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BRIEF
van paus Franciscus aan het Volk van God
“Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden”
20 augustus 2018

“Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” (1 Korintiërs 12, 
26). Deze woorden van Sint-Paulus weerklinken krachtig in mijn hart als ik 
nogmaals het lijden vaststel dat vele minderjarigen ondergaan door seksueel 
misbruik, machtsmisbruik en misbruik van geweten door een groot aantal 
geestelijken en godgewijde personen. Misdaden die diepe wonden van pijn 
en machteloosheid veroorzaken, voornamelijk onder de slachtoffers, maar 
ook bij hun familieleden en in de grotere gemeenschap van zowel gelovigen 
als niet-gelovigen. Als we naar het verleden kijken, weten we dat we nooit 
genoeg kunnen doen wanneer we om vergeving vragen en de schade proberen 
te herstellen. En als we naar de toekomst kijken, moet geen moeite worden 
gespaard om een cultuur te creëren waarin dergelijke situaties niet meer 
kunnen voorkomen, laat staan dat ze kunnen worden afgedekt en daardoor 
bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun families is ook onze pijn. 
Daarom moeten we dringend nog eens ons commitment, om de bescherming 
van minderjarigen en kwetsbare volwassenen te verzekeren, bevestigen.

1. Wanneer één lid lijdt...
In de afgelopen dagen werd een rapport openbaar gemaakt waarin de 
ervaringen van minstens duizend overlevenden werden beschreven, allemaal 
slachtoffers van seksueel misbruik, machts- en gewetensmisbruik door 
priesters in een periode van ongeveer 70 jaar. Hoewel we kunnen zeggen dat 
de meeste van deze gevallen tot het verleden behoren, hebben we toch de pijn 
van veel van de slachtoffers leren kennen. We beseffen dat deze wonden nooit 
verdwijnen en dat ze ons dwingen deze gruweldaden te veroordelen en met 
vereende krachten deze cultuur van de dood te ontwortelen; deze wonden 
verdwijnen nooit. De hartverscheurende pijn van deze slachtoffers, die het 
uitschreeuwen tot in de hemel, werd lang genegeerd, stil gehouden of het 
zwijgen opgelegd. Maar de schreeuw was krachtiger dan alle maatregelen 
die haar tot zwijgen wilden brengen en dan beslissingen die een oplossing 
moesten bieden, maar het in feite nog erger maakten door in medeplichtigheid 
te vallen. De Heer hoorde die roep en liet ons opnieuw zien aan welke kant 
Hij staat. Maria’s lied is geen vergissing en blijft door de eeuwen heen zacht 
echoën. Want de Heer herinnert zich de belofte aan onze voorouders: “Hij 
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toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt 
Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij 
met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen” (Lucas 1, 51-53). 
Beschaamd beseffen we dat onze levenswijze onze woorden heeft ontkend 
en blijft ontkennen. Met schaamte en berouw erkennen we als kerkelijke 
gemeenschap dat we niet waren waar we moesten zijn, dat we niet tijdig 
hebben gehandeld en ons bewust waren van de omvang en de ernst van de 
schade die aan zoveel levens werd toegebracht. We toonden geen zorg voor 
de kleinen; we lieten ze in de steek. Ik maak me de woorden van toenmalig 
kardinaal Ratzinger eigen wanneer hij zich tijdens de kruisweg voor Goede 
Vrijdag in 2005 identificeerde met de kreet van pijn van zoveel slachtoffers 
en riep: “Hoeveel vuiligheid is er in de Kerk, en zelfs onder hen die als 
priesters volledig aan [Christus] zouden moeten toebehoren! Hoeveel trots, 
hoeveel zelfvoldaanheid! Het verraad van Christus door zijn leerlingen, hun 
onwaardige ontvangst van zijn lichaam en bloed, is stellig het grootste leed 
dat de Verlosser te verduren heeft; het doorboort zijn hart. We kunnen enkel 
tot Hem roepen vanuit de diepte van ons hart: Kyrie eleison -Heer, red ons! 
(Matteüs 8, 25) (negende statie).”

