geboren. Een kind aan de leiband wordt trekker, voorganger in volwassenheid. Op zo’n viering
maak ik het telkens mee: hier is geen doemdenken, geen neerwaartse spiraal van ‘heeft het leven wel zin?’.
Hier worden wij door 17-jarigen en hun trekkers opgeroepen deze al te vlakke wereld te buiten gaan. En het
gebeurt telkens weer. Ook deze 20ste februari 2016 hadden ze me weer te pakken.
Normaal gezien hadden Arnout, Heleen, Jelle, Johanna, Maya, Inne, Yentel, Fien en Caro deze gebeurtenis in
de open lucht, op de Zennewei, gepland. Maar het is februari en het regent.
Haal dus die hele schepping maar de kerk in, moeten ze gedacht hebben. Maar binnen of buiten, een verschil
was niet te merken. In vijf van te voren goed geordende groepjes werden wij door de jongeren wegwijs gemaakt
tijdens een parcours dat we letterlijk mochten afleggen in de kerk, die deze keer was herschapen tot een bos
met daarin een lintjesboom, een oase om ons te laven aan een fruitrijk drankje, een kabbelende waterbron of
toeven bij een lichtboom vol herinneringen aan mensen die ons lieten opgroeien tot wie we wilden worden.
Water voelen stromen in bomen, leven zien groot worden van kind over puber naar jong volwassene... het
gebeurde aan iedere deelnemer. Dank aan dit negenspan en hun twee sterk inspirerende begeleiders, Nathalie
en Marga.
En toen was er het Vormselmoment. Hoe een
hele kerk soms van de grond kan gaan als heel de
gemeenschap, na een gebed om de gave van de
heilige Geest, de handen uitstrekt over deze negen
jonge mensen. Je voelt, ja, je hoort zelfs, in die stilte
de Geest neerdalen en deze jonge mensen zalven
met het heilig Chrisma. Dat God op dat moment
de zalvende handen van de bezielers van de groep,
Marga en Nathalie leent, is al een wonder op zich
dat dit kan.
De oudsten onder ons zullen ons vertellen van hoe zij het Vormsel meemaakten, vaak in een ver en vreemd
kerkgebouw, gevormd door een verre bisschop die je voor de rest van leven nooit meer zou ontmoeten. Maar
hier werd gevormd, zoals een kind gevormd wordt van in de moederschoot. Het onderscheid is er haast niet
meer. Of je ouder, vormselbedienaar, catechist of afgevaardigde van een bisschop bent... hier zijn de Vormheren
- zoals zij nog steeds plechtig worden aangesproken - zij die jou, vanuit hun eigen Godsgeloof tot leven hebben
geroepen, gedragen, gevoed, opgevoed en gevormd tot de persoon die je altijd al droomde te worden. Jezelf te
erkennen als kind van God, kind van Mensen... en dat die twee gevoelens niet los van elkaar kunnen bestaan.
En dat alles voor je ogen zien gebeuren op één uur tijd. Dat moet wel een sacrament, een teken, van God zijn.
Hoe een zogenaamde vormheer dan toch een vrouw kan zijn... hier zien wij dat alle historische theologische
problemen enkel tijdverlies waren.
Deze kerkruimte is al veelvuldig de heilige grond of heilige ruimte geweest waarbinnen de Geest van die leven
gevende God bijna aanraakbaar was. Uitgenodigd te mogen worden op zo’n vormselviering... ook al maakte
ik het nu al 26 keer mee, ik wil het niet missen zolang ik leef.
(Rik Devillé)
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5 Stem vanuit de moslimgemeenschap
Yassin El Attar uit Kortrijk is een vlotte en betrokken jongeman. Hij is student maar engageert zich in de
plaatselijke moskee en gaat graag het gesprek aan met jongeren, bijvoorbeeld tijdens vormingssessies
met leerlingen uit het middelbaar onderwijs. We vroegen hem naar een getuigenis over zijn ervaringen.
Voor veel Vlamingen – katholiek of niet - is de wereld waarin
een moslim gedijt een mysterieus, zelfs exotisch milieu waar
men maar bitter weinig voeling mee heeft. Wij leven weliswaar
mét elkaar, maar tegelijk ook nààst elkaar.
Ik heb school gelopen in twee katholieke scholen: het SintNiklaasinstituut te Zwevegem en het lyceum Onze-LieveVrouw Van Vlaanderen te Kortrijk. Veel jonge Vlaamse moslims
zijn – net als ik - in twee verschillende werelden opgegroeid.
Voor mij was dat een fluïde wereld waar ik in school en op
straat ondergedompeld werd in de Vlaamse cultuur, thuis in de
Marokkaanse cultuur met Vlaamse accenten, aangezien mijn
moeder al van de tweede generatie is en bij verre familie soms
geconfronteerd werd met conservatieve opvattingen.
Dat ik in Zwevegem opgroeide in een uitsluitend blanke school en dito wijk heeft ervoor gezorgd dat
ik beide werelden door en door leerde kennen. Ik ken de gevoeligheden én de vooroordelen. Bovenal
zie ik dat we in se allemaal dezelfde mensen zijn, met dezelfde bronnen van frustratie en opluchting,
verdriet en geluk, dromen en ontgoochelingen.
Net dit frustreert veel jonge, hoogopgeleide moslims: wij zien waar het misloopt en waar de
misverstanden zich opstapelen. Spijtig genoeg is onze analyse vaak niet spectaculair of weerzinwekkend
genoeg om een platform te krijgen in de media. Dat is nochtans dé oplossing om begrip te creëren.
Of toch, door het wantrouwen dat in sommige middens heerst ten opzichte van moslims merk ik vaak
dat moslims die een oprechte boodschap brengen voor een betere maatschappij afgedaan worden als
‘valse’ moslims die de publieke opinie naar de mond praten om tijd en ruimte te verwerven voor hun
verborgen agenda, om te domineren en die agenda ten uitvoer te brengen.
Dialoog
Sedert de jeugd de moskee van Kortrijk in 2014 overgenomen heeft is ‘dialoog’ het centrale concept
waar we rond hebben gewerkt. Onbekend maakt immers onbemind.
In dat verband hebben we de voorbije jaren talloze initiatieven, overlegorganen en projecten op poten
gezet om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Wij werken onder anderen intens samen met de
dekenij van Kortrijk in het kader van ‘Dialoog in Vriendschap’. Een initiatief om katholieken en
moslims dichter bij elkaar te brengen.
In dit artikel wil ik het specifiek hebben over de lezingen die ik al een tijdje geef tijdens de vormingsdagen
van de zesdejaars van het Onze-Lieve-Vrouw Van Vlaanderenlyceum te Kortrijk, mijn vroegere school.
