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Zondag 3 juli 2016 was voor onze

misdienaars net iets anders dan de

anderezondagen.

Simon, Erik, Olaf, Elmo, Liezl

en Mone verzamelden die dag om

10 uur voor de viering in de kerk.

Daarna was het echter niet naar

huis om huiswerk te maken of om

naardejeugdbewegingtegaan.

Er volgde - uit dank voor hun in-

spanningen doorheen het jaar - een

ontspannennamiddag.

Ze fietsten samen naar het Provin-

ciaaldomeinvanKessel-Lo.

Daar stond eerst een lekkere pick-

nick op het programma onder een

grotehouten‘paraplu’.

Daarna mochten de spieren los: het

klimrek, wat dollen op het gras-

veld,…

Natuurlijk mocht ook een wed-

strijd in de bootjes niet ontbreken.

Amai, de wasmachine zal achter-

af werk hebben gehad, maar de ge-

zichtenglunderden!

Tegen 16 uur werd de dag afgesloten

met een lekker ijsje op het zonover-

goten terras van een pop-up restau-

rant.

Dat was allemaal duidelijk voor her-

halingvatbaar!

Bedankt aan Saskia, Veronika en Kai

die dit graag organiseerden. En aan

Thierry en Lieven voor de trakta-

tie en om de bootjeswedstrijd span-

nendtemaken;-)

Misdienaarsdag Sint-Franciscus
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IN MEMORIAM

Verdrietig om wat niet meer is

en nooit meer zal zijn.

Dankbaar voor wat was

en altijd zal blijven.

We vernemen het afscheid van

Gaston Denruyter, echtgenoot van

Magda Guelinckx, geboren te At-

tenrode op 6 oktober 1938 en overle-

den in het Jessa Ziekenhuis te Has-

selt op 23 juni 2016, gesterkt door

de Ziekenzalving. De plechtige uit-

vaartliturgie vond plaats in de paro-

chiekerk van Sint-Andreas te Atten-

rode op zaterdag 2 juli.

Als in 1958 meester Vanlaer

de Sint-Augustinus jongensschool

verliet voor de lagere school van

Ter Bank, nam meester Denruyter

ad interim zijn plaats in. In 1978 zat

meester Gaston Denruyter ook in

het uitgebreid schoolcomité om de

samenvoeging van beide parochiale

scholen naar De Ark voor te berei-

den.

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Er mogen zijn. Hier en nu.

Ik mezelf. Maar ook al wat is.

Rondom mij: boven-onder-voor-achter.

Zonder achterdocht of wantrouwen.

Zonder beveiliging.

Enkel weten, geloven: het is goed.

Meditatie-avond op maandag 15 au-

gustus 2016. Op maandag 29 augus-

tus 2016 komt de volgende bijeen-

komst. We komen om 20 uur samen

in de stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo.

Jij bent ook welkom. Verwittig wel

even Jos Vermeulen .

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke tradi-

tie:http://www.christmed.be

PAROCHIEAGENDA

Sint-Franciscus

Donderdag 11 augustus

NM: Seniorencafé

Vrijdag 12 augustus

VM+NM De Ark-BAR MICHOTTE

Zondag 14 augustus

11-13 u.: Zondagscafé

Dinsdag 16 augustus

NM: Seniorencafé

Donderdag 18 augustus

NM: Seniorencafé

SINT-FRANCISCUS

Zondag 14 augustus

20ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Karel De Rocker

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

Projectie: Lieven Dries

Maandag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Lene Vandensande

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jaak Jaeken

Muziek: Franciscuskoor en

ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 21 augustus

21ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap.

Tijdens deze viering zal Amber

Arnauts geboren op 9 augustus 2014

door het doopsel opgenomen

worden in onze gemeenschap.

