
Enkele sfeerbeelden

Blauwput - Een muzikale quiz, op zoek

naar het juiste lied

Boven-Lo - In een memorie-spel de

parochies en wat er leeft ontdekken

Don Bosco - De bijbel als inspiratiebron

voor de weg naar een warme samenleving
Linden - Een presentatie van de werking en

kernwaarden in een parochie

Vlierbeek - De kracht en de motivatie van

vrijwilligers, we hebben hun hart heel

hard nodig
Sint-Antonius - Raak wat je raakt! Vertel

waar je blij van wordt en wat je bezorgd

maakt

Sint-Franciscus - Draai aan het rad,

verdien letters en vorm een zin die zin geeft

in de parochie

Een aandenken om je eigen verhaal te

schrijven
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Op zondag 27 september was het dan zover: de ontmoeting van de zeven parochies van de toekomstige pastorale

zone Kessel-Lo.

En deze zonnige zondag heeft velen op weg gezet naar Don Bosco waar we te gast waren.

Het was een zinvolle ontmoeting, een rijke ervaring, een gelovige getuigenis…

Elke parochie zorgde met een creatieve activiteit voor geanimeerde en diepgaande gesprekken.

We laten u hiernaast proeven van enkele sfeerbeelden!

Enkele impressies en uitspraken van aanwezigen over de pastorale zone en de

ontmoetingsnamiddag.

‘Een creatieve en originele invulling van de namiddag!’

‘Een zinvolle ontmoeting over de grenzen van parochies.’

‘Uitwisselen van ideeën voor de toekomst is inspirerend en verrijkend.’

‘We moeten openstaan voor ideeën en goede voorbeelden van anderen.’

‘Voor samenwerking, tegen samensmelting.’

‘Bij een viering hoort communie.’

‘Eigenheid behouden is belangrijk.’

‘Wij zijn geen vreemden meer voor mekaar.’

‘We hebben goede lekenploegen nodig.’

‘De grote uitdaging is te zoeken naar mogelijkheden en andere benaderingen (zoeken naar zingeving in het

leven) om jongeren aan te trekken.’

‘Leken kunnen, mits een opdracht, een zending en vorming, ook priester zijn. En dit naar het voorbeeld van de

eerste Christenen.’

‘In sommige parochies zullen bepaalde zaken niet meer kunnen, daarom is samenwerking noodzakelijk.’

‘De verschillende parochies hebben andere accenten, ook dat is waardevol.’

‘Lokale verbondenheid is een kracht.’

‘Verplicht moeten opgaan in een groter geheel is geen goed uitgangspunt, het moet van onderuit groeien.’

‘Mekaar ontmoeten is ervaren hoeveel we verschillen maar ook hoe dicht we bij mekaar staan.’

‘Laat duizend bloemen bloeien maar prang ze niet in één perkje.’

Uit het woordje van Rony Timmermans, pastor van de toekomstige pastorale zone.

Monseigneur Lemmens moedigt ons aan om te ‘herderen’, dat wil zeggen nieuwe weiden gaan bewandelen en

zoeken waar het vruchtbaar is op vlak van zondagsviering, diaconie, verkondiging en sacramenten.

De beleidsgroep is op deze uitdaging ingegaan en ervoor gekozen om de weg van de federaties te verlaten en de

nieuwe weg van de pastorale zones te bewandelen. Samenwerken, mekaar ondersteunen, vernieuwen

zinzoekers een weg aanbieden… dat is de opdracht en de uitdaging.

In elke zone zal er aandacht zijn voor catechese, diaconie, verkondiging, financies en natuurlijk zeker ook voor

liturgie. Voor deze werkvelden zijn er in onze pastorale zone verantwoordelijken die gelovigen hierrond

samenbrengen.

Wij hebben in onze zone al een hele weg afgelegd en er duidelijk voor gekozen om ‘van onderuit’ te werken, om

samen te groeien, om zo ook gedragen te worden in de huidige zeven parochies.

Wij willen herderen, wij zijn samen verantwoordelijk om mensen kansen te geven en samen met ons kerk te

vormen. Jongeren en jonge gezinnen zijn hierbij voor ons een zeer belangrijke doelgroep.

