
Inleiding

De kerk viert elk jaar het feest van

ChristusKoning.

Jezus wil geen Koning zijn die ge-

diendwilworden.

Ter bevrijding van mensen was Hij

uitNazarethopweggegaan.

Ter bevrijding uit eenzaamheid,

uit schuld en zelfverwijt, sprak Hij

woordenvolwarmte.

Vreemden werden vrienden, armen

engeringenpreesHijzalig.

Hij zweeg niet toen machtigen

Hem om zijn woorden naar het le-

venstonden.

Hem gedenken wij, zijn trouw ten

eindetoe.

Lezing uit het evangelie van Lucas

De gemeenschap heeft er gestaan en

toegeschouwd maar ook de overhe-

den hebben gelachen, zeggend: An-

deren heeft Hij gered, laat Hij nu

zichzelf redden, als Híj de gezalfde

vanGodis, ‘deuitverkorene’!

Maar ook spottenmet hemde solda-

ten, die erbij komen om hem edik

aantebieden;

ze zeggen: Als Jíj het bént: de ko-

ning der Judeeërs, red dan jezelf!

Maar er is ook een opschrift boven

hemgeweest:

dekoningderJudeeërs isHíj!

Maar een van de gehangen kwaad-

doeners heeft hem gelasterd: Ben Jíj

niet de Gezalfde? Red dan jezelf en

ons!

Maar ten antwoord straft de ander

hem af en brengt uit: Vrees jij Gód

niet hoewel je in dit oordeel bent?-

En wíj terecht maar Híj heeft niets

gedaanwatmisplaatst is!

En hij heeft gezegd: Jezus, gedenk

mij wanneer je aankomt in je ko-

ninkrijk!

En Hij zegt tot hem: Amen, tot jou

zeg ik, heden zul je er mét mij we-

zen, inhetparadijs.

Duiding

1. Wij herinneren ons nog allemaal

de letters INRI op het kruis van Je-

zus: “Dit is de koning van de Jo-

den” geschreven in het Hebreeuws

en in de twee wereldtalen Grieks en

Latijn. Er was nog even herrie hier-

over, maar Pilatus bleef bij zijn be-

slissing: ‘Wat ik geschreven heb,

blijftgeschreven.’

Het feest van Christus Koning be-

staat slechts van 1925, op basis van

een encycliek van Pius XI. Hier-

in waarschuwde hij de machtheb-

bers dat Christus de koning van het

heelal is en blijft. Hij was immers

verbolgen dat Mussolini zijn maat-

schappelijke macht had ingeperkt

en dacht met deze encycliek zijn ei-

genmachtveiligtestellen.

2. Het beeld van Jezus door Pius XI

beschreven strookt niet met het Bij-

belse. Jezus is geen koning hoog te

paard gezeten; maar op een ezel, het

rijdier van de armen, kwam Hij Je-

ruzalembinnen.

Hij is een koning die afstand heeft

gedaan van zijn koninklijke macht.

Niet heersen maar dienen. Hij oefent

zijn koningschap uit als een her-

der, een dienaar: solidair met de

mensen,

solidair met de mens in nood, op de

eersteplaatsmetdeminste.

3. De overheidsinstanties, de solda-

ten bij het kruis, zagen dit niet en

bespottenhem.

Wie Jezus wel zag als een koning

zonder macht, een koning als die-

naar, was een van de medegehange-

nen. Hij kwam tot dit inzicht en be-

kendeenerkendezijnschuld.

Jezus is een koning zonder macht,

die wel iets te zeggen heeft, laten

wij ons door hem gezeggen ook als

de machtigen ons andere wegen uit-

sturen?

Wat je aan de minste mens gedaan

hebt, heb je aan mij gedaan, staat bij

Mattheus.

M.a.w.: Hij wordt voor ons zicht-

baar in de dakloze, het straatkind,

de drugverslaafde, de gevluchte Sy-

riër,deillegalevreemdeling.