2. ...delen alle ledematen in het lijden
De omvang en de ernst van alles wat er is gebeurd, vereist een alomvattende 
en gecoördineerde aanpak. Hoewel het belangrijk en noodzakelijk is voor 
elke weg tot bekering om de volle waarheid te erkennen, dit is op zich niet 
genoeg. Vandaag worden we als Volk van God uitgedaagd om de pijn van onze 
broeders en zusters die fysiek en mentaal verwond werden, op ons te nemen. 
Waar we in het verleden reageerden met verwaarlozing, moet solidariteit 
voortaan in de diepste en meest uitdagende zin onze handelwijze zijn in 
heden en toekomst. En dit in een omgeving waar conflicten, spanningen en 
alle slachtoffers van elk type misbruik een uitgestoken hand kunnen vinden 
om hen te beschermen en hen te redden van hun pijn (vergelijk Evangelii 
Gaudium 228). Een dergelijke solidariteit vereist dat we op onze beurt 
alles veroordelen wat de integriteit van een persoon in gevaar brengt. Een 
solidariteit die ons oproept om alle vormen van corruptie te bestrijden, vooral 
spirituele corruptie. Dit laatste betreft “een comfortabele en zelfvoldane 
vorm van blindheid, waar ten slotte alles geoorloofd lijkt: bedrog, laster, 
egoïsme en zoveel subtiele vormen van zichzelf tot het centrum van alles 
maken, want ‘de satan zelf vermomt zich als een engel van het licht’ (2 Kor. 
11, 14)” (Gaudete et Exsultate, 165). De aansporing van Sint-Paulus om 
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te lijden onder hen die lijden, is het beste tegengif tegen al onze pogingen 
om de woorden van Kaïn te herhalen: “Moet ik dan op mijn broer passen?” 
(Genesis 4,9).

Ik ben me bewust van de moeite en het werk dat in verschillende delen van 
de wereld wordt gedaan om de nodige manieren te vinden om de veiligheid 
en bescherming van de integriteit van kinderen en kwetsbare volwassenen 
te garanderen, en ook van het implementeren van een zero tolerance beleid 
en manieren om mensen die overtredingen begaan of misdaden toedekken, 
voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. We hebben getalmd om acties en 
sancties toe te passen die zo noodzakelijk zijn, maar ik ben er zeker van dat 
ze zullen helpen om een grotere zorgcultuur te garanderen vanaf nu.

Hand in hand met die inspanningen moeten alle gedoopten zich betrokken 
voelen bij de kerkelijke en sociale verandering die we zo hard nodig hebben. 
Deze verandering vraagt om een persoonlijke en gemeenschappelijke 
bekering die ons de zaken doet zien zoals de Heer ze ziet. Paus Johannes 
Paulus II zei vaak: “Als we echt opnieuw beginnen vanuit de beschouwing 
van Christus, dan leren we Hem te zien in de gezichten van de mensen met 
wie Hij wilde geïdentificeerd worden” (Novo millennio ineunte, 49). Om de 
realiteit te zien zoals de Heer doet, om te zijn waar de Heer wil dat we zijn, 
om een bekering van hart in zijn aanwezigheid te ervaren. Om dit te doen, 
zullen gebed en boetedoening helpen. Ik nodig het hele trouwe gelovige volk 
van God uit voor een boetedoening van gebed en vasten, volgens het bevel 
van de Heer.1 Dit kan ons geweten wakker schudden en onze solidariteit en 
toewijding aanwakkeren tot een cultuur van zorg die “nooit meer” zegt tegen 
elke vorm van misbruik.

