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Lezing uit het evangelie van Lukas

Het geschiedde in die dagen dat een be-

vel werd uitgevaardigd door Caesar Au-

gustus:

heel de bewoondewereldmoest worden in-

geschreven.

Allen gingen op reis om te worden in-

geschreven, ieder naar zijn stad van her-

komst.

Ook Jozef is gegaan en omdat hij uit

het huis en het geslacht van Koning Da-

vid was, ging hij naar de stad van Da-

vid die Betlehem wordt genoemd, om te

worden ingeschreven samen met Marjam,

zijn aanstaande vrouw die zwanger was.

Het geschiedde toen zij daar verbleven:

vervuld werden de dagen dat zij bevallen

moest.

Zij baarde haar zoon, haar eerstgeborene,

wikkelde hem in doeken en legde hemneer

in een voederbak omdat er voor hen geen

plaats was in het gastenverblijf daarbo-

ven.

Er waren herders in die streek. Die nacht

in het open veld hielden zij de wacht bij

hunkudde.

Een engel van JHWH verscheen en de

heerlijkheid van JHWH omstraalde hen.

De engel sprak tot hen: `Geboren is heden

in de stad van David uw bevrijder, hij is

de Messias, de heer.' ‘En dit is u daarvan

het teken: gij zult een klein kind vinden

dat in doeken is gewikkeld en ligt in een

voederbak.’

Zij zijn gegaan, met spoed. Zij vonden

Marjam en Jozef en het kleine kind in de

voederbak gelegen. Zij zagen en maakten

bekend het grotewoord dat tot henwas ge-

sprokenoverdiekleine jongen.

Duiding

1.Gelegenineenvoederbak

Deze avond wordt ons een teken ge-

geven:devoederbak.

Daarom was er voor een koninklij-

ke familie geen plaats in de herberg,

en verbleven zij in de schaapsstal.

De voederbak brengt de herders in

het geboorteverhaal van Jezus, niet

als een groep achtergestelden in de

toenmalige samenleving, maar als

verwijzing naar David, de geliefde

koningvandeJoden.

Niet de David die koning was zo-

als alle koningen van de volkeren,

maar wel David als de herder-ko-

ning, de herdersjongen die in Be-

thlehem vanachter zijn schapen ge-

roepenwordt.

2. Op bezoek bij een koningszoon

Neen, de herders gingen niet op be-

zoek bij een kwetsbare pasgebore-

ne, maar wel bij een nieuwe ko-

ningszoon. Vandaar de bijzondere

dingen die de herders over hem ver-

tellen en die zijn moeder in haar

hartbewaart.

Vorig jaar heb ik kerstmis de ge-

boorte van een alternatief genoem-

d, tegen alle politici in die blijven

verkondigen dat er geen alternatief

isofmogelijk is.

Dit jaar zal ik jullie aangeven waar-

uitditalternatiefbestaat.

3.Het luktonswel

Gesloten grenzen, nieuwe scheids-

muren, angst aanwakkeren, men-

senopdeleninwijtegenzij:

zo reageren Europese leiders op de

vluchtelingenstroom.

Met oorlogstaal en hevige bombar-

dementen denken Europese leiders

IStebezwerenenteverslaan.

Nochtans zeggen Midden-Oosten-

kenners dat niet de bommenregen

maarbondskanselierMerkel

de zwaarste slag aan IS heeft toege-

bracht toen ze de woorden sprak:

“Wir schaffen das “ “Het lukt ons

wel.”

Zo heette zij de vluchtelingen wel-

kominEuropa.

Dat zelfs moslim-vluchtelingen op

zoek naar geluk voor hun familie

en kinderen, Europa en niet het

kalifaat verkiezen, ondergraaft de

doelstellingenvanIS.

4.Eenkoning-herder

Met deze actualiteit zitten we mid-

den het kerstverhaal waarin de ge-

boorte van een koningszoon wordt

aangekondigd. Geen koning zoals

bij de andere volken, maar een ko-

ning – herder; die zoals een herder

voor zijn schapen zorg draagt voor

zijnvolk,zijnmensen.

Een koning die met de woorden van

psalm 72 voor kleine mensen be-

reikbaar is, en hoop geeft aan rech-

telozen.