4. Jezus als koning, dienaar van de

minste, die ons blijft uitnodigen

ongebaande wegen te gaan, wegen

van solidariteit, mensen helpen op-

staantenleven.

Ikgeloof indegekruisigde

Ik geloof in de Gekruisigde, die leeft

in de mislukte, die niet is mislukt,

indeweerloze,

indeliefhebbende,

die door God niet in de steek wordt

gelaten,

wiens zaakGod tot de zijne heeft ge-

maakt.

God heeft de weerloze niet bewa-

pend.

Hij heeft hem niet te gronde doen

gaan,

maar Hij heeft hem juist als die

weerlozebevestigd,

aangenomen en liefgehad – dus op-

gewekt.

InHemgelovenisnietsanders

daningaanopHem,

dan zijn weg te gaan. (Dorothee Sölle)
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

In zijn verlangen om de laatste werkelijk-

heid te ervaren, kan de mens de weg van

de meditatie bewandelen. Het is de intre-

de in zichzelf, de uitvoering van de op-

dracht om terug te keren naar zijn oor-

sprong. Immers, de waarheidmoet gezocht

worden binnen in ons; zij is niet buiten,

zij is onze grond. Maar zonder innerlijke

stilte kan ze niet worden ervaren. Die stil-

te of leegte ontstaat, wanneer we geleerd

hebben onze gedachten, verlangens, gevoe-

lens, kortom ons kleine ego, los te laten.

(Mystiek, een pelgrimstocht naar de stilte

-Egbert Aerts)

Deze januarimaand telt drie medi-

tatieavonden. Na maandag 2 janu-

ari is onze volgende meditatie op

maandag 16 januari 2017. Op 31 ja-

nuari mediteren we ook samen.

Ons uur en onze plaats van samen-

komst: om 20 uur in de stille ruimte

“Ademtocht” in het Don Boscocen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

De ware aanwezigheid heeft die wel-

doende invloed dat we er telkens

voor terugdeinzen een besluit te

nemen dat ons eigen leven of dat

van een ander mens vernedert of

ontbindt, maar ze zet ons wel ertoe

aan beslissingen te nemen om het

eigen leven en dat van anderen om-

hoog te voeren.

Baers

KALENDERBLAADJE

Donderdag 5 januari

9,15u.: Samana

14u.: Seniorencafé Matcurling

Vrijdag 6 januari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

Zaterdag 7 januari

NM: Nieuwjaar Buurt Michotte

AV: Buurtcafé Michotte

Zondag 8 januari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor DISSONANT

Dinsdag 10 januari

9 uur: Samana kern

14u.: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 11 januari

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. la-

ten we zeggen 17.00 u.

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maar-

tensdal, op de hoek van de Rijdende

Artillerielaan en de Minckelerstraat

in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je

komt gewoon en wij vangen u op,

alvast met gratis koffie. Info: Jos Tu-

erlinckx 0475 87 50 61

AGENDA FRANCISCUS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 januari Driekoningen

– Openbaring van de Heer

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor een parochiaan

Jaargetijde voor Eduard Van den

Bergh

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assitent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Zondag 15 januari

“Oecumene”- viering

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

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.

SINT-ANTONIUS

Zondag 8 januari

Driekoningenviering en -tocht

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Homilie: Mathieu Voets

Lector: kinderen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Donderdag 12 januari

Driekoningenfeest Samana

11 u. Viering met cd-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden en CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 15 januari

3de zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: paterWalter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 8 januari

Eerste zondag van het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 15 januari

Tweede zondag van het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 22 januari

Derde zondag van het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

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

ELKAAR DE HAND REIKEN

IS GOED, ELKAAR HET

HART REIKEN NOG BETER bzn

GA OP IN JE WERK

NIET ONDER bzn

VIERINGEN

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van

de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad

van de kerkfabriek Sint Johannes Bosco te Kessel-Lo (gemeente Leuven).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn

van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de

gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint Johannes Bosco betreft het de gemeente(n) Leuven).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 9/01/2017 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint Johannes Bosco ter attentie van Wauters Jozef, Cristianlaan 43, B-3010 Kessel-Lo.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om

een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van

de voorwaarden 2° en 3°.