En wij mogen niet vergeten dat we ook verantwoordelijk zijn voor de schepping, voor de natuur.

Samenwerken betekent: mekaar ondersteunen, leren van mekaar, leemtes invullen, de bekommernissen van

mensen beluisteren en er antwoorden op bieden.

‘De roeping van een Christen ligt samengevat in die ene zin: Ik ben de goede herder.

Herder zijn is houden van allen die ons zijn toevertrouwd.’ (Ward Vanoverbeke)

Tekst: Mathieu

Foto’s: Rita, Jef en Ad

Geniet ook nog van enkele sfeerbeelden op pagina 3
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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

De klassieke weg naar de rust is die van

de meditatie. De christelijke meditatie, die

sinds de derde eeuw wordt beoefend, com-

bineert het ritme van de ademhaling met

een woord. Reeds het letten op de adem

richt het bewustzijn naar binnen en geeft

rust. Zolang we in ons hoofd blijven, zijn

we altijd onrustig. Want ons hoofd laat

zich niet zo gemakkelijk tot rust brengen .

Onze gedachten dwalen voortdurend over-

al heen. Bij het uitademen kunnen wij

ons voorstellen hoe we al die gedachten

die steedsweer opkomen, eenvoudigweg la-

tenwegstromen. Als we dit een tijdje doen,

worden we rustig van binnen. Dan kun-

nen we onze adem combineren met een

woord.

Anselm Grün “Innerlijke rust”

Onze laatste meditatie van okto-

ber gaat door op maandag 26 okto-

ber 2015. We beginnen om 20 uur,

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo.

Wie eens bij ons wil aansluiten is

welkom en kan Jos Vermeulen ver-

wittigen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo - Zaterdag 24 oktober 2015

18 uur – 20 uur: Heerlijke Filippijnse

of veggie schotel

20 uur – 21 uur: Info over de actuele

situatie in de Filippijnen. Met Filip-

pijnse gast(ten)

Doorlopend: Infostand – Dessertenbuf-

fet

In primeur: Een mooie kalender met

foto’s van de Filippijnen; je steunt

er de vakbondsvereniging mee en

je krijgt vast zin om zelf ooit eens

naar daar te vliegen.

Reserveer je Filippijnse of veggie scho-

tel(s) via mail: cabsama2@gmail.com

Info: 0494 05 54 15 – http://filipij-

nen2014.wordpress.com

Organisatie: Sama Sama (ACV Steun-

groepFilippijnen)

UITNODIGING

19DE FILIPPIJNEN

SOLIDARITEITSHAPPENING

Voortaan moet duidelijk worden

verklaard dat God geen rem kan

zijn in de menselijke geschiedenis,

maar dat zijn mysterieuze alomte-

genwoordigheid een oproep is, ge-

richt tot alle mensen, om te samen

deze wereld om te vormen tot de

meest menselijke, het mensdom tot

een effectieve gemeenschap, geba-

seerd op de eerbied van iedereen

voor alle mensen.

D. Schelters

Daar waar vriendschap is en

liefde, daar is God in ons midden,

daar leven mensen in vrede met el-

kaar.

Wij bidden dat wij zulke mensen

zijn en de weg van vrede gaan, zo-

als Jezus ons heeft voorgedaan.

Moge de vrede van God met ons

zijn.

KALENDERBLAADJE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 22 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 25 oktober

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 27 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 28 oktober

14.00 u. Infomoment ‘Beter slapen

kan je leren’ in de Kristoffelzaal, ge-

volgd door een broodmaaltijd

Donderdag 29 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 21 oktober

8.15 -10 u. De ARK

13-17 u. Crea

20 u. koor Blij Rondeel

Donderdag 22 oktober

9 u. OKRA Tablet iOS

14 u. Seniorencafé

20 u. buurtkoor Parcoeur

Zondag 25 oktober

Na de viering van 10 u. Zondagsca-

fé in het parochiecentrum.