Oorspronkelijk dacht ik in deze vie-

ring een vluchtelinggezin te laten

getuigen, maar de actualiteit kreeg

eenanderewending.

Met een miljoen Syriers verblijven

zij in Turkije, waaronder 400.000

kinderen die reeds jaren niet naar

school gaan. Zelf werken zij voor

eenslavenloon.

Wat kunnen deze mensen anders

doen, als zij hun kinderen een

toekomst willen geven, dan op de

vluchtgaanrichtingEuropa?

Jezus, de koningszoon, zal de weg

van Bethlehem naar Jeruzalem op-

nieuw gaan als een koning – her-

der, een dienaar die zich breekt en

deelt, die vergeeft en nieuwe kansen

geeft, die de liefde verkondigt voor-

bijdehaat.

De houding van Merkel t.o.v. de

vluchtelingen, en de vader die na de

aanslag in Parijs terug vertrouwen

geeft aan zijn zoontje door hem

duidelijk te maken dat kaarsen en

bloemen hem tegen de grootste gru-

wel zal beschermen, liggen in de

lijn van het beleid van deze koning

-herder.

5. Anders gaan denken en handelen

De berichtgeving na de klimaat-

top laat ons hopen dat de politi-

ci omtrent dit wereldprobleem ook

op deze koning – herder lijn zit-

ten. Blijkbaar willen zij rekening

houden met de meest kwetsbare ei-

landbewoners en gaan zij tot een

klimaatverhoging van maximaal 1

punt5graden.

Met de afspraken tot vandaag zit

men nog aan drie graden. Hoever

willen wij gaan in ons mededogen,

onze broederlijkheid, onze solida-

riteit?

Het vraagt van ons als gemeenschap

nog heel wat inspanningen en in-

dividueel een andere wijze van den-

kenenhandelen.

6.Eentoekomstzonderarmoede

Reeds 46 jaar laat Welzijnszorg via

haar adventsacties ons de armoede

in ons midden zien en roept ons op

er iets aan te doen. Dit jaar vraagt

zij ons mee te bouwen aan een toe-

komstzonderarmoede.

Een kinderwagen staat symbool

voordezeactie.

Een beleid in de lijn van de koning

- herder zal gehoor geven aan de

rechtvaardige eisen die Welzijns-

zorg in naam van de armen ver-

woordt:

Een toekomst met en voor mobili-

teit:d.w.z.

betaalbaar en toegankelijk openbaar ver-

voer

Een toekomst in goede gezondheid:

d.w.z.

middelen voor bewegings- en voedingsdes-

kundigheid op maat van mensen in ar-

moede

Een toekomst in een thuis: d.w.z.

een ambitieus renovatieprogramma voor

deprivate- ensocialehuurmarkt

Na de viering kan je deze politieke

eisenonderschrijven.

Eenzaligekerst toegewenst.

Voorbeden

* Laten wij mededogend luisteren

naar kinderen in armoede geboren.

Dat wij ons inzetten voor een toekomst

zonderarmoede.

Keeruomnaarons toe

Keerons toenaarelkaar
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Ik zei tot de man

die aan de poort

van het jaar stond:

“Reik mij licht

dat ik met zekere stap

het onbekende inga…”

En hij antwoordde:

“Trek de duisternis in

en leg uw hand

in de hand van God.

Dit zal beter voor je zijn dan licht

en veiliger dan een gekende weg.”

2016

We willen graag

het nieuwe jaar

in duidelijkheid ingaan,

zwart-wit.

Maar vertrouwen kan helpen

om nog verder te gaan.

KALENDERBLAADJE

2016

Don Boscocentrum “Ademtocht”

John Main herontdekte meditatie, het tel-

kens herhalen van een gebedszin om ons

in de stilte van het ‘pure ‘ gebed te lei-

den. Tot zijn grote vreugde vond hij het

in de geschriften van een vroege christelij-

ke monnik uit de 4de eeuw na Christus,

Johannes Cassianus, die in die tijd aan

de voeten van veel christelijke kluizenaars

in de woestijn van Egypte had gezeten om

meer te leren over het gebed en het leiden

vaneenoprecht christelijk leven.