Na 9/01/2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door

uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint Johannes Bosco te Kessel-Lo.

Opgemaakt op 20/12/2016 te Kessel-Lo,

Wauters Jozef,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Johannes Bosco te Kessel-Lo (gemeente

Leuven).

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke

van de parochie tot kandidaten voor het

lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Donderdag 5 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 6 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 8 januari

12.00 uur broodmaaltijd voor de

deelnemers aan de Driekoningen-

tocht in de Antoniusruimte

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-

ruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 10 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 11 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

PAROCHIEAGENDA

PAROCHIE-GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-ANTONIUS
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REDACTIE
Algemeneredactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
CarolineVanAudenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee tel. 016
22 38 11,
gsm 0476 39 79 02 carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016
250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo tel. 016 252151
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-
Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:maandag,
dinsdag,donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer. De-

beriotstraat24,Leuven.

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Hommage aan Daniel Barenboim

(75),dirigentenpianist.

Em. Prof. Ignace Bossuyt (Faculteit

Letteren).Dinsdag10 januari2017

Er zijn geen lezingen op de dinsda-

gen 17, 24, en 31 januari 2017 (Exa-

menstudenten).

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat22-3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadres: udll@alum.kuleu-

ven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

BABBEL OP ZONDAG Zondag 8

januari 2017. We horen regelma-

tig op Seniorama dat alleenstaande

deelnemers en vrijwilligers op zoek

zijn naar een moment om gezellig

samen te zijn. Ze hebben zin in een

leuk gesprek, een glimlach of wil-

len hun gedachten vrijblijvend de-

lenmetanderen.

Ben jij iemand die een gezellige

babbel met andere alleenstaanden

ziet zitten? Dan nodigen we je

graag uit op ons maandelijks ont-

moetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Pavil-

joen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg

300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger

vanSenioramaaanwezig.

LEZINGEN IN SENIORAMA “Fo-

tografie 1900-1950. Ontstaan van

een nieuw kunstgenre” door Chris-

tiane Struyven, kunsthistorica en ere-

advocaat. Datum: maandag 09 janu-

ari 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage:

5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie

inbegrepen.

UTOPIA

Slotdebat:BacktoUtopia

Grote leeszaal Universiteitsbibliotheek

KU Leuven Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000

Leuven. Maandag, 16 januari 2017 om 20

uur.Tickets8euro–4euro

Een bezoek aan de tentoonstelling Utopi-

a&Moore is indeprijs inbegrepen.

Schrijf je in via cultuurUB@kuleuven.-

be

‘Thomas Moore is een zeer scherpe

geest die de problemen in de samen-

leving opmerkt en nauwkeurig re-

gistreert. Een scherpe analyse van

de problemen voorkomt vaak dras-

tische oplossingen.’ Geert Noels,

econoom

Deze drie toonaangevende stem-

men uit Vlaanderen komen aan het

woord: Geert Noels, Bea Cantillon

en Rik Torfs reflecteren samen en elk

vanuit een eigen invalshoek, onder

leiding van journalist Dirk Tiele-

mans, over de betekenis van Utopia

voordemensvannu.

Een interessante debatavond als

slotstuk van het Utopiaproject in

Leuven.
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Voorbeden

Voor christenen die, waar ook ter

wereld, worden vervolgd om hun

getuigenis:

dat zij staande blijven in hun geloof en

datonsgebedhenmagbereiken;

laatonsbidden…

Wekuwkracht

enkomonsbevrijden.

Voor mensen in het Midden Oos-

ten, Afrika en andere delen van de

wereld waar oorlog heerst en hon-

gersnood en voor de vele mensen

opdevluchtvoordezehel:

dat er mensen opstaan die een einde ma-

ken aan al dit onrecht, dat wij ons hart

voor hun openstellen en onze verantwoor-

delijkheid opnemen om te bouwen aan

een bewoonbarewereld voor iedermensen-

kind;

laatonsbidden…

Wekuwkracht

enkomonsbevrijden.