Na de aanslag op Charlie Hebdo kreeg ik een vraag van de directrice, Franceska Verhenne, om een
getuigenis te brengen over het leven als moslim in onze maatschappij. Tijdens mijn allereerste beurt
realiseerde ik me meteen dat het onderwerp verbreed moest worden: hoe kon ik deze problematiek
afdoende bespreken zonder een duidelijk sociaal, politiek, geopolitiek, historisch en religieus kader
te schetsen? Het waren boeiende sessies waarin ik mijn hele voorbereiding weg kieperde en inging op
de vragen die de leerlingen hadden. De reacties achteraf waren hartverwarmend. Het is in mijn functie
erg belangrijk om moed te putten uit de energie en oprechtheid die voortkomen uit zo’n sessies om
beter gewapend te zijn tegen de obstakels waar ik dagelijks mee geconfronteerd word.
(lees verder op blz. 15)
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Racisme
In de Franse kantonale verkiezingen van 10 en 17 maart 1985 maakte het Front National een enorme sprong
voorwaarts. De verkiezingen kenden een zelden geziene opkomst (2/3 van de Fransen trokken naar de
stembus), en het Front National kwam toen uit op meer dan één miljoen stemmen. Daarmee verviervoudigde
die partij haar score van drie jaar voordien.
In het eerste boek van Mgr. Jacques Gaillot, “Ils m’ont donné tant de bonheur” (“Ze hebben me zo gelukkig
gemaakt”, 1986) wordt uiteraard ook daarop ingegaan. Maar dertig jaar later is de actualiteit van het
onderwerp niet veraf. Vervang het woord ‘immigrant’ door ‘vluchteling’ of ‘asielzoeker’, en deze tekst wordt
brandend actueel. Tot en met de uitdagingen voor een lokale kerkgemeenschap!
Het racisme stak in februari-maart 1985 opnieuw brutaal
de kop op in ons land. De kwestie van de immigranten
stond bovenaan op de agenda. Het was in een
verkiezingsperiode, voor de kantonale verkiezingen. In
die context legde ik een verklaring af in de lokale kranten
en in het bisdomblad van Evreux. Een klein zinnetje uit
die verklaring zou het vuur aan de lont steken: “Racisme
is niet te verzoenen met het Evangelie.” Het bericht kwam
dezelfde avond nog in het televisiejournaal, waarop
radiostations en verscheidene dagbladen volgden.
Daarin klaagde ik het racisme aan als een belediging van de mens, van zijn waardigheid, van zijn rechten. Men
kan niet tegelijk de rechten van de mens verdedigen en zich racistisch gedragen. Meer was niet nodig voor
Monsieur Le Pen om een open brief tot mij te richten waarin hij me zei: “Als u geen geestelijke was, dan zou
ik u, net als de anderen, voor het gerecht gedaagd hebben.”
Deze nieuwe tussenkomst van mij, die breeduit aan bod kwam in de pers, leverde me een overvloedige
correspondentie op: een dossier van 2.800 bladzijden. Voor de eerste keer waren de reacties ronduit anti.
Men verweet me vooral het marxisme te steunen, te collaboreren met de communistische partij, de goelag
goed te keuren. Wat men me in plaats daarvan vroeg? Dat ik over God zou spreken, maar zou zwijgen over
racisme en andere onderwerpen van die aard; en dat ik me met de zielen zou bezighouden, naar Fatima en
Medjugorge zou gaan …
Van al die brieven onthou ik er toch twee die ik bijzonder geapprecieerd heb. Eerst die van iemand die in
Evreux in de gevangenis zat: “Ik ben het helemaal eens met wat je gezegd hebt en doet. Ik wil dat je weet dat
ik, als ik vrij zou zijn, aan jouw kant zou staan… Doe zo voort, Jacques.” En dan was er nog die grootmoeder
die enkele regels neerpende op een blad uit een schoolschrift: “Weet goed dat de arme mensen aan uw kant
staan, en dat zij die zwijgen in de Kerk misschien niet zijn zoals men denkt.”
***********************************************************
Onlangs bracht ik een avond door in een Franse familie die net terug was van Tunesië, waar ze hun ouders
hadden bezocht. Voor de terugreis namen ze de boot naar Marseille. De passagiers waren in hoofdzaak
Tunesiërs. Op het moment dat ze gaan ontschepen, roepen de douaniers: “De Fransen eerst!” Waarop mijn
vrienden met het schaamrood op de wangen de boot verlaten, voor al de anderen, tegen de stroom passagiers
in. Ze gaan die vorm van discriminatie niet vlug vergeten, ze hebben die beleefd als een belediging, kwetsend
voor hun Tunesische medebroeders.
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Er bestaat dus een racisme dat rechtstreeks het gevolg is van een bepaald soort ideologie: een elitaire houding
die geen gelijkwaardigheid erkent, die ervan uitgaat dat er superieure en minderwaardige rassen zouden
bestaan, superieure en minderwaardige wezens. Een ideologisch racisme, dat zich vertaalt in gedragingen en
attitudes zoals ik daarnet beschreef.
Iets anders nu. In een vrij vervallen appartementsblok wonen Fransen en immigranten samen. De
levensomstandigheden zijn er vrij miserabel. De stad, die niet veraf ligt, heeft geen aandacht voor deze arme
wijken, waar het niet goed leven is. Bij de kantonale verkiezingen kiest een vrij groot aantal bewoners van deze
achteruitgestelde zone voor het Front National. Alsof zij plots ontdekt hebben waarmee al het onrecht dat
hen is aangedaan te maken heeft. Het geweld dat ze in zich meedragen vindt een uitweg. Ze hebben oor voor
de uitspraken van een man die hen ondubbelzinnig zegt dat Frankrijk er is voor de Fransen. Ze begrijpen deze
mokerslagtaal.
Deze vorm van racisme is niet ideologisch. Hij spruit eenvoudig voort uit een aantal sociaal onrechtvaardige
omstandigheden op alle niveaus: woning, scholing, werk. Dat leidt nu eenmaal tot haat en geweld. Vandaar de
noodzaak om de oorzaken die tot dat soort racisme leiden aan te pakken.
Het klopt dat we ergens geneigd zijn onszelf hoger te achten dan de anderen, wat in bepaalde omstandigheden
kan evolueren en tot racistisch gedrag leiden. Maar deze neiging is radicaal tegengesteld aan het Evangelie.
Want daarin wordt ons gezegd dat de mensen van alle rassen broeders zijn. Dàt is het Evangelie. Dat is niet
alleen maar de mening van enkele bisschoppen, dat is het woord van het Evangelie. Als men ons op dit gebied
zegt: “U, bisschoppen, u zegt dat…”, dan antwoord ik: “Niet wij zijn het die dat zeggen, het is het Evangelie.” De
universele broederschap staat ingeschreven in het hart van het Evangelie: “Wat jullie aan de minsten van de
mijnen hebben gedaan, hebben jullie aan mij gedaan.”
****
Op een kerstavond kwam een priester uit Benin bij ons aanschuiven aan de
familietafel. Mijn nichtje – negen jaar oud – zat voor de eerste keer in haar leven aan
tafel met iemand met een zwarte huidskleur. Waarlijk, die vreemdeling intrigeerde
haar. Ze had graag zijn kroeshaar willen aanraken om zich meer rekenschap te
kunnen geven … Wat dan ook nog voor het einde van de avond gebeurde!