Kim Nataraja

Data meditatie – eerste helft van

2016

MeditatiegroepKessel-Lo

telkens maandag om 20 uur/Don Bosco-

centrum - Stille Zone “Ademtocht”, Orto-

lanenstraat6,Kessel-Lo

4 januari en 18 januari 2016

1 februari, 15 februari en

29 februari 2016

14 maart en 28 maart 2016

11 april en 25 april 2016

9 mei en 23 mei 2016

6 juni en 20 juni 2016

Als je in dit nieuwe jaar eens met

ons mee wil doen ben je van harte

welkom.

Geef dan een seintje aan Jos Ver-

meulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke

traditie: http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE

TRADITIE

Ook nu …

zijn er engelen,

en ook nu brengen ze een blij-

de boodschap. Ze versterken onze

hoop dat een betere wereld echt mo-

gelijk is. Zij geven vertrouwen:

“Droom van de wereld en leef je

droom. Ga ervoor! Ik weet dat het

kan.

Je hoeft het niet alleen te doen.

Ik sta voor je klaar als je me nodig

hebt”

Franciscus Kerstwake van 24 december

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 januari

Doop van de Heer

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 januari

2e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Felix Leenaerts

vanwege de familie

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Donderdag 7 januari

Driekoningenviering Ziekenzorg

Sint-Antonius en Park Heverlee

11.30 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Lector: Myriam Neves

beelden en cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 10 januari

Doop van de Heer

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Myriam Neves

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 17 januari

2de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

DON BOSCO

Zondag 10 januari

Doopsel van de Heer

10.30 u. Viering

Zondag 17 januari

Tweede zondag van het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

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

VIERINGEN

Nu zijt wellekome, verre vreemde mens.

datwijaanangstontkomen,

verstaan jouwwens

ooit tezullen leven

ineenwereldomgekeerd

waardekunstvandelen

voorgoed isaangeleerd.Kyrieleis

Nuzijtwellekome,

toekomstmens inmij,

dieals eenkindwilwonen,

herboren,vrij,

inhet landvanmorgen

datde lievevredekent,

waarwij zijngeborgen,

gezien,aanvaard,herkend.Kyrieleis

Ook nu …

zijn er mensen in de stal.

Ze maken plaats

en zorgen voor schoon stro.

Ze delen de vreugde

van het nieuwe leven.

Het zijn vrouwen en mannen

die oog hebben

voor wat er rondom hen gebeurt.

Ze zien de tekens

en ze komen in beweging.

Zo worden ze zelf ook

als een teken een teken van hoop.

Ze brengen anderen in beweging.

Overal waar mensen

kunnen thuiskomen bij elkaar,

overal waar groepen

een welkome plek zijn

voor iedereen,

overal waar een lief woord klinkt,

oprechte interesse,

een woord van troost of vergeving,

daar staan

de deuren van de stal open.

Franciscus fakkeltocht van 24 december
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Woensdag6januari

8.15-10u.:DeARK

13-17u.:Eerstecommunie

20u.koor:BlijRondeel

Donderdag7januari

NM: Seniorencafé met matcurling

AV:Parcoeur

Vrijdag8januari

VMenNM:DeARK

Zaterdag9januari

NM en AV: Nieuwsjaarsreceptie

BuurtMichotte

Zondag10januari

Zondagscafé na de mis van 10 uur.

Maandag11januari

16tot18u.:DEARK

Dinsdag12januari

NM:Seniorencafé

AV:FotoclubPrisma

Woensdag30december

8.15-10u.:DeARK

14u.:ActiviteitZiekenzorg

AV: Infoavond Gastvrij Michotte-

buurt en Koor Blij Rondeel in de

kerk

AGENDA ST.-FRANCISCUS

We vieren de geboorte van een

kind, de start van een nieuw leven.

Meestal is dat een blijde gebeurte-

nis.

Maardestart isongelijk.

Deplaatswaaronzewiegstaat,

zegt veel over de toekomst die je te

wachtenstaat.

Jezuswerdgeborenineenstal.

Dat was een moeilijke start, maar

meteengrotebetekenis.

De bezoekers, de herders en wijzen,

werden geraakt door deze geboorte.

Zij gingen als andere mensen terug

naarhuis.