Voor onze eigen geloofsgemeen-

schap: voor hen die ziek zijn... dat

zij mogen worden gesterkt; voor hen die

gestorven zijn... dat zij worden gedra-

gendooronsgebed;

laatonsbidden...

Wekuwkracht

enkomonsbevrijden.

Bezinning

Gijvervultonsmetdehoop

opdekomstvanuwRijk

waarooitrechtenvredezalzijn

voorelkemens,voorelkvolk.

Blaasdievonkaan

endiegloedzalonswarmen

enaanstekelijkmaken.

Laatdezehoopvruchtdragen

indegoedheidondermensen,

indeverzoeningtussenvolken

envredeopaardediedurenzal

als ooit op de dag geen nacht meer

volgt. (SytzedeVries)

Jef Wauters – Uit de misviering van 20

november 2016 in het Don Boscocentrum

EEN DIENENDE KONING



Driekoningenviering om 11.00

u. in de parochiekerk van Sint-

Antonius op de Schreursvest te

Heverlee

Daarna: samen lunchen om

12.00 u. en op tocht om 13.00 u.

Verkleed als koningen en onder be-

geleiding van een volwassene trek-

ken de kinderen van deur tot deur.

Het geld dat ze hierbij inzamelen

wordt volledig besteed aan de on-

dersteuning van twee kinderprojec-

ten: de opvang en begeleiding van

straatkinderen in Brazilië en van

kindsoldaten in Kongo.

Lieve kinderen, het zou echt fijn

zijn als jullie hieraan willen mee-

werken.

Beste ouders, ook op jullie doen wij

beroep, want er zijn ook heel wat

volwassenen nodig voor de begelei-

ding, de hulp in de zaal en in de

keuken.

Bevestig je deelname. Mail hier-

voor naar catechese.sintantoni-

us@gmail.com of steek neven-

staand strookje in de brievenbus

van de pastorie, Schreursvest 33 te

Heverlee. Hartelijk dank!

de catechese- en de parochieploeg van de

Sint Antoniusparochie

Driekoningentocht op zon-

dag 8 januari 2017

Naam kind:

wil graag deelnemen aan de Drieko-

ningentocht,wenst een Driekonin-

genmantel ja neen *

wenst een kroon ja neen *

Naam volwassene:

wil graag meestappen als begeleider

van een groepje vanaf 13.00 u. *

wil meehelpen in de keuken en de

zaal van 12.00 tot 14.00 u. *

wil meehelpen in de keuken en de

zaal van 16.00 tot 17.00 u. *

* doorhalen wat je niet wenst a.u.b.

Driekoningentocht op zondag 8 januari 2017
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Wie wij ook zijn, wat onze levens-

situatie ook is, vandaag wordt ons

goed nieuws gemeld: de geboorte

van Jezus van Nazareth die op een

heel eigen manier over God heeft

gesproken als de Vader van alle

mensen. Hij is de geschiedenis in-

gegaan als Jezus Christus, die in de

schoot van zijn eigen volk sedert

eeuwen verwacht werd. In deze vie-

ring van de geboorte van Jezus luis-

teren wij naar de profeet Jesaja, de

man die in donkere dagen zijn volk

moed wist in te spreken door hen

de geboorte van een troonopvolger

aan te kondigen in het huis van Da-

vid, de verre voorbode van Jezus die

eeuwen later het geestelijk erfgoed

van het kleine joodse volk tot volle

bloei zou brengen. En het evangelie

beluisteren we het kerstverhaal van

Lucas die vertelt hoe Jezus geboren

wordt in de stad van David: Bethle-

hem.