Wie van elders komt brengt het verschil aan het licht. De vreemdeling dwingt ons
anders te kijken. Gewoon door wat hij is, stoort hij. Is Christus zelf niet degene die
van elders komt? “Hij kwam wonen onder de zijnen, maar de zijnen hebben hem
niet aangenomen.” Hij is onder ons zoals de vreemdeling. Iemand die hindert.
Op zekere dag belt iemand van Secours Catholique naar het bisdom: “We hebben hier te maken met iemand
waarvan we niet weten waar we hem naartoe zouden sturen. We dachten aan het bisdom. Kunt u hem voor
enkele dagen opnemen?” Het duurt niet lang voor Jean-Paul arriveert. Hij is veertig. Eerder haveloos. We zitten
aan tafel voor het avondmaal. Er is juist ook een gast die de nacht bij ons doorbrengt. De aanwezigheid van
Jean-Paul, dat is de aanwezigheid van de vreemdeling. Hij verrast. Wanneer iemand op die manier aankomt,
dan is dat nooit op het goede moment. Hij haalt ons leven overhoop. Hij ontneemt ons onze tijd. En het is waar,
de avond verloopt anders dan voorzien. Jean-Paul, de vreemdeling, zette ons in ons hemd.
Wie ‘van elders’ komt, heeft iets dat ons scherper kan doen zien wat we tot dan toe nog niet helemaal beseften.
Op die manier wordt de Kerk opgeroepen om steeds meer “katholiek” te worden, door zich open te stellen
voor de culturen van de volkeren. Maar zolang we de vreemdeling op eerste plaats als een bedreiging zien,
heeft hij ons niets te vertellen …
We zijn vast en zeker technologisch en financieel vòòr op de landen van de Derde Wereld. Maar die landen
hebben wel culturele, familiale en spirituele waarden die wij niet hebben of niet meer hebben. Als men het
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heeft over onze verhouding tot de Derde Wereld, over hulp aan de arme landen, dan moeten we in die zaken
een dimensie van wederkerigheid zien. Er is immers niet alleen de economie, er is ook het domein van de
cultuur. Want het gaat om de ontwikkeling van de hele mens en van alle mensen. Maar helaas, in een periode
van economische crisis is de vreemdeling altijd de zondebok. We leven in een maatschappij die bang is voor
de anderen, bang voor het verschil. Het zoeken van een zondebok, vooral in tijden van werkloosheid, staat
geschreven in het hart van de mens.
****
In het departement van de Eure zijn er niet zoveel immigranten: 3,5%, terwijl het nationaal gemiddelde
7% bedraagt. Toch is er een zekere concentratie in Evreux zelf en in de vallei van de Seine. Voor de rest zijn
de problemen die met immigratie te maken hebben belachelijk klein in vergelijking met de problemen die
Lyon of Parijs kent. Alles zou goed kunnen gaan, zonder enig probleem waarop men het etiket ‘racisme’ zou
kunnen kleven. En toch is de gemeentepolitiek dikwijls zeer strikt; aan immigranten wordt bij voorbeeld vaak
huisvesting geweigerd.
Fenomenen als uitsluiting en racisme in de strikte zin van het woord komen objectief gezien weinig voor. Soms
is het de angst voor een probleem dat zich zou kunnen stellen die vormen van discriminatie veroorzaakt. De
extreme gevoeligheid voor verkiezingsargumenten toont aan dat het racisme zich in hoge mate afspeelt op
het niveau van de collectieve verbeelding.
Ik stel vast dat de immigranten zich bevinden op plaatsen waar de grootste concentraties van armoede te
vinden zijn. Jonge Noord-Afrikanen worden overal uitgesloten, en vooral op de arbeidsmarkt. Ze groeperen
zich in bendes in de wijken waar ze wonen en worden nauwlettend in het oog gehouden door een repressief
politieapparaat.
****
Als het over de mens en zijn toekomst gaat, dan kan je onmogelijk om het even wat zeggen of laten zeggen.
Het racisme bagatelliseren is gevaarlijk. Daarvan een opinie maken naast een andere is met vuur spelen.
Het is hartverwarmend vast te stellen dat alle morele en spirituele krachten van ons land hun inspanningen
bundelen om het racisme te bestrijden. Met immigranten kan een toekomst opgebouwd worden. Het is
mogelijk samen te leven, met onze verschillen.
****
Of de Kerk zelf niet aan de basis ligt van een zekere vorm van racisme, door te weigeren zich aan te passen
aan de specifieke culturen en overal dezelfde cultuur op te leggen?1 Die vraag doet me denken aan wat
zich in Noord-Afrika heeft afgespeeld. Tot in de vijfde eeuw heeft de Kerk zich er sterk uitgebreid. Ze heeft
zich geïntegreerd in de Romeinse wereld. Het Latijn was haar taal. Maar ze heeft zich niet geïntegreerd
in de cultuur en de taal van de Berbers, terwijl dat de cultuur en de taal van daar was. Daarom werd het
christendom van de kaart geveegd toen de Arabieren die streek veroverden. Er bleef niets van over – terwijl
de cultuur en de taal van de Berbers tot op vandaag is blijven bestaan … Had het christendom zich aangepast
aan de cultuur van de Berbers, zou ze dan niet doorheen de eeuwen zijn blijven bestaan? Velen denken dat.
Cyrillus en Methodius, daarentegen, hebben het Evangelie binnengebracht in de Slavische cultuur, en hebben
zo de Slavische cultuur binnengebracht in de Kerk. Dat is elfhonderd jaar geleden … Die twee mannen
hebben de aandacht gevestigd op de uitdaging die een welbepaalde cultuur stelt. Het is diezelfde uitdaging
die vandaag op ons af komt.
****
Ik stel vast dat heel weinig christelijke leken zich inzetten voor een duurzaam samenleven met de immigranten.
Ik ken evenwel kleine gemeenschappen van religieuzen die dagelijks hun leven met hen delen. Een voorbeeld?
De zusters van de heilige Vincentius a Paulo, in een appartementsblok waar veel immigranten wonen. Dat is
bijzonder veelzeggend.
1
Vandaag denken we daarbij niet alleen aan de liturgie, maar ook aan een aantal domeinen van seksuele
moraal. Op de synode van het gezin kwamen de culturele verschillen duidelijk naar voren!
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De christenen tonen zich zeer open en genereus tegenover families van immigranten. Maar zouden we in staat
zijn om de overgang te maken van een Kerk die open staat voor immigranten tot een Kerk die met hen het
leven deelt?
Elke dag komen in de parochies op een heel eenvoudige manier contacten met immigranten tot stand: ze
nemen deel aan een pastorale raad, aan de voorbereiding op het doopsel, aan de liturgie, aan de K.A.J. … De
pastoraal voor de migranten moet wat schotten neerhalen zodat zij niet langer onder elkaar blijven. Zouden
we hen in de Kerk het woord durven geven?