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Guy Saenen

Orgel: Tom Akkermans

SINT-ANTONIUS

Zondag 14 augustus

O. L. Vrouw Hemelvaart

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 21 augustus

21ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

cd-muziek: Leo Swinnen

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

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 14 augustus

Twintigste zondag door het Kerkelijk

Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 21 augustus

Eenentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

Geen viering in Don Bosco

DON BOSCO - zomer 2016

Vieringen:

Tijdens de vakantiemaanden

zijn er vieringen op:

Zondag 14 augustus

Zondag 28 augustus

Vanaf 4 september

terug iedere week

Na de vieringen is er gelegenheid

om elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar

Op het nummer 0485/063038

VAKANTIEREGELING

Met dit parochieblad 32 van

woensdag 10 augustus komt uw

parochieblad terug tot de gewone

wekelijkse regelmaat.

Aan allen nog een verdere, heerlijke

vakantietijd met niet te veel

regenbuien en niet te veel

verzengende zonnestralen,

toegewenst!

VIERINGEN

AVE MARIA

Dankbaar voor wat zij voor ons

heeft betekend, namen wij in de

Sint-Franciscusparochiekerk te He-

verlee op vrijdag 1 juni 2016 af-

scheid van juffrouw

Rosa Van Esch, Ere-onderwijzeres

Paridaens Leuven, geboren te Leuven

op 6 september 1929 en er rustig

overleden in WZC Booghuys op 27

juni 2016.

Juffrouw Rosa,

hoewel je zelf geen kinderen had,

heb je het mooiste deel van je leven

aan kinderen gewijd.

Voor honderden uit het Leuvense

heb jij in de basisschool van het Pa-

ridaens-instituut het beste van je-

zelf gegeven. Vanuit je diep christe-

lijk geloof had je een grote bekom-

mernis voor mensen, jong en min-

der jong, en was je mateloos geboeid

door de schoonheid van de schep-

ping. Je hebt velen in de ban gehou-

den met je enthousiaste vertellin-

Rosa Van Esch

gen. Dat zal ons van jou altijd bij-

blijven. Als liefde eeuwig is, blijft

ook na de dood leven wat jij in liefde

tot stand hebt gebracht. Als die klei-

ne stukjes liefde dan ook nog wor-

den gezien door de Schepper van le-

ven, zou Hij je dan niet plaatsen in

een nieuwe schepping?

Rust zacht bij Hem, juffrouw Rosa.

Mijn laatste groet is voor hen

die mij in mijn onvolmaaktheid

kenden en van mij hielden. R.Tagore

In de vrede van de Heer werd op-

genomen Mevrouw Marie-Thérè-

se Devyver, geboren te Rillaar op

19 juni 1925 en godvruchtig overle-

den te Kortenberg in het WZC Her-

tog Jan op 10 juli 2016, gesterkt door

de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie vond

plaats in de St.-Franciscusparochie-

kerk te Heverlee op vrijdag 15 juli

2016.

Marie-Thérèse Devyver

Mochten we nog iets tegen jou kunnen

zeggen, zou het zeker «dank je» zijn.

Op vrijdag 22 juli 2016 namen wij

in de Sint-Franciscusparochiekerk

te Heverlee afscheid van mevrouw

Aline Demolder, echtgenote van

René Vink, geboren te Korbeek-Lo

op 9 december 1926 en godvruchtig

overleden te Leuven in het UZ Gast-

huisberg op 16 juli 2016.

Heel stil ben je van ons heengegaan. Je le-

ven was één en al goedheid en liefde, vrien-

delijkheid en eenvoud. Je was een vrouw

om van te houden.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hen allen gedenken in de vie-

ring van Allerheiligen op 1 novem-

ber 2016

Aline Demolder

In memoriam in de St-Franciscusgemeenschap
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OPEN DEUR

VZW SENIORAMA LEUVEN

Lokaal Dienstencentrum & Op-

pas- en Gezelschapsdienst

We heten je van harte welkom op

onze jaarlijkse opendeurdagen op

donderdagnamiddag 18 augustus

van13.30u. tot17.00u.en

vrijdagvoormiddag 19 augustus

van9.30u. tot13.00u.