Vandaag vieren wij de geboorte van

Jezus van Nazareth en blijven wij

eerbiedig stilstaan bij de herinne-

ring aan deze unieke mens. Van

zijn ouders kreeg Hij de naam Je-

zus, een courante joodse naam in

die tijd. Op de dag van zijn geboorte

zijn er wellicht meerdere kinderen

in Palestina geboren die de naam

Jezus kregen. Jezus van Nazareth

was één uit die velen. Zijn geboor-

te bleef onopgemerkt, anoniem, een

gewoon alledaags gebeuren, bracht

vreugde alleen voor wie er onmid-

dellijk bij betrokken waren: Maria,

Jozef en waarschijnlijk enkele fami-

lieleden en vrienden. Dat is in feite

het oorspronkelijke kerstgebeuren.

Verschillende tientallen jaren later

schreven de evangelisten Lucas en

Matteüs een geboorteverhaal, ge-

ïnspireerd door hun geloof, geba-

seerd niet alleen op het feit dat Je-

zus geboren was maar vooral op wat

zij met de volwassen Jezus hadden

meegemaakt. Van die andere Jezus-

sen, die op diezelfde dag geboren

werden, is ons niets bekend. Zij ver-

dwenen zoals de meeste mensen in

de anonimiteit van het verleden. Je-

zus van Nazareth is echter voor ons

nog steeds dé mens naar wie wij op-

kijken. En dat is niet omdat hij ge-

boren is. Wij zijn immers allemaal

geboren. Maar over ons zullen na

onze dood geen evangelies geschre-

ven worden. In het geval van Jezus

is dat wel gebeurd omwille van de

uitzonderlijke manier waarop hij

door het leven is gegaan.

Een dertigtal jaren na zijn geboor-

te, trad Jezus uit de anonimiteit

en begon hij zijn leven als pro-

feet. Zijn eerste volgelingen heb-

ben toen ongetwijfeld met nieuws-

gierigheid naar hem opgekeken. Zij

vroegen zich af: Wie is die man,

waar wil hij naar toe, wat bedoelt

hij? In feite zijn dat vragen die iede-

re generatie christenen telkens op-

nieuw heeft gesteld. Wie was die

man die een goede 2000 jaar gele-

den geboren werd in Palestina, in

een uithoek van de toenmalige be-

schaafde wereld, in een andere cul-

tuur dan de onze, ver van ons weg

in tijd en ruimte, die een opvallend

kort leven heeft geleid, een goede

dertig jaar, die één, hoogstens 2 of

3 jaar is opgetreden als profeet waar-

na hij als jonge man door al wie des-

tijds in zijn land gezag had, uit de

weg werd geruimd, terechtgesteld,

blijkbaar omdat hij over God ge-

sproken had op een onaanvaardba-

re manier voor de leidende kringen

van zijn eigen joodse godsdienst.

Na Jezus’ dood is er rond hem

een dramatische scheiding ont-

staan: aan de ene kant zijn er de jo-

den geweest, zijn landgenoten die

weliswaar naar hem geluisterd had-

den maar afhaakten na zijn veroor-

deling en terechtstelling. Aan de an-

dere kant de joden die ook naar

hem geluisterd hadden maar hem

trouw bleven, die niet afhaakten.

Maar ook die relatief kleine groep

van volgelingen dreigde uit mekaar

te vallen in angst en twijfel toen

zij getuigen waren van het tragi-

sche levenseinde van Jezus, ware er

niet geweest het even onverwach-

te als plotse geloofsinzicht dat de

dood niet het laatste woord was van

Jezus’ leven waardoor hun a.h.w.

de schellen van de ogen vielen en

zij de ware betekenis van Jezus’ le-

ven zijn gaan inzien, waardoor zij

zich bewust werden dat de profe-

tische boodschap die hij gebracht

had dat de vernederde mens verhe-

ven zal worden, dat de doodgetrap-

te mens zal leven bij God, dank zij

Jezus werkelijkheid was geworden.

Om dat onder woorden te brengen

hebben de evangelisten naar aller-

lei sleutelbegrippen uit het OT ge-

grepen. Zij hebben Jezus Zoon van

David genoemd, Messias, Dienaar

Gods, zelfs Zoon van God.