Toen zowat overal onverdraagzaamheid en geweld ten overstaan van vreemdelingen de kop opstak, vond
in de kathedraal van Evreux op een vrijdagavond een grote bijeenkomst plaats. Het thema was “Ik was
vreemdeling en je hebt mij opgenomen.” Alle actieve krachten van het bisdom waren aanwezig. Onze broeders
immigranten kwamen op het altaar een klein kaarsje plaatsen, een lichtje van hoop en van broederlijkheid.
Ze vertegenwoordigden alle uithoeken van de wereld: Zuid-Amerika, Azië, Oost- en West-Europa. Ze spraken
voor de menigte hun vreugde en hun hoop uit. Die avond hebben we beter begrepen dat de universele
broederlijkheid ingeschreven staat in het Evangelie, en dat elke mens voor ons een broeder is.
****
Ik bracht onlangs een pastoraal bezoek in een dorp. Ik vroeg er hoe men elkaar kende, en of men goed met
elkaar kon opschieten. Iemand heeft me geantwoord: “We komen goed overeen, omdat iedereen in zijn eigen
huis blijft.”
Zoals velen herinner ik me nog altijd wat die jonge Algerijn overkwam die gedood werd in de trein van Bordeaux
naar Ventimiglia. Op het proces onderstreepte een van de advocaten heel terecht: “Vanaf het ogenblik dat wij
onverschillig zijn voor de anderen, zoals de reizigers die avond op de trein Bordeaux-Ventimiglia, brengen wij
onszelf in gevaar.”2
(…)
Het racisme is een kleine plant, doorlevend helaas, in het hart van elk mens. Ze kan zich ontwikkelen, en maken
dat we plots weigeren in iemand een broer te zien. Dit dreigt telkens weer de kop op te steken … En op dit
ogenblik zijn we in Frankrijk in een periode waar de omstandigheden daartoe gemakkelijk aanleiding kunnen
geven.
Achter de beschuldiging dat de “andere” de oorzaak is van bijvoorbeeld socioeconomische moeilijkheden schuilt de angst voor de mens die verschillend
is van ons. Ik nam eens deel aan een sessie waar een van de deelnemers
angstig bevend naartoe was gekomen. Op het einde van de sessie durfde hij
het aan het woord te nemen. Hij zei: “Ik was bang voor jullie, voor elk van
jullie. Die angst is van mij afgevallen en daardoor heb ik broers gevonden. Ik
ga die broederlijke manier van kijken, die de vrees verdrijft, koesteren.”
We bevinden ons in een samenleving die bang is. De mensen houden maar niet
op zich te beveiligen. De angst doet ons de vreemde zien als een bedreiging.
We moeten dringend het verschil leren accepteren en erkennen, om aan het
racisme te ontsnappen.
2
13 november 1983. De 26-jarige Habib Grimzi, Algerijn, heeft in Bordeaux zijn Franse vriendin bezocht en
reist met de trein via Italië terug naar huis. Daar wordt hij lastiggevallen door drie twintigers, kandidaten voor het
Vreemdelingenlegioen. Ze proberen hem zijn walkman af te nemen, hij verzet zich. De schermutseling wordt een gevecht
dat dramatisch eindigt: de drie gooien hem door het raam van de rijdende trein. 95 medepassagiers in de onmiddellijke
omgeving houden zich de hele tijd afzijdig … Begin 1985 kwam in Frankrijk de film “Train d’enfer” uit, gebaseerd op dit
waargebeurde verhaal.
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(vervolg van blz 10)

Sinds die editie heb ik mijn modus operandi volledig veranderd. Ik begeef me naar de vormingsdagen
met enkele vage ideeën over wat ik zou willen zeggen maar die zijn niet absoluut. Ik praat eerst over
mijn persoonlijk leven, schakel dan over naar wat islam eigenlijk essentieel inhoudt en dompel de
studenten dan onder in de wondere wereld van de geopolitiek. Ik merk dat ze vooral geïnteresseerd
zijn in dat laatste aspect, het helpt hen deze wereld in verandering gemakkelijker te begrijpen. Ik leg
uit hoe machts- en wereldpolitiek in elkaar zit. Waarom landen en politici ageren zoals ze dat doen. Ik
reik hen een rationele visie aan die een houvast kan bieden in de eindeloze stroom van nieuwsberichten.
Eigenlijk doe ik wat de media niet doet: ik focus me niet op het feitelijke relaas van gebeurtenissen
maar op de context van waaruit je die gebeurtenissen moet interpreteren. Ver weg van alle taboes en
waardeoordelen probeer ik hen een les te geven in pragmatisme en realisme. Ik tracht hun geesten
te openen door een zo breed mogelijk plaatje te schetsen. In essentie heb ik het over geografie en
demografie en de legitimerende rol die filosofie en ideologie spelen. Deze invalshoek maakt komaf met
alle vooroordelen en populistische oneliners.
Ikzelf heb in 2010 besloten om internationale politiek te gaan studeren aan de Universiteit Gent om
de wereld beter te begrijpen. Dat maakte me toen ietwat tot een buitenbeentje; nu merk ik dat bij veel
studenten enorme honger is naar die kennis. Kennis die meer dan ooit actueel is maar die verloren is
gegaan in de sensatiemedia. Ik krijg van de studenten een eindeloze stroom vragen over mezelf, de
binnenlandse politiek van een land, de buitenlandse politiek van een land, wat “belangen” eigenlijk
zijn, aspecten van radicalisering, wat islam betekent voor mezelf en miljoenen andere moslims, de
werking van onze moskee…
Als moskee ontvangen wij ongeveer een tachtigtal groepen per jaar; vooral scholen, diverse
geloofsgemeenschappen en middenveldorganisaties. Die krijgen dan een woordje uitleg over de islam
en de werking van de moskee. Daarna is er ruime mogelijkheid om vragen te stellen. Enkele weken
geleden kreeg ik naar jaarlijkse gewoonte enkele dagen naeen het bezoek van de derdejaars van mijn
oude school. Na afloop sprak een leerlinge me aan, of ik die persoon was die lezingen geeft aan de
zesdes. Ze vertelde me dat haar zus, en enkele andere jaargenoten, politieke wetenschappen zijn gaan
studeren omdat ik hun honger naar die kennis aangewakkerd had. Op dergelijke momenten ben ik blij,
beseffende dat onze manier van werken zijn vruchten begint af te werpen.
(Yassin)
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6. Toepsraak Huub Oosterhuis - 20 oktober 2016 te Leuven

BEVRIJDEND GODSGELOOF
Huub Oosterhuis hield een toespraak voor de Universitaire Parochie te Leuven. Dit is de tekst van het eerste gedeelte.
1.
Wat is de gangbare betekenis van het woord ‘god’ in woordenboeken, enquêtes en publieke opinie? Opperwezen.