Je kan kennismaken met ons uitge-

breid gamma aan activiteiten die we

plannen in het nieuwe werkjaar en

met de diensten die we aanbieden.

Erzijndemonstratielessen:

Tablet en Smartphones - Gelaats-

envoetverzorging-Dans -TaiJi

Ook het vrijwilligerswerk wordt

voorgesteld en kandidaten zijn wel-

kom.

Hopelijktotdan!

Meer informatie bij Seniorama

vzw, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven

016/222014www.seniorama.be

BOMENWANDELING

IN LEUVEN

Wist je dat bomen kunnen ‘praten’?

Bomen in de stad vertellen een ei-

gen verhaal: legendes, historische

feiten, gekke weetjes of gewoon een

interessantbomenverhaal.

Op deze wandeling volgen we

een parcours langsheen verborgen

groen en mooie schatten van bo-

men. Bomen van bij ons en bomen

van elders die in de stad ook een

plaatsje kregen. We leren de leeftijd

en de hoogte van een boom te schat-

ten. Maar bomen in de stad vragen

ook veel zorg: hoe beheert de groen-

dienst van Leuven ruim 20 000 bo-

men?

Kommeeenontdekhetallemaal.

Datum: Donderdag 18 augustus

2016 van 14 tot 16 u. Prijs: 6 euro

Plaats: Grote Markt Leuven Bege-

leiding:YvetteToison

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee tel. 016 52 59 00 – Fax 016

52 59 01 info@vormingplusob.be -

www.vormingplusob.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564 - BIC:

GKCCBEBB

Homilie op de 17de Zondag door

het jaar (C) – Sint-Antonius Leuven

24.07.2016

INLEIDING

De lezingen van vandaag nodigen

ons uit tot een bezinning over onze

manier van bidden. Bidden hangt

samen met het beeld dat wij ons van

God maken. Er op betrouwen dat

gans ons bestaan, hoe het ook ver-

loopt en wat er ook gebeurt, rust op

die rots, die wij God noemen, dat is

christelijk geloof. Maar dat is niet

makkelijk.

HOMILIE

In de evangelielezing van vandaag

hoorden we een deel van het zeer

bekende gebed, het Onze Vader.

Daarbij wordt de bedenking ge-

maakt dat men in het gebed moet

weten te volharden, want zegt het

evangelie, wie blijft vragen zal ver-

krijgen, wie blijft zoeken zal vin-

den en voor wie blijft kloppen zal

er opengedaan worden (Luc.11,9-10).

Deze optimistische uitspraak van

evangelist Lucas stemt ons echter

tot nadenken. Klopt het eigenlijk

wel dat wie vraagt verkrijgen zal,

dat wie zoekt zal vinden en dat men

zal opendoen voor wie blijft aan-

kloppen. De ervaring van vele men-

senwijst ineenandererichting.

De mensen hebben in de loop van

de geschiedenis zo onnoemelijk

veel leed te dragen gekregen waar-

bij zoveel mensen gevraagd en ge-

smeekt hebben dat zij van het leed

waarvan zij het slachtoffer wer-

den bevrijd zouden worden, maar

dat is heel dikwijls niet gebeur-

d, ze kregen dat leed toch te dra-

gen. Zoveel mensen hebben tijdens

hun leven gebeden voor de gene-

zing van geliefde familieleden en

die zijn toch gestorven, hebben ge-

beden voor het welslagen van exa-

mens, die toch mislukten enz. Voor

heel wat mensen zijn zulke erva-

ringen te veel. Ze kunnen niet meer

geloven in een God die het lijden in

hun leven laat gebeuren, terwijl ze

met zoveel aandrang gebeden had-

den om er van gespaard te blijven.