Er bestaat geen bekering van de Kerk zonder de actieve deelname van alle 
leden van Gods Volk. Sterker nog, telkens wanneer we probeerden om het 
Volk van God te vervangen, dood te zwijgen, te negeren of te verengen 
tot kleine elites, creëerden we gemeenschappen, projecten, theologische 
benaderingen, spiritualiteiten en structuren zonder wortels, zonder geheugen, 
zonder gezichten, zonder lichamen en uiteindelijk zonder leven.2 Het 
wordt duidelijk in een bepaalde opvatting van het gezag van de Kerk, die 

1 (“Maar dit soort [demon] wordt alleen uitgedreven door gebed en vasten)” 
(Matteüs 17, 21).

2 Conform de brief aan het Volk van God onderweg in Chili (31 mei 2018).
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voorkomt in veel gemeenschappen waar seksueel misbruik en machts- en 
gewetensmisbruik plaatsvonden. Denk aan klerikalisme, een benadering die 
“niet alleen de persoonlijkheid van christenen vernietigt, maar ook afdoet 
aan de genade van het doopsel, dat de Heilige Geest in het hart van ons volk 
uitstortte”.3 Of klerikalisme nu door priesters of door leken tot stand komt, 
het leidt tot een incisie, een snede in het kerkelijke lichaam die veel van 
het kwaad dat we vandaag veroordelen, bevordert en in stand houdt. “Nee” 
zeggen tegen misbruik, is ook nadrukkelijk “nee” zeggen tegen alle vormen 
van klerikalisme.

Het is altijd goed te onthouden dat “De Heer in de heilsgeschiedenis een 
volk heeft gered. Er bestaat geen volledige identiteit zonder lidmaatschap 
van een volk. Daarom redt niemand zich alleen, als geïsoleerd individu, 
maar God trekt ons aan, rekening houdend met de complexe verwevenheid 
van relaties tussen personen die in de menselijke gemeenschap tot stand 
komen: God heeft in een sociale dynamiek, in de dynamiek van een volk 
willen binnentreden” (Gaudete et Exsultate, 6). Daarom kunnen we op dit 
kwaad, dat zoveel levens verduisterde, alleen maar samen antwoorden door 
het te beleven als een taak die ons allemaal aangaat, als het Volk van God. 
Dit besef deel uit te maken van een volk en een gedeelde geschiedenis zal 
ons in staat stellen om onze zonden en fouten uit het verleden te erkennen 
met een berouwvolle openheid die toelaat om van binnenuit vernieuwd te 
worden. Zonder de actieve deelname van alle leden van de Kerk zijn alle 
inspanningen om de cultuur van misbruik in onze gemeenschappen met 
wortel en tak uit te roeien en de noodzakelijke dynamiek voor degelijke en 
realistische verandering teweeg te brengen, tevergeefs.

De boetvaardige dimensie van vasten en gebed zal ons als Gods volk helpen 
om voor de Heer te komen staan, en voor onze gewonde broeders en zusters, 
als zondaars die om vergeving smeken en om de genade van schaamte 
en bekering. Zo zullen we op ideeën komen voor acties en maatregelen 
afgestemd op het evangelie. Want: “Telkens wanneer wij trachten naar de 
bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie terug 
te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere 
uitdrukkingsvormen, meer welsprekende tekenen, woorden die vol zijn van 

3 Brief aan kardinaal Marc Ouellet, Voorzitter van de Pauselijke Commissie voor 
Latijns Amerika (19 maart 2016).
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een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld” (Evangelii Gaudium, 11). 
Het is essentieel dat wij, als Kerk, in staat zijn om met verdriet en schaamte 
de wreedheden te erkennen en te veroordelen, begaan door godgewijde 
personen, geestelijken, en mensen belast met de missie om te zorgen voor de 
meest kwetsbaren. Laten we vergeving vragen voor onze eigen zonden en de 
zonden van anderen. Een besef van zonde helpt ons om de fouten, misdaden 
en wonden uit het verleden te erkennen en maakt ons in het heden meer open 
en toegewijd op weg naar hernieuwde bekering.