14 u. Buurtwandeling Michotte

Dinsdag 27 oktober

9 u. OKRA Tablet Android

14 u. Seniorencafé

20 u. Fotoclub Prisma

Woensdag 28 oktober

9.30 u. OKRA Kerngroep

20 u. koor Blij Rondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 oktober

30ste zondag door het jaar

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie voor mevrouw Sandra

Toremans vanwege de echtgenoot en

de familie

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Cécile Vanhoecke

Lector: Jacques Mommens

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

Zondag 1 november

Allerheiligen - Allerzielen

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

en ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 oktober

30ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: voor mevrouw Jeanne

Sellekaerts, echtgenote Maurice

Schoemaker en voor de heer Albert

Parijs, echtgenoot Marie-Jeanne

Verheyen

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 1 november

Allerheiligen - Allerzielen

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistenten: Hilde Pex en Caroline

Van Audenhoven

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 25 oktober

Dertigste zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 1 november

Allerheiligen

10.30 u. Viering met gedachtenis van

onze overledenen

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Ook in 2016 wil KERK&leven graag

elke week uw reisgezel zijn. Een ge-

zel die u gidst langs grote en kleine

verhalen over mensen op zoek naar

zingeving.

Een jaar lang zullen we weer de per-

fecte mix zoeken tussen kerktoren

en leven. We brengen het nieuws

uit uw parochie, over mensen en

verenigingen die de handen uit de

mouwen steken, die onze lokale ge-

meenschap inspireren en stimule-

ren. Wij vertellen wat hen stuurt en

wat hen drijft. Zo brengen we u al-

tijd ‘goed nieuws’.

Het parochiale leven blijft dus ook

in 2016 een onontbeerlijk anker-

punt van KERK&leven. Maar even-

goed zullen we aandacht hebben

voor de bredere samenleving, voor

cultuur of buitenland. En natuur-

lijk voor Kerk, religie en spirituali-

teit. We kijken van binnen naar bui-

ten en van buiten naar binnen.

*SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?*

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je best vlug in. Vandaag nog?

Een goed idee!

Wij zien u graag op onze lijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

die aan de drukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad?

Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo

maak je het hem gemakkelijker.

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven.

(Het nummer van onze federatie

Frando is 4330.)

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

* Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

05 93)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

PAROCHIEBLAD 2016

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?
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Uitkijken naar de toekomst!

Een oproep om samen te werken

Dit is onze toekomst! Daar moeten we aan

werken!

Broeders en zusters, wij willen sa-

men bidden en daarna zullen wij

een aantal onder ons de handen op-

leggen en zalven met de kracht van

Gods geest. Hij is het die adem geeft

en leven, kracht en geduld, moed en

vertrouwen.

Tijdens de ziekenzalving worden

er drie symbolen gebruikt die ver-

wijzen naar Jezus'liefde en zorg

voorziekemedemensen.

Er is de "handoplegging" die

er ons aan herinnert hoe Jezus de

hand reikt aan hen die ziek zijn

en die Hij met zijn liefde kracht en

sterktegeeft.

Er is het "symbool van het

licht" dat verwijst naar Jezus die

zegde: 'Ik ben het licht voor de we-

reld'. Hij wil licht zijn voor hen die

omwille van lijden en pijn moeilijk

dewegkunnenvinden.

Wij nemen daarom licht van de

paaskaars om haar licht aan elkaar

doortegeven.

Er is het symbool van de "olie "

dat verwijst naar Jezus goedheid en

liefde, die verzacht en geneest. Zal-

ven met olie is zieken nabij komen,

in Jezus' naam, om hen hoop en

toekomstteschenken.

Handoplegging

Kom, Heer Jezus, bezoek deze

zieken en ontferm U over hen,

sterkhendoordezezalving.

Bevrijd hen van al wat niet

goed is en geef hen een diepe

vreugde.

Breng alle zieken verlichting

in hun lijden. Sta allen bij die

ziekenverzorgen.

Nu wij hen de handen opleg-

gen in Uw naam: schenk hen

levenenheil.

Lieve zieke, om de wonden die

je maakte te genezen, om de

wonden die je opliep te helen,

om de pijn die je deed goed te

maken, om de pijn die je hebt

te verzachten zalven wij u om

gesterkt en in groot vertrou-

wen je weg te gaan, om te kun-

nen geloven dat God je draagt

op je levensweg willen wij je nu

zalven.