Lijden en mislukking kunnen in-

derdaad zeer hard toeslaan. Het is

begrijpelijk dat men daardoor moei-

te heeft om nog in God te geloven

maaralsdatdereden iswaarommen

zijn geloof verliest, dan moet men

zich toch afvragen in welke God

men dan eigenlijk gelooft. Wanneer

men zich God voorstelt, zoals de

grote schilder Michelangelo dat ge-

daan heeft op het plafond van de

Sixtijnse kapel in Rome, als de oude

man met de baard die van achter

de wolken alle touwtjes in handen

houdt van het wel en het wee dat

ons overkomt, die dus rechtstreeks

betrokken is bij alles wat hier op

aarde gebeurt, als men zich God zo

voorstelt, dan loop je als gelovige

onvermijdelijk vast. Want wie met

zulke opvatting over God, lijden en

mislukking te verduren krijgt, kan

bijna niet anders dan in opstand ko-

men tegen die autoritaire God die

naar believen de ene mens spaart

en de andere hard aanpakt, de ene

straft en de andere beloont. Volgens

zulk een opvatting zijn wij afhan-

kelijk niet van Gods wil, maar

van Gods willekeur en die idee is

in tegenspraak met de blijde bood-

schapvanJezus.

Bidden heeft dus nogal wat te ma-

ken met wat wij over God denken,

met het beeld dat wij van God heb-

ben. Nu is het gemakkelijk te zeg-

gen wat God niet is. Moeilijker is

het te zeggen wat God wel is. Ik per-

soonlijk waag me daar niet aan. Ik

wil wel te rade gaan bij de Bijbel

die het verhaal vertelt van God en

mens. De Bijbel zegt over God en-

kele fundamentele dingen namelijk

dat God trouw is, dat God liefde is,

dat God de grond van ons bestaan

is. Hoe de biddende mens uit de Bij-

bel daarop reageert vinden we in

het grote gebedenboek dat in de Bij-

bel te vinden is en dat 150 gebeden

uit de oudheid bevat, uitgesproken

in alle mogelijke omstandigheden.

Over die biddende mensen, die we

daar aan het woord horen, schrijft

de in 2004 overleden Leuvense pro-

fessor Herman Servotte het volgen-

de: “Zij treden in die gebeden voor God

met heel hun wezen, en zij drukken direct

uit wat ze ervaren: hun ergernis evengoed

als hun dankbaarheid, hun vreugde even-

goed als hun verdriet. Zij zingen en dan-

sen, schreien en vloeken, en zwijgen. De

rechtvaardige man Job, die alle mogelijke

ellende die het leven meebrengt te verdu-

ren krijgt en toch zijn geloof niet verliest

is van dat openhartige gebed het spreken-

de voorbeeld”.

In beelden uit de natuur gegrepen,

zoals bij voorbeeld: God is mijn

herder, God is mijn rots, God is

mijn schuilplaats, drukken die bid-

dende mensen in de bijbelse gebe-

den hun geloof uit midden al de mi-

serie en de ellende waarvan hun ge-

schiedenis rijkelijk voorzien is ge-

weest, maar die hen niet belet heb-

ben hun geloof te blijven belijden.

Dat is wat de Bijbel over God en

de biddende bijbelse gelovigen zegt.

Meer gedetailleerde, meer precieze

vragen stellen over God kan men

proberen, maar meer gedetailleer-

de, meer precieze antwoorden geeft

het christelijk geloof ons niet, om-

dat je God nu eenmaal niet kan

vatten in vragen en antwoorden.

God is en blijft een mysterie, ook

voor de biddende mensen uit de

bijbel, maar geen afschrikwekkend,

terreur zaaiend mysterie, dat wij

moeten trachten gunstig te stem-

men, door allerlei soorten offers en

gebeden, allerlei vormen van zelf-

kwelling en boetedoening. Mocht

dat zo zijn dan zou God eerder een

despoot, een tiran blijken te zijn die

slechts toegeeft na eindeloos sme-

ken vanwege de mens. In de bijbel is

God daarentegen een vertrouwen-

wekkendmysterie.