Wijwillenonsvanavond

ooklatenraken

doorkinderen

meteenmoeilijkestart,

doorproblemen

rondomonsenveraf.

Denken we daarbij even aan de no-

delozeslachtoffersvanterreur,

aan de zovele gezinnen op de

vlucht in Europa en onze eigen

land,

aan de mensen die getroffen worden

door beslissingen van regeringslei-

ders,

aan de vele kinderen die getrof-

fen worden door gezondheidspro-

blemen, aan de jongeren die de zin

in het leven verliezen en uit het le-

venstappen.

We staan stil bij dit leven en laten

dezemensennietvallen.

Laten we daarom in stilte op

weg gaan en uitkijken naar het

lichtvanKerstmis.

Bij de start van de St.-Franciscus fakkel-

tochtop24december

FAKKELTOCHT

Kerstmis

De Concertband Leuven is aan zijn

tweedeNieuwjaarsconcert toe.

Zaterdag 9 januari 2016 om 20 uur

(deuren19.15u.)

GemeenschapscentrumDonBosco

Hoek Ortolanenstraat – Platte-Lostraat,

3010Kessel-Lo

Inkom 9 euro, voorverkoop 7 euro, (wel-

komstcavainbegrepen)

Kaarten: 0496 560 106 – concert-

band.leuven@gemail.com of via

websitechiro

“Ons nieuwjaarsconcert in een

nieuw jasje, en een nieuwe naam

voordezetweedeeditie.

Onze dirigent Koen Maes selecteer-

de muzikale stukken voor onze ei-

gen concertband en zorgde ervoor

dat enkele gespiced worden door

rockband 'AndManyMore'.

Kortom, het veel gesmaakte optre-

den van 2015 gaat voort op zijn elan.

Verwacht je aan olympische num-

mersnaastmodernerock!

We hopen dat de aanwezigen van

verleden jaar terug komen, samen

met nieuwe gezichten om van onze

muzikaleavondtegenieten.“

namensdeConcertband,

HansPunter

voorzitter@concertbandleuven.be

www.concertbandleuven.be

MOLENHUISBERISMENIL

Winterwandelweekend

Van vrijdag 22 januari, 19 u., tot

zondag24januari2015, 16u.

Vrijdag

21.00 uur: Iedereen tracht om dan

aanwezig te zijn. Wie eerst is en

binnen kan, zorgt voor en warme

kachel. Met een boterham en een

kommetje soep leren we elkaar ken-

nen.

22.00 uur: Samenkomst rond de

kachel. We maken enkele afspra-

ken om samen te kunnen ge-

nieten van twee dagen intens

samen-genieten-geven-nemen-ont-

dekken-lachen-helpen-kokerellen-

rusten-plagen-wandelen, enz…

Zaterdag

08.00 uur: Ontbijt. De rugzakken

voor de wandeling en de landloper-

keukenvullen.

09.30 uur: Wandeling. Om te genie-

ten van het landschap, de stilte, de

geurenenvooraldekleuren.

13.00 uur: Ergens onderweg hou-

den we halt en laten we op moder-

ne wijze (gasvuurtjes) de pannetjes

met spek en eieren voor elkaar ron-

ken. Na de landloperkeuken, afhan-

kelijk van het weer, doen we een

bosdutje.

18.00 uur: Vermoeid, verrijkt en

voldaan vinden we hopelijk Het

Molenhuis terug. Dan beginnen

we het grote feest van samen kokke-

rellen, tafel dekken, eten, afwassen,

enz…

Zondag

08.00uur:Ontbijt

09.00uur:Ochtendwandeling

13.30 uur: Middagmaal. En daarna:

samen opruimen, poetsen, enz…

Zekermeebrengen:

Slaapzak of donsdeken, hoeslaken

en kussensloop, warme kleren en

regenjas, toiletgerief, laarzen, ste-

vige wandelschoenen, huispantof-

fels, rugzakje, zaklampen, drink-

beker en drinkbus, gezelschaps-

spel, als je het hebt: een 'camping

gasvuur'.