Almachtig. Streng. Beloont en straft – altijd een Hij, soms een Het, dat wordt algauw Het Noodlot. Het merendeel
van degenen die zeggen in zoiets als een ‘god’ te geloven, kan niet helder zeggen wat ze dan geloven. Of wat
‘geloven’ is, hoe ze dat doen, hoe ze daarop gekomen zijn. De meesten verdwalen in hun eigen bewoordingen en
spreken zichzelf tegen: die strenge almachtige is een groot raadsel, je kunt het niet begrijpen allemaal – en dat is dus
‘geloven’.
2.
Het woord ‘god’ is ingesponnen in misverstanden en praatjes. Er is een onbewuste taal over ‘god’, een taalvergaarbak
waarin van alles bij elkaar zit, van bijbelse, Grieks-wijsgerige, Germaanse of Oosterse huize. En er zijn heel wat
geruchten over ‘god’ in omloop. Ik denk dat velen van hen die op zondag in een kerk bijeenkomen, delen in die
onbewustheid, en door die geruchten in verwarring worden gebracht, ze denken dat het gaat over de God van de
bijbel, maar nee, het gaat over een almachtig opperwezen.
Het lijkt noodzakelijk steeds opnieuw de Naam van de bijbelse God uit te leggen en met elkaar af te spreken dat wij
met ‘God’ bedoelen: die ene die in het bijbelse uittocht- en bevrijdingsverhaal het kermen van mensen hoort en niet
harden kan dat zij vernederde, geknechte, verlaten en verachte wezens zijn, en daarom iemand, Mozes, jou, mij,
stuurt naar hen toe, om ze te bevrijden uit de macht van hun onderdrukkers. Deze die mensen stuurt naar mensen in
nood, die zó heet, is niet de god van woordenboeken, enquêtes en publieke opinie.
3.
De god van de bijbel, die van Mozes en Jezus is ‘stem’. Je kunt hem horen. Door heel de bijbel heen wordt gezegd
dat wij een stem hebben gehoord. Herken je dit? Ooit, op enig moment in je leven, je was in de diepte of in de
zevende hemel, in de woestijn of in een tuin, in de nacht, in de storm, in de luwte, je was in jezelf, in een ander – we
waren met velen, onder één dak, rondom één tafel: ooit zouden wij een stem gehoord hebben, die riep uit ‘vuur’.
Vuur is waar je niet ín kan, ondoordringbaar. Een stem uit het onbereikbare, van de overkant, toch van vlakbij. Je
hoorde je naam en je verstond, je wist je geroepen. Waartoe? Dat komt later. Eerst komt die seconde dat je weet: die
daar geroepen wordt, ben ik. Alle ‘godheid’ van de wereld zwijgt, meedogenloos, commandeert, hoont, beschuldigt
of beveelt. Deze roept. Stem, tot jou gericht.
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4.
Het is een beginsel van de joodse Schriftuitleg dat men een afzonderlijke tekst moet verklaren ‘in het licht van de
geest die de bijbel in haar geheel kenmerkt,’ aldus Emmanuel Levinas. (‘Deze methode om de bijbel te begrijpen
noemt men Talmoed’.) De bijbel is, in haar geheel, het verhaal van een Bevrijder-God. Maar dan kunnen, in het
licht van dit geheel, de woorden ‘en God schiep de mens naar zijn beeld’ niets anders betekenen dan ‘hij schiep
hen zo dat zij kunnen bevrijden’ – dat zij ‘wie’ kunnen bevrijden? Dat zij elkaar kunnen bevrijden. Deze god is:
vrijheid scheppende vrijheid. Er staat: ‘God zegende hen en God sprak tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk,
vervult de aarde en weest machtig over haar’ (Genesis 1:28). Die opdracht en zegen formuleert de omvang van de
menselijke vrijheid. God, bevrijder-schepper, maakt een begin met het ‘project hemel-en-aarde’; mensen zullen het
verder ontwikkelen, de aarde machtig zijn, niet onderhorig, haar behoeden, in cultuur brengen, haar geheimen leren
kennen, haar mogelijkheden gebruiken ten dienste van elkaar. Dat te doen is vrijheid.
Volle vrijheid betekent volledige verantwoordelijkheid. ‘De hemel is van hem, de aarde heeft hij aan de mensen
gegeven,’ zegt psalm 115. En de mensen heeft hij aan elkaar gegeven. Hij heeft hen verantwoordelijk gemaakt voor
elkaars toekomst, hen toegerust voor het goede met hart en ziel en verstand, met een geweten dat onrecht voorvoelt
en duisternis onderscheidt van licht.
Deze vrijheid scheppende Bevrijder-God bevrijdt dus mensen door mensen, en niet anders. Hij die ons zo gemaakt
heeft dat wij elkaar moeten redden, hij kon Auschwitz niet verhinderen, en kan geen toekomstige rampen voorkomen,
en geen blinde meisjes genezen, en ons niet ontslaan van onze schuld tegenover elkaar, en niet vergeven wat wij
tegen elkaar misdoen. Door het feit zelf dat hij vrije mensen schiep, gaf hij zijn schepping uit handen. Maar ‘vrij’
betekent wel: dat hij ons de vrijheid ingeschapen heeft elkaar te vergeven, elkaars schuldenlast te verlichten (weg
te nemen zelfs), een nieuw Auschwitz te voorkomen, nieuwe genezingsmethoden na te jagen, en deze wereld zo in
te richten dat ziekte en leed niet worden afgewenteld op de kleinste, zwakste, armste mensenkinderen.
Waar is ‘God’? In de hemel, zijn ‘hemel’, in zijn verborgenheid, in zichzelf. En in het woord waarin hij zichzelf
uitspreekt, zijn Thora (zijn hemel op aarde), die mensen leert en smeekt elkaar te genezen, Auschwitz te voorkomen.
In zijn woord dat een beroep doet op de volledige verantwoordelijkheid van de mens, is hij aanwezig. En voor
zover dat woord door mensen wordt volbracht, ‘vlees’ wordt in mensen, ‘is’ hij in mensen. Kortste samenvatting
van die Thora is het ‘gebod van de liefde’. De God die in de bijbel ‘de machtige’ wordt genoemd, de bevrijder en
schepper, ‘is’ en komt en werkt in en door dat woord ‘Heb liefde tot je naaste die is als jij, je gelijke’.
Liefde? Ja, geef hem te drinken, te eten, en al het andere, alles wat je zelf nodig hebt om te leven. Stel daden van
‘liefde’ – bedoeld wordt niet een warm gevoel, maar een levenshouding en een gedrag. Jezus heeft dit woord in de
geest van zijn traditie uitgelegd met de parabel van de ‘barmhartige Samaritaan’ (Lukas 10:25-37). Dit woord is
evident. Niet omdat het logisch te bewijzen is – het is even onbewijsbaar als de noodzaak van deze of die mens die
hier en nu onvoorzien en lastig tegenover mij zit, en mij om hulp vraagt. Het is evident, omdat het mijn geweten
wekt, mij verantwoordelijk maakt, mij maakt tot wat ik ben, mij aanspreekt op mijn vrijheid. De evidentie van dit
woord is Gods macht. Machtiger dan mensen die dit woord volbrengen, is hij in deze wereld niet.