In dit verband citeer ik nogmaals

Herman Servotte, die schrijft: “Mis-

schien getuigt het toch van groter geloof

om aan God geen precieze vragen te stel-

len, geen bepaalde gunsten te vragen, maar

zich te vergenoegen met een algemeen ge-

bed om barmhartigheid, ongeveer zoals in

het Kyrie waar je alleen vraagt: Heer ont-

ferm u over ons, zonder te bepalen waar-

over het precies hoeft te gaan. Eigenlijk

is bidden dan wel meer dan het gemur-

mel van woorden. Het is zich verheugen

om God en om alles wat Hij doet, zich

aan hem toevertrouwen zoals Jezus het

heeft voorgedaan en vol verwachting uit-

zien naar wat komt”. Op die manier

betrouwen we er op dat gans ons be-

staan, hoe het ook verloopt en wat

er ook gebeurt, rust op die rots die

God is en die ons uiteindelijk niet

zal bedriegen. Dat klinkt misschien

vaag en laat ons misschien onvol-

daan achter. Maar meer zegt de Bij-

bel niet over deGod totwie zo harts-

tochtelijk gebeden wordt in de bij-

belsegebeden.

TEKSTEN

Genesis 18,20-32*Lucas11,1-13.

INSPIRATIE

- Herman Servotte, Lucas literair,

p.76-79.

- Herman Servotte, Wegen naar het

woord,p.76-77.

LucVandenWijngaert

Bidden tot God

Sterfnietmetmij

(YvonnevanEmmerik)

Als je mij nog iets wil schenken

Dan zou ik willen

Blijf de toekomst zien

Blijf hoopvol denken

Zodat je uitgroeit

En voluit leeft

Het leven alle kansen geeft.

Op1juli2016overleed

GrietVanCromphout

in het UZ Gasthuisberg te Leuven.

Zij werd geboren te Aalst op 25

Griet Van Cromphout

januari 1931. Zij was weduwe van

Emiel Van Damme en moeder van

Joost, Bert en Piet en woonde vroe-

ger op de Predikherenberg, Kessel-

Lo. Op donderdag 7 juli had de be-

grafenisdienst plaats in het Don Bo-

scocentrum.

Geboren en getogen in Aalst werkt

ze als tienermeisje soms mee in de

kruidenierswinkel van haar vader.

In het koor van het Davidsfonds

leert zij haar echtgenoot Emiel ken-

nen en verhuist met hem naar Leu-

ven toen deze bij Philips begon te

werken. Binnen de Davidsfondsaf-

deling vormde zij met Emiel een

tandem en organiseerde zij vele cul-

turele uitstappen. Ook nam zij met

enkele vrouwen het initiatief van

vrouwennamiddagen, later gekend

als de culturele namiddagen. Toen

Emiel plots stierf brak er een andere

tijd aan. Zij vond nog wel de kracht

om een kanker te overwinnen maar

het initiatiefwasweg.

Wij blijven ons Griet herinneren

als de lieftallige vrouw die de wereld

een stukje heeft veranderd, beter ge-

maakt.

OVERLIJDEN IN DE PAROCHIE DON BOSCO
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Deze pastorale werker is een aan-

vulling voor het pastoreskader dat

eind 2016 zal bestaan uit twee paro-

chiepriesters.

Kessel-Lo bestaat uit zeven paro-

chies die samen één pastorale zone

zullen vormen. Een plaatselijke

stuurgroepbegeleidtditproces.

Opdrachten:

Van de pastorale werker wordt ver-

wachtdathij/zij:

- Vanuit een reeds bestaand fase-

ringsplan deze parochies begeleidt

naar de vorming van een pastorale

zone.

- Contacten uitbouwt met

de vrijwilligersgroepen, bestaan-

de samenwerkingsverbanden on-

dersteunt en nieuwe uitbouwt. Op

deze wijze versterkt het draagvlak

voordepastoralezone.

- Zal haalbare projecten ontwikke-

len om impulsen te geven aan de ca-

techese, de diaconie en de evangeli-

satie, zo mogelijk in dialoog met al

bestaandewerkingen.