Moge onze Heer Jezus door

deze zalving en door zijn lief-

devolle barmhartigheid je bij-

staan. Moge Hij je vrijmaken

en je leven vernieuwen voor al-

tijd.Amen.

ZIEKENZALVING 11 OKTOBER 2015 IN SINT-FRANCISCUS
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Een gezellig rondje… ideeën uitwisselen

Een aandachtig publiek... onder het waakzaam oog van de "Suisse"

Abdijkerk O.L.Vrouw–Vlier-

beek,Kessel-Lo

Zondag25Oktober2015,16u

GregoriaansKoorvanLeuven

o.l.v.PeterCanniere,

en

Dameskoor Centrum Gregoriaans

teDrongen

o.l.v.FransMariman

Steun aan het Restauratiefonds Ab-

dijsiteVlierbeek

Kaarten: 10 Euro, vóór het concert

aan de ingang van de Abdijkerk en

voorafbijdekoorleden

GREGORIAANSE GEZANGEN ROND

MARIA-TEN-HEMELOPNEMING

HET GREGORIAANS: EEN LICHTBAKEN?

Dat mensen zonder ziekte en beper-

kingen wat meer de moed zouden

hebben om hun drukte en haast

open te breken voor meer contact

met mensen die chronisch ziek en

beperkt zijn. Dat zij ontdekken wel-

ke rijkdom er is waar mensen zon-

der onderscheid het voor elkaar op-

nemen. Dat mensen die chronisch

ziek zijn en geen uitzicht heb-

ben op beterschap, hun beperkin-

gen kunnen dragen, eventueel ge-

sterkt door de ziekenzalving. Geef

hen ook de kracht Heer, om nog

nieuwe mogelijkheden van leven

en samenleven te vinden. Dat zij el-

kaar opzoeken als bondgenoten die

elkaar versterken in hun verlangen

om nog te kunnen deelnemen aan

het levenensamenleven.



VORMINGPLUS

Achter de schermen van Gasthuis-

berg - Donderdag 29 oktober 2015 van

9.30 tot 12.00u

We starten met een voorstelling van

deze stad in de stad met de film

'Kosmos van Hoop'. Dan volgen we

de 'Patiëntenstraat'. We lopen via de

inschrijvingen naar de raadplegin-

gen, van radiologie naar het chirur-

gisch dagcentrum en van de spoed-

gevallendienst naar de verpleegeen-

heid. Via de 'Bezoekerstraat' belan-

den we tenslotte in de 'Transport-

straat' met administratie, stafloka-

len en vervoerdiensten. We gaan

zonder twijfel met een gerust hart

terug naar huis. Als we maar ge-

zondzijn...

Practische info: De gids wacht je

op aan het onthaal in de grote ont-

vangsthal van UZ Gasthuisberg,

Herestraat 49 – 3000 Leuven. Over

de begeleiding: Gids van UZ Leu-

ven.Prijs:Gratis

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB
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DE LIEFDE ZAL ONS LEREN DE

KEUZEVOORDEMENS

Met handen, ogen, oren, door keuze vroeg

of laat, herscheppen wij de aarde, tot alle

goeds instaat.

Welkom aan ieder van jullie in deze

viering. Welkom aan de woorden

die hier mogen klinken; aan de lie-

deren die we zullen zingen; aan het

brood dat ons herinnert aan onze

bestemming als mens: dat wij tot le-

ven komen wanneer wij bereid zijn

onzelevensmetelkaartedelen.

De Bijbel is het boek waarin ver-

teld wordt aan de hand van vele

verhalen hoe we onze samenleving

best opbouwen. Daarbij komen al-

tijd twee standpunten terug. Niet de

wet van de sterkste, maar het me-

dedogen met de kleinen, is de weg

naar vrede en geluk. En het twee-

de standpunt is: “En toch”. En toch

blijven geloven dat liefdevol han-

delen doorheen alle ellende zinvol

is, omdat uiteindelijk het goede het

haaltophetkwaad.