Zo ook zullen boetedoening en gebed ons helpen om onze ogen en ons hart 
voor het lijden van andere mensen te openen en om de dorst te weerstaan 
naar macht en bezit, zo vaak de oorzaak van deze vormen van kwaad. Mogen 
vasten en bidden onze oren openen voor de verzwegen pijn van kinderen, 
jongeren en gehandicapten. Een vasten dat ons hongerig en dorstig naar 
gerechtigheid kan maken en ons ertoe aanzet in de waarheid te staan en alle 
gerechtelijke maatregelen te ondersteunen die nodig zijn. Een vasten dat ons 
wakker schudt en ons toegewijd maakt aan de waarheid en de naastenliefde 
met alle mannen en vrouwen van goede wil, en de samenleving in het 
algemeen op de strijd tegen alle vormen van machtsmisbruik, seksueel 
misbruik en het misbruik van het geweten.

Op deze manier kunnen we duidelijk onze roeping laten zien als “het teken 
en instrument van de innerlijke vereniging met God en van de eenheid van 
heel het mensdom” (Lumen Gentium, 1).

“Als één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden”, zei Sint-Paulus. Door 
een houding van gebed en boetedoening, stemmen we ons als individu en als 
gemeenschap af op deze oproep, zodat we groeien in de gave van mededogen, 
in rechtvaardigheid, preventie en herstel. Maria koos ervoor om aan de voet 
van het kruis van haar Zoon te staan. Zonder aarzeling stond ze vastberaden 
naast Jezus. Zo had ze haar hele leven gedaan. Als we de verwoesting voelen 
veroorzaakt door kerkelijke wonden, doen we er goed aan om met Maria 
“meer op het gebed aan te dringen”, om des te meer te groeien in liefde 
en trouw aan de Kerk (Sint-Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen 
319). Zij, de eerste van de leerlingen, leert ons allen als leerlingen hoe we 
stil moeten staan bij het lijden van onschuldigen, zonder excuses of lafheid. 
Naar Maria kijken, is het voorbeeld ontdekken van een ware volgeling van 
Christus. Moge de Heilige Geest ons de genade van bekering schenken en de 
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innerlijke zalving die nodig is om onze wroeging te uiten en onze vaste wil 
om deze misdaden van mishandeling moedig te bestrijden.

Vaticaanstad, 20 augustus 2018
Franciscus

Vertaling: Vlaamse Bisschoppen via www.kerknet.be, voor Nederland aange-
past met geciteerde teksten uit de Nederlandse vertalingen daarvan
Copyright: Liberia Editrice Vaticana/SRKK
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BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS VOOR DE WERELDDAG 
VAN DE ARMEN
18 november 2018, 33ste zondag van de Tijd door het jaar
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer

1. “Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer” (Ps. 34, 7). De woorden 
van de psalmist worden ook de onze op het ogenblik dat wij geroepen zijn 
om de verschillende omstandigheden van lijden en marginalisering onder 
ogen te zien waarin zoveel broeders en zusters leven die wij gewoonlijk 
aanduiden met de algemene term “armen”. De schrijver van deze woorden is 
niet onbekend met deze omstandigheden, integendeel. Hij ervaart de armoede 
aan den lijve en verandert haar toch in een lied van lofprijzing van en dank 
aan de Heer. Vandaag maakt deze psalm het ook ons, die door zoveel vormen 
van armoede zijn omgeven mogelijk te begrijpen wie de ware armen zijn. 
Wij zijn geroepen de blik te richten op hen om te luisteren naar hún roepen 
en hun noden te erkennen.

Vóór alles wordt tegen ons gezegd dat de Heer luistert naar de armen die tot 
Hem roepen, en dat Hij goed is voor hen die hun toevlucht tot Hem zoeken 
met een hart dat gebroken is door droefheid, eenzaamheid en uitsluiting. Hij 
luistert naar allen die worden vertrapt in hun waardigheid en desondanks 
de kracht hebben hun blik naar boven te richten om licht en vertroosting te 
ontvangen. Hij luistert naar hen die worden vervolgd in de naam van een valse 
gerechtigheid, onderdrukt door een politiek die deze naam onwaardig is, en 
beangstigd door geweld; en toch weten zij dat zij in God hun Heiland hebben. 
Wat uit dit gebed naar boven komt, is vooral het gevoel van overgave aan en 
vertrouwen in een Vader die luistert en ontvankelijk is. Op de golflengte van 
deze woorden kunnen wij dieper begrijpen wat Jezus heeft verkondigd met 
de zaligspreking “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk 
der hemelen” (Mat. 5, 3).