- Zal meewerken aan de redactie van

Kerk en Leven, de uitbouw van de

website en facebook en op deze wij-

ze de visie van de pastorale zone uit-

dragen.

- Zal bij gelegenheid voorganger

zijninliturgischevieringen.

Van de kandidaat wordt ver-

wacht dat hij/zij:

- Een theologisch-pastorale oplei-

ding doorlopen heeft erkend door

hetaartsbisdom

- Gelovig bewogen is en actief be-

trokkenopdekerk

- Flexibel en communicatievaardig

- Op een inspirerende wijze met

vrijwilligerskanomgaan

- Over een rijbewijs beschikt en een

eigenautoheeft

- Bereid is tot avond- en weekend-

werk

- Wonen in de regio Leuven of be-

reid zijn er te komen wonen strekt

totaanbeveling

Wij bieden:

- Een salariëring volgens het sta-

tuutvanparochieassistent

- Een flexibele werkorganisatie en

recuperatieregeling

- Een aantal gemotiveerde vrijwilli-

gersgroepen

- Een werkomgeving in een snel

veranderende context met reële uit-

dagingen.

- Ondersteuning vanuit het vicari-

aatVlaams-BrabantenMechelen

Hoe solliciteren?

Stuur een motivatiebrief en je CV

voor10september2016naar:

Guy De Keersmaecker, vicariaal

verantwoordelijke Territoriale Pas-

toraal, F. De Merodestraat 18, 2800

MECHELEN

guy.de.keersmaecker@vlbm.be

Voor meer concrete informa-

tie kan je terecht bij pastoor Rony

Timmermans, Heidebergstraat 249

3010 Kessel-Lo GSM 0477/23.30.57

rony.timmermans@gmail.com

VICARIAAT

VLAAMS - BRABANT EN

MECHELEN

WERFT AAN:

VOLTIJDSE PASTORALE

WERKER (M/V)

VOOR KESSEL-LO
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Waar vriendschap en vreugde zijn daar

maken wij een stukje van Gods droom

waar.Het evangelie van vandaag lijkt wel

het tegendeel te vertellen:Het spreekt over

lijden en over zijn kruis opnemen.De

woorden ‘lijden’ en ‘kruis’ schrikken ons

wat af.Jezus meent het ernstig als Hij aan

zijn leerlingen vraagt echte volgelingen

vanHemtezijn.

Evangelie:Lc9,18-24 (lector)

Jezus stelt zijn leerlingen de vraag:

‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’

Na het antwoord van de apostelen

vraagt Jezus: ‘En jullie, wie zeggen

julliedat ikben?’

Zij zeggen: ‘De Messias van God’

Wie Hem wil volgen zal zichzelf

moeten breken en zijn kruis moe-

tenopnemen.

*Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God met ons, die mensen

voorgaat

en die met onsmeegaat in één van ons, Je-

zusMessias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien wat

Hij inmensenbegonnenis:

wij godsvolk wereldwijd en Hij God met

onsvoorgoed.

Duiding

Jezus trekt zich regelmatig terug

om te bidden, om kracht en inspira-

tie te putten. Zo ook in het evange-

lieverhaal van vandaag. Even later

voegen de leerlingen zich bij Hem.

Jezus vraagt hen wat de mensen van

Hemzeggen.

Peilt Hij hier naar zijn populari-

teit, zijn X-factor om het in be-

woordingen van vandaag te zeggen.

Neen, Hij wil weten of de mensen

Hem herkennen. Hij wil weten of

ze, op grond van wat ze zien, be-

ginnen te vermoeden dat de belofte

van God door de profeten al eeuwen

lang verkondigd, in vervulling is

gegaan. De evangelisten zijn daar al

van overtuigd en daarom schrijven

ze hun evangelie. Ze plaatsen het

antwoord van Petrus nadrukkelijk

in de context van bevrijding, gene-

zingenopstanding.