Maar de mensen doen het niet. Ze doen het tegendeel, dood en verderf. Kijk maar! schreeuw ik. Maar er zijn
mensen die het doen, nog niet alles is verloren. Kijk maar! zegt de bijbel dan. En terwijl, tot in de kleinste details,
wreedheid en ontrouw, dood en verderf gekend en beschreven worden, zijn ze in geen enkel bijbels geschrift, nooit
één moment, tot noodzaak verheven of als doem geaccepteerd. Wat mensen ook uitspoken, ze blijven mensen. Ze
kunnen zich zelfs ieder moment bekeren
5.
Tegen de gedachte in dat er een onkenbare, onzinnige, zelfs krankzinnige god zou zijn, een willekeur-god, een
ijdele patser die zich laat bidden en smeken en dan wel zal zien of hij gehoor geeft, denkt de bijbel de gedachte,
en houdt vol dat er een God van liefde is, die mensen niet ‘niks’ vindt, maar hoogacht. Die hun liefde begeert. Hoe
zou hij onze liefde begeren, als hij ons niet vrij gemaakt had om hem die liefde te geven of te weigeren? Niemand
begeert toch liefde van een ander, als die niet vrij is om liefde te geven? Waarom heeft hij ons vrij geschapen?
Omdat hij vriendschap wou, gelijkwaardige liefde.
(Huub Oosterhuis)
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7. Jeremiade - Stem en tegenstem

Zorgen voor…
Het is misschien het lot van papa’s en mama’s, maar het gaat dieper dan dat. Ik merk een
groot onbehagen bij heel wat mensen voor de toekomst. 2016 bracht onzekerheid en angst, we gaan er als
samenleving al lang niet meer van uit dat morgen beter kan worden dan vandaag.
Recent was er de verkiezing van Trump, de wereld staat op zijn kop, mensen haken af bij traditionele politiek,
zoeken de meest spannende verandering, tegen alles wat ‘hoort’ in. Omdat een ander wervend perspectief
ontbreekt. Maar Trump staat niet alleen. Hij past in een bizar plaatje van Brexit, vreemde politieke strekkingen
allerhande, culturele onzekerheid, een ontvlambare wereldwijde situatie, terreur, groeiende ongelijkheid,
milieuproblemen die niet te overzien zijn en ons opgebouwd comfort dreigen in het gedrang te brengen,…
geen wonder dat we misschien het spoor wat bijster zijn.
En dat vreet aan me, ik geef het eerlijk toe. Ik worstel ermee hoe ik eenvoudige en duidelijke oplossingen kan
voorstellen voor complexe problemen allerhande, hoe ik mezelf recht in de ogen kan blijven kijken in een
mismeesterd politiek systeem waar zowel politici als burgers vaak niet eerlijk naar kijken, hoe ik resultaten
kan boeken zonder mijn oprechte ambitie voor andere politiek los te moeten laten.
En dan kijk je ook naar zingeving en dan merk je een even ziek systeem. Een kerk in verval, vaak krampachtig
vastklampend aan wat was. Een paus die sympathie opwekt, maar dan toch weer te veel in het systeem vastzit
om duidelijk te kunnen maken dat vrouwen wel priester zouden mogen worden. Dat wie iets anders beweert,
gewoon Christelijk inconsequent is. Maar ook daar begrip, nog steeds zijn we ook daar door van alles collectief
het spoor bijster. Alles verandert en hoe hard.
En toch zie ik mijn eigen kleine brokje hoop. Dat er wel mensen zijn die samen kracht vinden om de waarheid
te verkiezen, om mensen te verbinden. Dat we niet vergeten zijn waar we allemaal samen voor willen staan,
waar we in geloven. We moeten dat zeggen, blijven ‘verkondigen’, tegen beter weten in. Beseffend dat de hoop,
de mens weerbaar is en uiteindelijk vooruit gaat. Overtuigd dat het openbreken finaal het beste antwoord is,
beter dan het opsluiten. En wetend dat dat energie kost, aan ieder van ons, dag na dag, en dat we daarom meer
dan ooit zorg moeten dragen. Van iedereen, van elkaar. 2017 wordt mijn jaar van de zorg.
(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)

De redactie wenst u
een zalig kerstfeest en een
vredevol 2017!…
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8. vOLGENS DE sCHRIFTEN
Genezing van de tien melaatsen Lc, 17, 11-19
“Op zijn reis naar Jeruzalem trok hij door het grensgebied van Samaria en Galilea...”
Op reis door het evangelie van Lucas zijn we, vooral sinds hoofdstuk 15, in “bekeringsverhalen” beland: de
parabel van de verloren zoon (vader en oudste broer inbegrepen), voorafgegaan door de vertelling van Lazarus
en de feestneus, oproep tot méér geloof (= meer dan een verstands-act) en nu stappen de tien melaatsen ons
tegemoet. Het blijft belangrijk elk verhaal, iedere anekdote of wat dan ook in een bredere context te lezen.
Lucas maakt van Jezus’ reis zijn levensverloop: van het Noorden (het Galilea van “de heidenen” of vreemden),
doorheen Samaria (het land van de onzuivere bewoners vermengd met de Assyriërs) en tenslotte het Zuiden:
Juda, waar het strikt uitverkoren volk (de beteren) zich vestigt met Jeruzalem als hoofdstad, de stad van David.
Dààr zal de mensenzoon worden overgeleverd en verworpen, in ongenade vallen bij de onoprechte kerk van zijn
tijd.
Grensgebieden zijn gevaarlijk, toen en nu, zowat overal ter wereld. De grens tussen Syrië en Turkije, tussen Irak
en het Noordelijke deel ervan (de Koerden), de hoogte van Golan boven het meer van Galilea, Noord- en ZuidSoedan, Mexico en het Zuiden van de Verenigde Staten... Teveel om op te noemen.
Heel wat mensen die niet meetellen, afgeschreven worden en geweerd, hokken daar in mensonwaardige
omstandigheden of dolen er rond zonder hoop.
In de termen van dit evangelie gaat het over de kerk van toen tegenover “zij die onrein zijn” vanuit hun
etnische achtergrond en/of ziekten of handicap, hier in het bijzonder melaatsen (een verzamelnaam voor allerlei
huidaandoeningen tot de melaatsheid zelf). Bovendien droegen dit soort zieken het dreigende label van de
besmettelijkheid. Zij waren in feite al “overleden” en hielden zich op aan de uiterste randen van de samenleving.
Hun aandoening was de zichtbare bestraffing van God, het bewijs van een “goddeloos” leven.
Blijkbaar hadden de tien melaatsen er weet van wie Jezus was en gebruikten zij de aanroeping “Meester, ontferm
u over ons” (het “Kyrie eleison” uit de eerste gemeenschappen van Lucas en Paulus). Kyrie of Heer is de titel
voor de verrezen Jezus.