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Maximum aantal deelnemers: 25

Inschrijven: 10 dagen voor het wan-

delweekend

Verantwoordelijke: Michaël Hoe-

terickx, Middelweg 19, 3001 He-

verlee 0478 25 22 01 / mi-

chael.hoetrickx@telenet.be Bankre-

kening: BE83 0003 1434 9415 / Ver-

melding: wandelweekend + naam +

datum
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Er zijn geen lezingen op 12, 19 en 26 ja-

nuari (examen studenten) en op 2 februa-

ri2016patroonsfeestKULeuven)

‘Welke zijn de opties voor een faire

een duurzame economische groei

in alle landen, arme en rijke?’

Dhr. Willem Van Twembeke ENGIE

Dinsdag9februari2016

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/-

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835BIC:KREDBEBB

LEZINGINSENIORAMA

“Wat doen we met de lege kerken?”

door Jan Jaspers, directeur onroerend ker-

kelijkerfgoed

Datum: maandag 11 januari 2016 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 13 januari 2016 om 13.30 u. De

Becker Remyplein, ter hoogte van

dekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemakke-

lijkekledijenstapschoenen.

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016633926

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km )

Donderdag14en28 januari2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

SCRABBE, SCHAKEN EN RUM-

MIKUB,BINGO

Hou je van een gezellige woensdag-

namiddag,samenmetanderen?

Hou je van gezelschapsspelen zo-

als scrabble, schaken, rummikub,

bingo?

Hou je van gewoon samenzijn,

zonderdat ietsmoet?

Hou je van een koffietje of een fris-

drank, aan zeer democratische prij-

zen?

Dan ben je hartelijk welkom bij Se-

niorama, op woensdagnamiddag

van14u.tot16u.

Je hoeft geen expert te zijn in de

gezelschapsspelen, alles is gewoon

bedoeld als ontspanning. Ook ben

je welkom zonder te spelen. Bo-

vendien is de deelname gratis en je

hoeftnietvooraf inteschrijven.

Ben je wat onzeker, kom gewoon

even binnen bij Seniorama, Van-

den Tymplestraat 35, 3010 Leuven.

We zullen je met open armen ont-

vangen en zijn blij met jou te kun-

nenkennismaken.

Totziensopeenwoensdagnamiddag!

BROCHURE WOONZORGCEN-

TRA ARRONDISSEMENT LEU-

VEN

De brochure Woonzorgcentra ar-

rondissement Leuven was drin-

gendaanvernieuwingdoe.

Twee medewerkers van Seniora-

ma bundelden de nieuwigheden en

herwerkten de brochure met enke-

le elementaire gegevens die vandaag

van kracht zijn. Deze brochure wil

vooral een kennismaking zijn met

wat er momenteel zoal bestaat aan

WZC in het arrondissement Leu-

ven.

De nieuwe brochure verschijnt in

januari 2016 en zal te verkrijgen

zijn op het onthaal van Seniorama.

Ze zal eveneens telefonisch of per

mail tebestellenzijn.

Dan sturen we ze op na storting van

de kostprijs (momenteel nog niet

gekend) en de verzendingskosten

op rekeningnummer IBAN BE32

7364 0304 8202 BIC KREDBEBB

met vermelding “woongzorgcen-

tra”. Vermeld bij de bestelling en be-

taling duidelijk uw naam en adres.

Indien u meer vragen heeft omtrent

deze brochure dan kan u steeds op

dinsdagnamiddag bij de medewer-

ker op het onthaal van Seniorama

terecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven.

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be

PUBERSOPVOEDEN

Inconflictof incontact?

Jongeren in de puberteit groeien

naar meer zelfstandigheid. Het is

een onzekere zoektocht en voor ou-

ders is het een hele opvoedingsuit-

daging. Je moet meegroeien met je

kind.

Maar, wat kan en wat niet? Hoe

kan je de band met je kind aan-

halen? Wanneer ben je te bezorgd

over roekeloos gedrag of multime-

diagebruik?

Een antwoord op al deze vragen

krijg je tijdens de vormingsavond

en bij het “Huis van het Kind Leu-

ven”.

Op 11 januari 2016 kan je vanaf 19.30

u. tot 21.00 u. deelnemen aan een

vorming over de opvoeding van pu-

bers. Die vindt plaats in het “Huis

van het Kind”, Savoyestraat 4, Leu-

ven.