Vandaag hebben we het tweemaal

over een wijngaard: éénmaal bij de

aanmaning van Jesaia tot de banne-

lingen in Babylonïe en een twee-

de maal in Matheus die de parabel

vertelt van slechte huurders van de

wijngaard. 'De wijngaard' staat voor

het volk van Israël. De eigenaar er-

van, de Heer, doet alles om de wijn-

gaard goede vruchten te laten voort-

brengen, maar de goede vruchten

blijvenuit.

Eerste lezing: JesaiaHfst5

De eerste lezing komt uit Jesaia . De

aanhefkomtverwarrendover.

“Voor mijn geliefde wil ik zingen

het lied van mijn lief en zijn wijn-

gaard

Mijn geliefde had een wijngaard...”

Ik vertaal de beeldrijke taal in ge-

woon vlaams: Ik, Jesaia kom harts-

tochtelijk op voor het project dat

mijn lief, de eigenaar van de wijn-

gaard heeft. Het gaat dus over het

project dat de Heer heeft met zijn

uitverkoren volk, benoemd als de

'uitverkorenwijngaard'.

Het wordt een donderpreek die de

profeet Jesaia houdt voor het volk

van Israël dat gefaald heeft met zijn

roeping, en ten gevolge daarvan in

de verschrikkelijke Babylonische

ballingsschapisgeraakt.

Tweede lezing uit het evangelie van

MatheüsHfst21

Het evangelie van Matheüs gaat

eveneens over de wijngaard van de

Heer, maar nu hebben we te doen

met boosaardige pachters die vol-

gens menselijke normen het ver-

dienen van zwaar gestraft te wor-

den. En Jezus beaamt inderdaad dat

ze gestraft moeten worden – maar

hij doet het met een mysterieuze

uitspraak

“De steen die de bouwers afkeurden

isdehoeksteengeworden....”

Die zinspreuk geeft de essentie weer

vanditwijngaardverhaal.

Homelie

Eerst heb ik het over de wijngaard-

parabelvanJesaia.

Jesaia richt zich tot het volk van

Israël dat vertoeft in de Babyloni-

sche ballingschap – in grote ellen-

de; misschien met opstandige ge-

voelens tegenover God. Jesaia ver-

wijt hen dat al het lijden dat ze on-

dergaan, het gevolg is van het ver-

knoeien van hun samenleving; im-

mers over die samenleving verne-

men we dat ze zich huis na huis toe-

ëigenden en akker na akker samen-

voegden tot er voor niemand meer

ruimte is – dat ze oog en oor heb-

ben voor drinkgelagen maar de da-

den van JHWH niet zien, integen-

deelzespottenmethem.

Daarom is JHWH in woede ontsto-

ken en eindigt het project met het

volk van Israël, voorlopig althans,

in Babylonïe. Maar telkens lezen we

in de bijbel dat God nieuwe kansen

geeft aan zijn uitverkoren volk; Hij

stuurt zijn profeten naar de banne-

lingen: Jesaia roept hen op gerech-

tigheid te plegen om een einde te

maken aan de gevolgen van hun

ongerechtigheid.

De parallel ligt voor de hand met de hui-

dige oorlogen en ellende t' allen kant die

miljoenen mensen op de vlucht drijven.

Jesaia zou zeggen: het westen heeft aan

de hand, wat het verdiend heeft na eeu-

wen van uitbuiting van Afrika en het

Midden-Oosten. Pleeg nu gerechtigheid

en ontvangt de vluchtelingen van daar!

Herstel de fouten van het beleid dat ge-

richt is op diefstal van grondstoffen en

dat schuld heeft aan de klimaatopwar-

ming.

De parabel van de wijngaard, die

door Jezus wordt verteld, gebruikt

een andere invalshoek om het volk

aan te sporen. Hier gaat het om

boosaardige pachters, zo boosaar-

dig dat ze de zoon van de land-

eigenaar doden. Jezus vraagt dan

aan de leiders van het volk ”wat

moet de landeigenaar doen met

die wijnbouwers?” De Oudsten en

Schriftgeleerden zeggen “Weg er-

mee,neemerandereenbetere!