Krachtens deze unieke, en om vele redenen onverdiende en moeilijk volledig 
uit te drukken ervaring voelt men hoe dan ook het verlangen om deze aan 
anderen mee te delen, vóór alles aan allen die, zoals de psalmist, arm, 
afgewezen, gemarginaliseerd zijn. Niemand mag zich immers van de liefde 
van de Vader uitgesloten voelen, vooral in een wereld die vaak de rijkdom 
verheft tot eerste doel en de mensen in zichzelf opsluit.
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2. De psalm karakteriseert de houding van de arme en zijn verhouding 
met God met drie werkwoorden. Het eerste is: “roepen”. De toestand van 
armoede kan niet met één woord worden beschreven, maar wordt een kreet 
die door de hemelen heen gaat en God bereikt. Wat drukt de kreet van de 
arme anders uit dan zijn lijden en eenzaamheid, zijn desillusie en hoop? 
Wij kunnen ons afvragen: hoe kan het dat deze kreet, die omhoog stijgt tot 
voor Gods aanschijn, onze oren niet bereikt en deze ons onverschillig en 
onaangedaan laat? Op een Dag als deze zijn wij geroepen tot een ernstig 
gewetensonderzoek om te begrijpen of wij werkelijk in staat zijn om naar de 
armen te luisteren.

Wij hebben behoefte aan de stilte van het luisteren om hun stem te herkennen. 
Als wij te veel praten, zullen wij er niet in slagen naar hen te luisteren. Ik ben 
vaak bang dat veel initiatieven, hoe prijzenswaardig en noodzakelijk ook, 
meer erop gericht zijn om onszelf te behagen dan om werkelijk de kreet van 
de arme gewaar te worden. In dat geval is, op het ogenblik dat de armen hun 
kreet laten horen, de reactie niet consequent: niet in staat om aan te sluiten bij 
hun toestand. We zijn zo verstrikt geraakt in een cultuur die ertoe verplicht 
naar onszelf in de spiegel te kijken en bovenmatig voor onszelf te zorgen, dat 
we van mening zijn dat een gebaar van altruïsme voldoende kan zijn om de 
mensen tevreden te stellen zonder ons direct in gevaar te brengen.

3. Een tweede werkwoord is “antwoorden”. De Heer, zo zegt de psalmist, 
luistert niet alleen naar de kreet van de arme, maar Hij antwoordt. Zijn 
antwoord is, zoals heel de heilsgeschiedenis laat zien, een volledige deelname 
van liefde aan de toestand van de arme. Dat is zo geweest, toen Abraham God 
zijn verlangen tot uitdrukking bracht om een nageslacht te hebben, ondanks 
dat hij en zijn vrouw Sara geen kinderen hadden (vgl. Gen. 15, 1-6). Dat is 
gebeurd, toen Mozes door het vuur van een braamstruik die brandde zonder 
verteerd te worden, de openbaring van de goddelijke naam en de zending 
heeft ontvangen om het volk uit Egypte te laten vertrekken (vgl. Ex. 3, 1-15). 
En dat antwoord is bevestigd gedurende heel de tocht van het volk door de 
woestijn; toen het de kwellingen van de honger en de dorst voelde (vgl. Ex. 
16, 1-16; 17, 1-7) en toen het verviel tot de ergste ellende, dat wil zeggen de 
ontrouw aan het verbond en de afgodendienst (vgl. Ex. 32, 1-14).