Maar hoe zat het met de door-

snee mensen die Jezus ontmoet-

ten en met de andere leerlingen?-

De leerlingen vertellen dat de één

Johannes de Doper ziet, de ande-

re houdt hem voor Elia en weer

anderen houden Jezus voor ande-

re oude profeten. De gewone man

raakt er niet uit. Ze herkennen in

Jezus wel een profetische figuur,

maar ze hebben niet door dat Hij

dé profeet bij uitstek is, de beloofde

Messias.

Vandaag zouden die mensen zeg-

gen: Jezus is een goed mens geweest

die bekommerd was om zijn volk,

zoals bijv. Martin Luther King,

Gandhi, Oscar Romero en zovele

anderen. Hij is een voorbeeld voor

onszoalserveleanderezijn.

*Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het verhaal van God met

demensen:

datHijons tot levenriep,

dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en

vrede.

Maar dan vraagt Jezus zijn leerlin-

gen op de man af: ‘Wie zeggen jul-

lie dat Ik ben?’ Het gaat Hem niet

langer om wat de gewone man zegt,

maar om de persoonlijke mening

van zijn leerlingen. Zoals vaak is

het Petrus die als eerste spontaan

reageert. Deze eenvoudige visser

heeft de woorden van Jezus ge-

hoord en zijn antwoord is door-

dacht. Hij heeft de interpretatie van

Jezus van de Wet en de Profeten tot

zich laten doordringen en hij ziet

ook de manier waarop Jezus met

de mensen omgaat. Hij komt tot de

conclusie: Jij Jezus, bent de Messias,

naar wie we al zo lang uitkijken, de

gezalfdevanGod.

Vorige week hoorden we in het

evangelie hoe een zondige vrouw

Jezus zalft met olie. Messias bete-

kent: de gezalfde. De kerkvaders ver-

talen het Hebreeuwse woord Messi-

as in het Grieks: ‘Christos’ en spre-

ken daardoor steeds over Jezus de

Christus. Jezus is de Gezalfde. Van-

daag spreken we over Jezus Chris-

tus en de meeste mensen weten

waarschijnlijk niet wat zij daarmee

uitdrukken. ‘Christus’ is voor hen

alleen maar een of andere eigen-

naam.

Jezus wil niet dat de leerlingen be-

kend maken dat Hij de Messias is.

Heeftdat temakenmethetbeelddat

in de loop der eeuwen gegroeid was

over de Messias als onoverwinne-

lijke koning?Uit zijn reactie op het

antwoord van Petrus blijkt dat Je-

zus niet de machtige figuur is die

de Romeinen uit het land zal ja-

gen, integendeel Hij is de Lijden-

de dienaar, diegene die als geen an-

der de Wet en de Profeten kent en

zal door hogepriesters, ouderen en

schriftgeleerden ter dood worden

gebracht.

Tegelijkertijd wil Jezus de motie-

ven om Hem te volgen uitzuive-

ren. De wonderen, de genezingen

die Hij doet zijn tekenen van zijn

werkelijke doel waarvoor Hij geko-

men is en waartoe Hij oproept: het

vestigenvanhetRijkGods.

*Geloofsbelijdenis

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,

in mensen die samen op weg willen gaan.

Wijgelovenindeopenhand,

mensen die elkaar groeten met woorden

vanvrede,

die in goed vertrouwen elkaars vreugde

willenzijn.

Wie Hem wil volgen, zegt Jezus

moet een radicale keuze maken,

moet zichzelf verloochenen en zijn

kruis opnemen. Lucas kijkt meteen

naar de consequenties die dat zal

hebben voor de leerlingen. Dat be-

tekent voor de leerlingen dat hun

leven er ook niet gemakkelijk zal

uitzien. Ze moeten de eigen belan-

gen ondergeschikt maken aan het

belangvanhetRijkGods.