Hier staat dus het orthodoxe godsvolk in de kijker, met name de religieuze leiders (de priesters), die onder één
hoedje speelden met de Romeinen om eigen macht en voordeel te vestigen... op grond van de Wet van Mozes,
de tien geboden of de tien woorden, zoals er te lezen staat in het boek Deuteronomium 6,4: “Hoor Israël. Onze
God is de Enige. Gij zult de enige God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en
geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer
dan deze twee.”
Vanuit dit fundament (Israël, Christendom en Islam!) geeft God aan Mozes de Tien Woorden (geboden) en net
tegen die Tien Woorden zondigen de priesters van Jeruzalem: ze verloochenen het fundament van hun eigen Wet
door de melaatsen uit te sluiten.
We kunnen de tien melaatsen immers zien als de nieuwe Tien Woorden. Hun genezing is het opheffen van hun
publieke schuld (zij dragen schuld aan hun miserie) en het zich tonen aan de priesters is de bevestiging dat God
hen niet verwerpt.
Wie “melaatsen” binnen het officiële centrum brengt, maakt de maatschappij tot een sámenleving, zoals de eerste
kerkgemeenschappen dat deden in het spoor van Jezus.
Bovendien wordt het heilzaam-schokkende op de spits gedreven door
een “onzuiver” iemand als prototype te stellen van dankbaarheid (één
op de tien ! )... een Samaritaan!
Model voor de Godserkenning in Jezus als Diens beste gestalte is dus
iemand die dubbel miskend wordt: een “onzuivere melaatse”, erkend en
genezen!
(Karel Staes)
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9 Verklaring van Langemark
Op zondag 6 november 2016 lanceerde Wakker voor Vrede tijdens de 7de vredeswake in Langemark de
‘Verklaring van Langemark’. De tekst is een krachtig statement dat oproept tot een humaner vluchtelingenbeleid
in België en Europa. De initiatiefnemers willen ook zelf werk maken van een breed draagvlak voor dialoog,
ontmoeting en diversiteit. De Verklaring heeft de steun van een indrukwekkende groep prominenten.
Voetbalanalist Jan Mulder, comedian Bert Gabriels, vredesicoon zuster Jeanne Devos, actrice Reinhilde Decleir,
de nieuwe bisschop van Brugge Lode Aerts…: samen met tientallen andere figuren uit diverse sectoren van
onze samenleving, scharen ze zich vierkant achter de ‘Verklaring van Langemark’. Zo willen ze mee het signaal
versterken dat Wakker voor Vrede uitstuurt n.a.v. de vredeswake ‘Vluchteling zkt. vrede’.
Dat signaal is niet mis te verstaan. Muren optrekken rond onze welvaart, vindt de organisatie immoreel. Europa,
dat prat gaat op zijn waarden, moet zich genereus en gastvrij tonen naar mensen die een betere toekomst zoeken.
Evenzeer moet het op het wereldtoneel meer inspanningen doen om de oorzaken weg te werken van gedwongen
migratie.
De Verklaring wijst niet enkel naar de politiek, maar roept alle krachten in de samenleving op om werk te
maken van een cultuur van ontmoeting. Wakker voor Vrede gelooft dat nieuwkomers onze samenleving kunnen
verrijken en versterken. Dat vraagt van iedere burger inspanningen om zich open en solidair op te stellen.

VERKLARING VAN LANGEMARK
Honderd jaar geleden joeg de Eerste Wereldoorlog 10 miljoen mensen op de vlucht. Vandaag zijn wereldwijd
meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht: deels voor oorlog, maar ook door klimaatverandering, gebrek
aan sociale bescherming, medische verzorging, onderwijs – kortom door gebrek aan toekomst.
Vanuit Langemark, waar vanaf de lente van 1915 de totale bevolking op de vlucht was, lanceert Wakker
voor Vrede deze dringende oproep – de Verklaring van Langemark.
Wij verdragen niet langer dat te veel politici in België en Europa het egoïsme en de angst aanwakkeren,
door muren op te trekken rond onze welvaart en de vreemde nieuwkomer niet op de eerste plaats als
medemens in de ogen te kijken. Wij dagen alle beleidsmakers uit om moediger te zijn en hun medeburgers
te betrekken in daden van gastvrijheid, integratie en solidariteit. Wij vragen meer inspanningen om de
oorzaken van gedwongen migratie in de landen van herkomst weg te werken.
Wij zijn ten diepste verontwaardigd over het gemak waarmee Europa zijn waarden verloochent. Wij
achten het immoreel dat bakens van beschaving zoals de conventie van Genève in vraag gesteld worden.
Wij vinden het beschamend dat Europa zijn verantwoordelijkheid afwentelt op landen die nochtans
minder draagkracht hebben. Wij roepen op tot een brede Europese beweging van groepen en mensen
die Europa in woord en daad vrijwaren als een gastvrij,
solidair en moreel hoogstaand continent.
Wij nemen het niet dat gezagsdragers de sfeer van angst en
onveiligheid als gevolg van terreuraanslagen misbruiken,
om vluchtelingen en migranten te stigmatiseren en zo
hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.
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Wij roepen alle krachten in onze samenleving op om werk te maken van een cultuur van ontmoeting,
omdat wij geloven dat elke waarachtige ontmoeting met een nieuwkomer de samenleving verrijkt en
versterkt.
Wij moedigen media, journalisten, opiniemakers, ngo’s, opvoeders, leerkrachten, kunstenaars,
verenigingen… aan om nog meer inspanningen te leveren om mensen te verbinden. Wij pleiten ervoor
de vele positieve verhalen de aandacht te geven die ze verdienen, zonder daarbij blind te zijn voor de
problemen, die dienen benoemd en aangepakt te worden.
Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een (mede)mens te zien en te beseffen
dat we allen gelijkwaardig zijn, hoezeer we ook van elkaar verschillen. Wij willen mee bouwen aan
een breed draagvlak voor dialoog, ontmoeting en diversiteit. Wij nodigen al onze medeburgers uit
om vluchtelingen en migranten te verwelkomen met concrete daden van solidariteit. Samen met alle
nieuwkomers willen wij werk maken van een vredevolle samenleving – in ons dorp, onze stad, ons
land, Europa, de wereld.