Het antwoord van God aan de arme is altijd een ingreep van heil om de 
wonden van ziel en lichaam te helen, om de gerechtigheid te herstellen en te 
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helpen het leven met waardigheid weer op te nemen. Het antwoord van God 
is ook een oproep voor wie ook maar in Hem gelooft, om evenzo te doen 
binnen de grenzen van het menselijke. De Werelddag van de Armen wil een 
klein antwoord zijn dat vanuit de hele, over de wereld verspreide, Kerk zich 
richt tot alle armen van ieder land, opdat zij niet denken dat hun kreet in het 
luchtledige is terechtgekomen. Waarschijnlijk is het als een druppel water in 
de woestijn van de armoede; maar toch kan het een teken van samen delen 
zijn voor hen die in nood verkeren, om de actieve aanwezigheid te voelen van 
een broeder en een zuster. De armen hebben geen behoefte aan een daad van 
delegeren, maar aan een persoonlijke betrokkenheid van allen die luisteren 
naar hun kreet. De zorg van de gelovigen mag zich niet beperken tot een 
vorm van bijstand -hoe noodzakelijk en gepast op het eerste ogenblik ook-, 
maar vereist de “aandacht van liefde” (apostolische exhortatie Evangelii 
gaudium, 199) die de ander als persoon eert en zijn welzijn zoekt.

4. Een derde werkwoord is “bevrijden”. De arme van de Bijbel leeft met de 
zekerheid dat God ten gunste van hem ingrijpt om hem zijn waardigheid 
terug te geven. Armoede wordt niet gezocht, maar veroorzaakt door egoïsme, 
hoogmoed, hebzucht en ongerechtigheid. Kwaden die zo oud zijn als de 
mens, maar nog altijd zonden die zoveel onschuldigen treffen en leiden tot 
dramatische maatschappelijke consequenties. De handeling waarmee de 
Heer bevrijdt, is een daad van heil voor al degenen die Hem hun verdriet en 
angst hebben getoond. De gevangenschap van de armoede wordt doorbroken 
door de kracht van Gods ingrijpen. Veel psalmen vertellen en vieren deze 
heilsgeschiedenis die een bevestiging vindt in het persoonlijke leven van 
de arme: “Hij bekommert zich om de gekwelde. Hij wendt zijn aangezicht 
niet af, maar luistert naar zijn roepen” (Ps. 22, 25). Gods aangezicht kunnen 
aanschouwen is een teken van zijn vriendschap, zijn nabijheid, zijn heil. “Ik 
mag mij verheugen in uw erbarmen, Gij ziet mijn ellende, [...] geeft mijn 
voeten ruim baan” (Ps. 31, 8-9). De arme “ruim baan” bieden is gelijk aan 
hem bevrijden uit de “strik van de jagers” (Ps. 91, 3), hem losmaken uit de val 
die hem op zijn weg is gezet, opdat hij ongehinderd kan gaan en met serene 
blik naar het leven kan kijken.Gods heil neemt de vorm aan van een naar 
de arme uitgestoken hand, die opname aanbiedt, beschermt en het mogelijk 
maakt de vriendschap te voelen waaraan hij behoefte heeft. Beginnend bij 
deze concrete en tastbare nabijheid start een echt traject van bevrijding: 
“Iedere christen en iedere gemeenschap is geroepen om instrument van God 
te zijn voor de bevrijding en de vooruitgang van de armen, zodat zij ten volle 
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kunnen integreren in de maatschappij; dit veronderstelt dat wij volgzaam 
en oplettend zijn om de kreet van de arme te horen en hem hulp te bieden” 
(apostolische exhortatie Evangelii gaudium, 187).