Ook aan ieder van ons persoonlijk stelt

het evangelie de vraag: ‘En jij, wie zeg

jij dat Ik ben?’ Of anders geformuleerd:

‘Hoe laat jij zien wie ik ben? Wat doe

jij om duidelijk te maken dat je mijn vol-

gelingwilzijn?’

Jezus navolgen…het is meer dan

Hem tot voorbeeld nemen. Jezus

zegt aan alle mensen: ‘Als je mijn

volgeling wil zijn, dan mag je niet

meeraanjezelfdenken.’

Anselm Grün getuigt in zijn boek

‘Beelden van Jezus’ als volgt: ‘Jezus

is voor mij degene die God een menselijk

gezicht geeft. Wanneer God verdwijnt als

ik overHembegin te theoretiseren, dan be-

gint Hij voor mij in de persoon van Je-

zus weer te stralen als eenmenselijke God,

als een God die mij als een partner tege-

moet treedt, als een God die mij opbeurt,

bevrijdt, verlost en vergeeft, als een God

die ruimte, onafhankelijkheid en liefde

schenkt.’

Voor ons is het begrip ‘Messias’

vandaag de dag ver weg. Wat bete-

kent dit begrip voor ons persoon-

lijk vandaag? Is dit begrip een beeld

dat een nieuw licht werpt op Je-

zus?Een synoniem van messias is

verlosser. Het verlangen naar ver-

lossing is van alle tijden. Scheen

verlossing vroeger veelal collectief,

vandaag lijkt verlossing een eer-

der individueel gebeuren en kom

je verlossers zelfs ook tegen in vele

moderne vormen en gedaanten, zo-

als in popmuziek, computerspelen,

filmsenzelfsreclame.

*Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de ogen van mensen we-

reldwijd, die elkaar bevestigen en bemoe-

digen.

Wij geloven in de goedheid van mensen

die in liefdeelkaaralle ruimtebieden

om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wat met het hedendaagse menselij-

ke verlangen naar verlossing? Wie

wil verlost worden, waarvan en

waarom? En waar wordt vandaag

verlossing beloofd en gezocht? Wat

maakt iemand tot een schijnheilige

of een heilige, een charlatan of een

verlosser, een zakkenroller of een

echte redder en hoe kunnen we van-

daag mensen ondersteunen om zelf

ditonderscheidtelerenvinden?

Voorbeden:

Ook al kwam Hij slechts uit Nazaret

vandaan,Hij is voor mensen door

het vuur gegaan.Bidden wij dat Je-

zus’ inzet voor recht en waarheid-

navolging vindt in de wereld van

vandaag en morgen.Wek uw kracht

enkomonsbevrijden

Voor hen die het aandurvenom

ten overstaan van politieke, socia-

le en kerkelijke leiders,onrecht aan

te klagen.ideeën van recht en recht-

vaardigheid aan te dragenen op te

komen voor gedeelde vrijheid en

vrede.Wek uw kracht en kom ons be-

vrijden

Voor hen die zich dag aan dag

wegcijferen,voor hen die dienst-

baar zijn zonder berekening,voor

hen die beschikbaar zijnongeteld

de uren en dagen lang.Dat hun in-

zet navolging mag vinden.Wek uw

krachtenkomonsbevrijden

Zendingenzegen:

Wij hebben gebeden dat Gods

woord kracht moge krijgen in ons-

zodat wij de kant kiezen van hen

die God het nauwst aan het hart lig-

gen:de armen, verdrukten, de ont-

heemden, de stemlozen.Moge Gods

zegen voor ons een ruggensteun

zijnwanneer wij dat gebed in daden

proberenomtezetten.

*Geloofsbelijdenis

Wijgelovenindehanddiedeelt,

inhetwoorddatvrijspreekt,

in de liefde die in mensen is neergelegd,

opdat wij elkaars bondgenoten worden op

wegnaarmorgen.

Chris Willocx - Viering Don Boscoparo-

chie, 19 juni2016

WIE ZEGGEN DE MENSEN DAT IK BEN?
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