Langemark, 6 november 2016

Deze verklaring gaat uit van Wakker voor Vrede en is ondertekend door:
ORGANISATIES:
Amnesty International Vlaanderen, Caritas International, Orbit vzw, Pax Christi Vlaanderen,
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
PROMINENTEN:
Alain PLATEL, choreograaf; Bea CANTILLON, armoede-expert, professor Uantwerpen; Bert GABRIELS,
comedian; Bleri LLESHI, politiek filosoof, mensenrechtenactivist; Bogdan VANDEN BERGHE, directeur
11.11.11; Christophe BUSCH, directeur Kazerne Dossin; Dirk DEWACHTER, psychiater, auteur; Eddy
VAN TILT, welzijnswerker, auteur; Frans SCHOTTE, voorzitter Gezinsbond, Frans WUYTACK,
kunstenaar; Guido VANHEESWIJCK, filosoof, professor Uantwerpen; Herman VAN GOETHEM, rector
Uantwerpen; Jan DE COCK, bezieler Within Without Walls; Jan MULDER, voetbalanalist; Jeanne DEVOS,
vredesicoon; Jennie VANLERBERGHE, bezielster Moeders voor Vrede; Jozef DE KESEL, aartsbisschop;
Karine VANDENBERGHE, voormalig voorzitster Amnesty International Vlaanderen; Katlijn MALFLIET,
vice-rector KULeuven; Lien VAN DE KELDER, actrice, juriste; Lieve HERIJGERS, directeur Broederlijk
Delen; Lieven BOEVE, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen; Lode AERTS, bisschop van
Brugge; Luc DE SCHEPPER, rector Uhasselt; Luc VAN LOOY, bisschop van Gent; Ludo ABICHT, filosoof;
Magda DE MEYER, voorzitster Vrouwenraad; Manu VAN HECKE, abt Westvleteren; Marc DEPAEPE,
rector KULAK; Marie BAMUTESE, activiste, auteur; Michael DE COCK, artistiek leider KVS; Mieke
VAN HECKE, voorzitster Vlaams Vredesinstituut; Nelly MAES, voormalig politica; Patrick DEVELTERE,
voorzitter beweging.net; Paul BREYNE, ere-gouverneur West-Vlaanderen; Paul DUJARDIN, directeur
BOZAR; Peter VERLINDEN, journalist; Petra DE SUTTER, lid Raad van Europa, professor Ugent; Piet
SPANHOVE, directeur Studio Globo; Reginald MOREELS, humanitair chirurg; Reinhilde DECLEIR,
artistiek leider Tutti Fratelli; Roger BURGGRAEVE, moraalfilosoof; Sabine DE BETHUNE, vredesvrouw,
Vlaams volksvertegenwoordigster; Steven VANACKERE, senator; Vicky CORYN, algemeen directeur
GroepINTRO; Willem VERMANDERE, kunstenaar; Wim A.G. BLONK, emeritus professor VUB; Wim
OPBROUCK, acteur, muzikant; Wouter HILLAERT, bezieler Hart boven Hard; Wouter TORFS, ceo
Schoenen Torfs
Meer info: www.wakkervoorvrede.be
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10. Wie vangt mij als ik val?

Met het oplossen van de God van haar jeugd, verloor Liesbeth Gijsbers niet al haar geloof. Maar God
werd wel abstracter, meer mysterie dan antwoord. Hoe kan het geloof dan nog troost bieden als je dreigt
te bezwijken onder een of ander verdrietig lot? Gaandeweg ontdekt zij nieuwe mogelijkheden, in een
wonderlijk samenspel van vraag en antwoord. “Ik mag daar zo langzamerhand gerust op vertrouwen.”
Mijn ouders verlieten de kerk en daarmee hun geloof in de God met wie zij waren grootgebracht toen ik nog
maar een klein meisje was. Niet dat ze met hun vertrek álle geloof overboord gooiden, maar het ‘waarin’
bleef vanaf dat moment toch tamelijk vaag en abstract. Althans voor mij, als kind. God verloor zijn concrete
aanwezigheid. Niet langer sprak ik bijvoorbeeld op mijn beide knietjes voor mijn bed dat rustgevende
houd-alsjeblieft-de-wacht-vannacht-gebedje voor hem uit. Hij was opeens meer een Iets dan een Iemand
geworden, meer een mysterie dan een antwoord.
Zo groeide ik op, in het besef van iets onmetelijk groots om mij heen, dat mijn ontzag wekte en me
bescheiden maakte, maar waarmee ik tegelijkertijd niet zomaar een relatie aan kon gaan en al zeker geen
persoonlijke. Van een straffende God had ik gelukkig niets te vrezen, maar in het mysterie loste ook zijn
troostende werking en aanwezigheid voor mij op.
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Tot wie?
Tot wie moet ik me wenden als het bestaan me te machtig wordt? Tot wie, wanneer de zin van mijn leven
me eens dreigt te ontgaan? Tot wie, wanneer ik bang ben te bezwijken onder een of ander verdrietig
menselijk lot? Wie helpt mij dan opstaan? Wie vangt me als ik val?
Als ik me de aller-donkerste stukjes van mijn levensweg voor de geest haal, dan was er steeds iemand die
me de hand reikte. Iemand die zag en deed wat nodig was. Een bemoedigend woord of gebaar. Iemand
die een eindje met me opliep. Waar ik mijzelf liet zien en kennen in mijn nood, stond altijd wel ergens een
helper langs de weg. Steeds in die volgorde, dat wel, leerde ik gaandeweg: eerst is er de vraag, dan het
antwoord. Een helper kan pas een helper zijn als ik hem toesta dat te zijn. Zoals een dokter pas dokter kan
zijn als zich een patiënt bij hem meldt.
Het beginpunt voor hulp ligt in mijn bereidheid die toe te laten. Waar ik mezelf durf te laten vallen, staat
tot mijn verwondering steeds een vangnet klaar, al ziet het er meestal heel anders uit dan ik me ooit had
kunnen voorstellen. Maar ik mag daar zo langzamerhand gerust op vertrouwen.
Vraag en antwoord
In dit wonderlijke samenspel van vraag en antwoord ervaar ik met de jaren steeds meer grond, troost en
steun. Ogenschijnlijk heel anders, maar misschien toch wel vergelijkbaar met wat ik eerder vond bij de
God uit mijn kinderjaren.
Een grappige gedachte vind ik dat: hoe de God van mijn ouders eerst moest oplossen in een hoogst
onpersoonlijk, onkenbaar mysterie, om zich daarna weer aan mij te tonen, in de vorm van troost of hulp
die uitgaat van concrete mensen die elkaar zien en gaande houden.
Persoonlijker had hij niet kunnen worden.
Bron: Open Deur
(Open Deur (www.open-deur.nl) is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken
inspireert tot nadenken over leven en geloven.)
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9. Rustpunt

Kerstmis
Een feest
dat licht brengt
en hoop
in donkere dagen.
Omwille van
de geboorte
van een man
die de wereld veranderde.
Alle verhoudingen
en relaties
zette Hij op zijn kop.
Slechts één norm
hanteerde Hij:
de Liefde
in Gods naam.
Kleine en arme mensen
droeg Hij in zijn hart.
Hij zag ze
liefst van al.

Die fundamentele keuze,
die radicaliteit
kostte Hem zijn leven,
ze bracht Hem tot op het kruis.
Al eeuwenlang
trekt Hij mensen aan.
Ze proberen
zijn spoor
te volgen.
Ze trekken zich
het lot aan
van mensen
in de marge.
Zo betekent ook de
solidariteit
met onze medeburgers
wel degelijk
een wereld van verschil.

(Mia Verbanck, Tekstenboekje Spoor ZeS)
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