Op 17 februari 2016 wordt de vor-

mingherhaald.

Inschrijven doe je op 016 27 24 90 of

info@huisvanhetkindleuven.be

HuisvanhetKind

Bij het “Huis van het Kind Leu-

ven” kan je steeds terecht voor een

verkennend of een adviserend ge-

sprek. Je hebt recht op een of meer-

dere gratis gesprekken met een erva-

renopvoedconsulent.

Een afspraak maak je aan het ont-

haal of door te mailen naar op-

voedingswinkel@huisvanhetkind-

leuven.be

In de opvoedbib kan je terecht voor

boeken over puberteit. Je kan gratis

boeken uitlenen. De collectie kan je

raadplegen op bib.huisvanhetkind

leuven.be

Uit Info-bladLeuven



Deze viering is opgebouwd uit twee ge-

scheiden delen. Eerst bleven we staan

bij het thema van armoedebestrijding

dat invorigparochiebladverscheen.

Het tweede deel, de gebedsviering rond

dit thema,gevenwehiernudoor.

De gewone zondagsviering zetten

we in met een loflied opgetekend in

hetboekJesaja.

De geschriften dateren uit de tijd

van de Babylonische ballingschap

en erna. Het volk van Israël heeft

veel geleden als straf nadat het zon-

digde tegen de regels van de Thora

– maar nu kan het volk terugkeren

naar Israël en daarvoor wordt de lof

voorJWHWgezongen.

Het is het steeds weerkerend thema:

wanneer het volk leeft volgens de

Thora kent het geluk, vrede en ver-

bondenheid – en het omgekeerde is

even zeer waar. En hoezeer het volk

ook gezondigd heeft, en er voor ge-

straft werd, altijd mag het rekenen

op het erbarmen van JWHW, wat

vertaald kan worden als: het goede

zalhetaltijdhalenophetkwaad.

Jesaja12; 1–4

God is mijn redder. Ik heb een vast ver-

trouwen, ik wankel niet, want JWHW is

mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij

heeftmij reddinggebracht! (…)

EvangelieuitLucas

Homelie

Wehoordentweeboodschappen:

1 Wat moet je doen om u te bekeren,

en de rechte weg te bewandelen?

Antwoord: Geen woorden maar da-

den!

2 Is de Messias nu gekomen? Zijt gij

Johannes, de Messias? Antwoord:

nee, de Messias is veel grootser dan

ik; hij doopt u met de Geest, en

met vuur, tenminste als ge kaf blijft

i.p.v.korenteworden.

Die mysterieuze woorden waarmee

de Messias omschreven wordt zet-

ten ons aan te zoeken naar de be-

tekenis van 'Messias'. Ik doe het in

driestappen.

Eérste stap:. In de eerste vijf boeken

van de bijbel wordt de Thora uitge-

schreven; kort samengevat kennen

we die uit de Tien Geboden Gods,

en nog korter samengebald: 'Hebt

deandere liefgelijk jezelf'.

Die boodschap, ‘Zorg voor elkaar’

was revolutionair in de tijd van

Abraham,2000jaarvoorChr.

In een wereld waarin de toon gezet

werd door de grootmachten Egyp-

te en Mesopotamïe, onderdrukte de

bovenlaag van het volk de onder-

laag, en die kende alleen maar ellen-

de; ofwel door uitbuiting door de ei-

gen leiders, ofwel, en nog slechter,

als de oorlog toeslaat of het land be-

zet wordt door een vreemde macht.

Middenin zo een wereld is er een

volk dat zich tot roeping stelt: 'Onze

goden zijn niet de goden die macht

en vernieling helpen zaaien tot ei-

gen gewin; onze God, JHWH is er

ééndiewilt dat demensenopkomen

de één voor de ander – en hoe moei-

lijk en slecht dat ook lukt, JHWH

zal er altijd zijn om zijn volk bij

te staan, als het gerechtigheid na-

streeft.’

Die bijbelse taal zouden we in hui-

dige begrippen kunnen vertalen

als: wilt ge de diepe zin van het le-

ven begrijpen en vrede en geluk er-

varen, doe goed en mijd het kwaad!

En hoe slecht de wereld omheen u

ook draait, geloof erin dat het goe-

de altijd de bovenhand haalt op het

kwade.