Vandaag herdenken wij de geboor-

te van Jezus omdat wij nog steeds

opkijken naar die Jezus van Naza-

reth en naar de manier waarop hij

geleefd heeft. In de 20 eeuwen ge-

schiedenis die sindsdien verlopen

zijn is er heel veel gebeurd. In Je-

zus’ naam zijn er vele christelij-

ke kerken ontstaan, soms toonbeel-

den van trouw aan wat Jezus ge-

zegd had maar soms ook van on-

trouw. In Jezus' naam werd vrede

gesloten maar hebben de kruisvaar-

ders ook oorlog gevoerd. In Jezus’

naam kwam gewetensvrijheid tot

bloei maar heeft onze kerk zich ook

weleens schuldig gemaakt aan ge-

wetensdwang. In de naam van Je-

zus werd er wijwater gesprenkeld

maar werden er ook brandstapels

aangestoken. In de naam van Jezus

vonden christelijke kerken zichzelf

belangrijker dan hun stichter en

zijn boodschap. Ik weet dat dit har-

de woorden zijn tijdens een Kerst-

viering, maar toch horen ze erbij,

want dat alles is sinds de geboorte

van Jezus gebeurd in de geschiede-

nis van onze kerk, die Jezus nog al-

tijd beschouwt als haar stichter en

voorganger en ook eerlijke pogin-

gen gedaan heeft en nog doet om

hem trouw te blijven.

Uit dit alles blijkt dat kerken, ge-

meenschappen en mensen die Je-

zus willen volgen een voortduren-

de wil tot ommekeer moeten op-

brengen om op authentieke, op-

rechte wijze Jezus te kunnen vol-

gen. Wij herdenken vandaag de ge-

boorte van Jezus waarbij wij in ge-

dachte terugkeren naar het verle-

den. Jezus komt immers naar ons

toe vanuit een ver verleden maar hij

heeft ons als herinnering aan zijn

laatste avondmaal, de viering rond

brood en wijn nagelaten als een

geestelijke erfenis, waardoor hij in-

spirerend onder ons aanwezig wil-

de blijven tot op vandaag. Zalig

Kerstfeest.

TEKSTEN: Jesaja 9,1-3.5-6 * Lucas

2,1-14

INSPIRATIE:

E.Schillebeeckx, Evangelieverha-

len, blz. 14-18.

H.Oosternuis, Kome wat komt, blz.

104-106.

P.Schmidt, In de handen der men-

sen, blz. 11.

BD15.(Rob Moens, dominicaan).

Bijbels Woordenboek: ‘Jezus’.

Luc Van den Wijngaert

Homilie op Kerstdag zondag 25 december 2016 in Sint-Antonius

Met Kerstmis wordt een kind geboren.

De afkomst is niet helemaal duidelijk.

De omstandigheden zijn erg gebrekkig.

Een vluchteling die asiel zoekt.

Het leven zelf, dat zijn liefde te vondeling legt.

Zou je niet eens willen kijken of het niet op jouw drempel is achter

gelaten?

Vind je het, laat je dan wekken door je eigen lichtglans.

Neem het op en koester het.

Voed het met je solidariteit.

Laat het groeien.

Maar… vertel het niet aan de machtigen,

ook niet aan die in jezelf.

Ze zullen het kind doden…

Als je wilt dat het groeit, zul je risico’s moeten nemen,

overtolligheid afleggen, vertrouwde wegen verlaten, langs een

andere weg naar huis gaan.

Misschien kom je wel in de woestijn terecht.

Vrees dan niet, je bent er niet alleen.

Twee of drie, of twaalf, of zeventig…

en een menigte, die niet te tellen is, gaat met jou mee.

Het kind zal volwassen worden in jou

en onweerstaanbaar

zal je een mens van gemeenschap worden,

een asielplaats, misschien wel een stuk brood

dat gebroken en gedeeld wordt...

Zinvolle tekst van pastoor Daniel Alliet, "prierster van de armen" van de

Begijnhofkerk Brussel

Kerstbezinning Sint-Franciscus

en wensen team door Thierry
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