En dan dat antwoord van Jezus: “De

steen die de bouwers afkeurden, is

dehoeksteengeworden.”

En verder even mysterieus: “Dank-

zij de Heer is dit gebeurd. Wonder-

baarlijk ishetomzien.”

De leiders van het volk hadden het

niet door dat Jezus, met zijn beeld-

spraak over de slechterikken van

pachters, het had over henzelf. Zij

zijn dus die bouwers die de steen af-

keurden; op die leiders van het volk

moet ge niet rekenen om een we-

reld van gerechtigheid te realiseren

– het volk zelf zal het moeten doen

– het volk zal het fundament wor-

den, de hoeksteen waarop het Ko-

ninkrijk van God zal gebouwd wor-

den.

Wie aan de macht is, maar ook zij die

genoeg sterkte hebben om zelfredzaam in

het leven te staan, zij zijn geneigd, de we-

reld, de andere mensen in hun bezit te ne-

men,alshunbezit tebeschouwen.

Deze parabel gaat over de verleiding van

het heersen over het andere, de andere i.

p. v. eerbied ervoor te hebben. En 'heer-

sen over' gebeurt op zoveel niveaus: ouders

over hun kinderen; tussen levenspartners;

op de werkvloer...maar ook heerser spelen

over de lucht, het water, de grondwanneer

wedienietbeschermen.

En het volk, wie zijn dat – die vrucht

dragen – en het koninkrijk Gods zullen

waarmaken?

Gewone, kleine mensen, al wie van goede

wil is, ook wij. Als wij mensen niet bena-

deren o. w. v. het nut dat ze voor ons kun-

nen hebben, maar met liefde en geduld –

als we naar de profetische stem luisteren

enmeer, die stem latenhorenwaar datno-

dig is – dan is het Koninkrijk Gods ons

gegeven.

Mag ik de vluchtelingenproblema-

tiek nog eens ter sprake brengen?

Hun land is kapot, hun leven is

bedreigd, ze staan op straat zonder

hun leven in handen te kunnen ne-

men. Onwillekeurig komt mij voor

ogen het beeld van de bedelaar Laza-

rus Hij hoopte op enige overschot

van de rijke tafel, maar neen.; alleen

dehondenliktenzijnzweren.

Zullen wij de overschot van onze

rijke tafelen geven? Of misschien

doen we meer; en delen we een beet-

je van ons bezit met de nieuwe Laza-

russen, zodat over ons kan gezegd

worden

“Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonder-

baarlijk ishetomzien.”

Voorbeden

Wij bidden voor de ranken die vast-

lopen en niet kunnen uitbloeien,

mensen die het niet redden in deze

wereld, verstikt door de harde wet-

ten van onze maatschappij, men-

sen die, hoewel ze het gemaakt heb-

ben, verstikt worden door toren-

hoge verwachtingen en werkdruk,

mensen die verstikt worden door

verdriet,pijnofangst.

Heer van de wijngaard: geef hun lucht en

licht.

Wij bidden voor de pachters, men-

sen die leiding geven, mensen die

het lot van velen in hun hand hou-

den, mensen die met andere men-

sen te maken hebben: dat zij, dat

wij, anderen niet als middel zullen

zien,maaralsdoel.

Heer van de wijngaard: geef wijsheid en

liefde.

Wij bidden voor de wijngaard, de

mensheid, allen verwant en toch zo

hopeloos verdeeld, de schepping zo

liefelijk aangelegd en zo harteloos

geplunderd.

Heer van de wijngaard: geef heelheid en

vrede.

Slotgebed

Dat je handen vol vrede zijn, je voe-

ten de goede kant opgaan, je ogen

licht en donker zien, je oren in stil-

teGodverstaan.Dat je stemmet elke

nieuwe klank de oude wereld kleur

en inhoud geeft, je hart altijd plaats

voor liefde heeft. Zo zegene U God

deVader!EnGod zal graag vergevenwat

niet verliep naar wens, de liefde zal ons le-

rendekeuzevoordemens.

HermanBaeyens – Viering in het Don Bo-

scocentrum
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