De eerste stap van mijn boodschap was:

uit Abraham is een volk ontstaan, dat in

tegenstelling tot de gangbare levenswijze

in de omgevende wereld, een samenleving

nastreeftwaargerechtigheidheerst.

Tweedestap.

In het Oude Testament krijgen we

verhaal na verhaal te horen hoe

moeilijk het is een samenleving te

realiseren volgens de Thora – hoe

dikwijls dat mislukt – hoe ontmoe-

digend het is dat ideaal niet te kun-

nenbereiken.

Messianisme is niets anders dan

toch te blijven geloven dat JWHW

eens de samenleving van gerechtig-

heid zal waarmaken. Eens zal uit

de hemel de ingreep komen dat de

onderdrukking die Israël kent, zal

plaats maken voor vrijheid, zelf-

beschikking en verbondenheid –

de zogenaamde 'nieuwe tijden' die

zullenaanbreken.

En hoe die 'nieuwe tijd' zal waarge-

maakt worden, daarover bestonden

verschillendevoorstellingen.

Bijv. kennen we de apocalyptische

visioenen waarmee het einde van de

tijdenwordtaangekondigd.

Of, het zullen de heidenen zijn die

zich bekeren tot de God van Israël,

endietijdkomtbinnenkort.

Anderen zagen het in een politie-

ke strijd omde onderdrukkende Ro-

meinse heerschappij te verwerpen,

gelijk bijv. de Zeloten en de Esse-

nen.

Ook was er een strekking waar-

bij een concrete persoon werd ver-

wacht, belast met die hemelse op-

dracht – en vandaag lezen we daar-

over dat Johannes de weg voorbe-

reidtvoordekomstvande

Messias,dieJezusblijkttezijn.

We hoorden dus: wij gaan voor een wereld

van gerechtigheid. Eens zal die wereld er

komen door tussenkomst van JWHW, de

hemel.

Derdestap.

Wat verrichtte die Jezus in zijn

openbaar optreden dat in hem de

Messiaswerdgezien?

Door woord en daad heeft Jezus een

nieuwe interpretatie gegeven aan

de voorschriften van de Thora. De

Thora moet meer zijn dan het vol-

gen van wetten die leiden tot rein-

heid. Wie de Thora volgt puur van-

uit wetsbetrachting, streeft voor-

al zijn/haar eerbiedwaardigheid na;

heeft het gevoelen recht te verwer-

ven op de genade van JHWH, uit

verdienste! Die vroomheid is ego-

centrischgedoe.

Jezus is de authentieke jood, die

geen jota komt veranderen aan de

wetten van de Thora, maar voor

hem is de Thora vooral het gebod de

evennaaste liefdevol te benaderen,

veel belangrijker dan de discipline

van strikte observantie van de wet-

ten.

En we zien dat tal van lijdende,

onderdrukte en misprezen mensen

tot leven komen: kreupelen – me-

laatsen – tollenaars – een vrouw

met vele mannen. Simpele vissers

laten hun visnetten voor wat ze

zijn en volgen Jezus om men-

senvissers te worden. Jezus durft

ook opstaan tegen onrechtvaardige

machthebbers; in de tempel – op

het dorpsplein, als de overspelige

vrouw dreigt gestenigd te worden

- in de parabels die hij voorhoudt

overslechte leiders.

Het optreden van Jezus heeft volks-

menigten in beweging gebracht.

Hij liet een nieuwe wind (adem –

ziel) waaien doorheen de vastge-

roeste levensstijl van zijn joodse

gemeenschap.

Hij bracht de lang verwachte bevrij-

ding. Zo kreeg de Messiasgedachte

vervullinginhem.

De vier evangeliën hebben tot doel te ge-

tuigen, elk op hun manier, dat Jezus

de langverwachte Messias is, niettegen-

staandezijnweinigglorierijkeinde.

Dat vieren we met Kerstmis: de blijdschap

om de komst van Jezus die het geheim

openbaarde hoe grote liefde leidt tot be-

vrijding, hoe het Rijk Gods kan komen

als elk persoonlijk werkt aan zijn bevrij-

ding; de som daarvan loopt uit op een we-

reldvangerechtigheid.

Voorbeden

God, wij danken u voor uw woord.

Dat ook vandaag klinkt, dat vlees

en bloed is geworden in profeten en

apostelen, de eeuwen door, en voor-

al inuwZoon,JezusChristus.

Mens voor de mensen zijn, herder als God,

Trooster voor groot en klein, zo lief als

God.

Gij stelt ons voor de keus, God uw

wegtegaanofdietemijden.

Help ons uw weg te vinden door

ons op het spoor te zetten van onze

naaste, opdat wij met hen delen wat

Gij ons uit genade geeft. Breng ons

zo thuis bij U God, in uw rijk van

vreugde.

Slotoverweging, geformuleerd door de

overlevende van de Holocaust, Elie

Wiesel

Het tegendeel van liefde is niet haat.

Het tegendeel van hoop is niet ver-

twijfeling. Het tegendeel van gees-

telijke gezondheid en van gezond

verstand is niet waanzin. Het tegen-

deel van herinnering heet niet ver-

geten. Het tegendeel van liefde en

hoop, van geestelijke gezondheid

en gezond verstand en van herin-

nering Het tegendeel van dit alles is

onverschilligheid.

Herman Baeyens - Uit de viering van de

derde adventszondag in het Don Boscocen-

trum

ARMOEDEBESTRIJDING
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Gelegenineenvoederbak

* Laten wij mededogend luisteren

naar volkeren die het meest be-

dreigd worden door de klimaatop-

warming.

Dat wij ons blijven inzetten voor een mi-

nimaleklimaatverandering.

----------------------------------------------

Tafelgebed:

Gelegenineenvoederbak

Jewoordklonk

indienacht

alseenlied

indeoren

vandeherders.

Eenvoederbak

-waarinjij lag-

werdtekenvan

bevrijdingen

levenskansen.

Herderskwamen

enverstonden:

dezeJezus

iséénvanons.

Hijzaldeweg

-deKoninklijke -

vanBethlehem

naarJeruzalem

opnieuw,nieuwgaan:

nietalsheerser

maaralsdienaar.

Alseenherder

voorzijnschapen

draagthijzorgvoor

aardeenmens.

Mededogend

luisterthijnaar

alwiearmis,

devluchteling,

deweduwe

endewees.

* Laten wij mededogend luisteren

naarvluchtelingen.

Dat wij hen met een open geest benaderen

vanuitdeovertuiging:

“Wir schaffendas”.

Rechtelozen

krijgenhunrecht

eindelijkook

inJeruzalem.

Broodgebroken

mensenstaanop

inwaardigheid.

Keeruomnaarons toe

Keerons toenaarelkaar

Wijnuitgedeeld

mensenstaanop

inwaardigheid.

HijnoemdeJou

OnzeVader

enonsallen

jekinderen,

broersenzussen

nietopgedeeld

wij tegenzij

maarsolidair:

ééngemeenschap

wereldwijd

tot leven

gekomen.

JefWauters

Kerstmis2015

Welkom aan U allen, kinderen,

mannen en vrouwen, moe-

ders, aanstaande moeders en

vaders,opa'senoma's.

Op welke plaats onze wieg ook

stond, door het donker komen wij

hier samen en dragen ons lichtje bij

aandezeviering.

Onderweg luisterden we al naar het

kerstverhaal. Wat betekent dit voor

ons?

Hopelijk kan er ruimte in ons ko-

men voor het nieuw geboren Licht,

de redder van de wereld.

Een

licht dat voor ons uitgaat, met ons

meetrekt en ons de weg wijst. Een

weg van vrede en gerechtigheid,

van liefde en verbondenheid.

-

Zo klinkt ook de boodschap die dit

Kind ons wil brengen: "Vrede op

aarde en het goede voor alle men-

sen."

Op onze tocht naar Kerstmis heb-

ben we hier vooraan een warme

kribbeklaargemaakt.

Onze kar als kribbe symboliseert

de manier waarop in deze tijd vele

mensen elders geluk, warmte en

vaak een nieuwe thuis hopen te

vinden.

Laten we nu een vreugde licht ont-

steken.

Een licht dat hoop geeft op een

nieuwetoekomst.

St.-FranciscusKerstwake24december
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