5. Het ontroert mij te weten dat zoveel armen zich hebben vereenzelvigd met 
Bartimeüs, over wie de evangelist Marcus het heeft (vgl. 10, 46-52). De blinde 
Bartimeüs “zat langs de weg te bedelen” (v. 46) en toen hij Jezus voorbij 
hoorde komen, “begon hij luidkeels te roepen” en de “Zoon van David” te 
smeken medelijden met hem te hebben (vgl. v. 47). “Velen snauwden hem toe 
te zwijgen, maar hij riep nog veel harder” (v. 48). De Zoon van God luisterde 
naar zijn roepen: “‘Wat wilt ge dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: 
‘Rabboeni, maak dat ik zien kan!’” (v. 51). Deze bladzijde uit het evangelie 
maakt zichtbaar wat de psalmist verkondigde als belofte. Bartimeüs is een 
arme die verstoken is van fundamentele vermogens zoals zien en werken. 
Hoeveel routes leiden ook vandaag nog tot vormen van onzekerheid! Het 
gebrek aan basale bestaansmiddelen, de marginaliteit, wanneer men niet 
meer volledig beschikt over eigen werkkracht, de verschillende vormen van 
maatschappelijke slavernij ondanks de door de mensheid tot stand gebrachte 
vooruitgang... Hoeveel armen zitten er zoals Bartimeüs vandaag aan de rand 
van de weg en zoeken naar een zin voor hun toestand! Hoeveel van hen 
vragen zich af waarom zij diep in deze afgrond terecht zijn gekomen en hoe 
zij eruit kunnen komen! Zij wachten erop dat iemand tot hen nadert en zegt: 
“Heb goede moed! Sta op, Hij roept u” (v. 49).

Het gebeurt helaas vaak dat de stemmen die men hoort daarentegen 
verwijtend zijn en verzoeken om te zwijgen en te ondergaan. Het zijn valse 
stemmen, vaak bepaald door een angst voor de armen, die niet alleen worden 
beschouwd als nooddruftige personen, maar ook als mensen die onzekerheid, 
instabiliteit, verwarring in het dagelijks leven brengen en daarom moeten 
worden afgewezen en op een afstand moeten worden gehouden. Men neigt 
ertoe een afstand tussen zichzelf en hen te creëren en men realiseert zich 
niet dat men zich zo verwijdert van de Heer Jezus, die hen niet afwijst, maar 
hen tot zich roept en hen troost. Hoe toepasselijk klinken in dit geval de 
woorden van de profeet over de levensstijl van een gelovige: “de strengen 
van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven en alle jukken door 
te breken [...] uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen 
in uw huis; een naakte kleden die gij ziet” (Jes. 58, 6-7). Deze handelwijze 
maakt het mogelijk dat de zonde wordt vergeven (vgl. 1 Petr. 4, 8), dat de 
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gerechtigheid haar weg aflegt en dat, wanneer wij tot de Heer roepen, Hij dan 
zal antwoorden en zeggen: hier ben Ik! (vgl. Jes. 58, 9).

6. De armen zijn de eersten die in staat zijn om de tegenwoordigheid van 
God te herkennen en getuigenis af te leggen van zijn nabijheid in hun leven. 
God blijft zijn belofte trouw en ook in de duisternis van de nacht laat Hij het 
niet ontbreken aan de warmte van zijn liefde en vertroosting. Om echter de 
drukkende toestand van de armoede te overwinnen is het noodzakelijk dat zij 
de aanwezigheid van de broeders en zusters gewaar worden die zich om hen 
bekommeren en die door de deur van hun hart en leven open te zetten, hen 
laten voelen dat zij hun vrienden en familieleden zijn. Alleen zo kunnen wij 
“de reddende kracht van hun leven erkennen” en “dit in het middelpunt van 
deweg van de Kerk te plaatsen” (apostolische exhortatie Evangelii gaudium, 
198).

Op deze Werelddag worden wij uitgenodigd een concrete vorm te geven aan 
de woorden van de psalm: “De armen zullen eten en verzadigd worden” (Ps. 
22, 27). Wij weten dat in de tempel van Jeruzalem na de offerrite het gastmaal 
plaatsvond. In veel bisdommen is dit een ervaring geweest die afgelopen 
jaar de viering van de Eerste Werelddag van de Armen heeft verrijkt. Velen 
hebben de warmte van een huis gevonden, de vreugde van een feestmaal 
en de solidariteit van allen die hun tafel op een eenvoudige en broederlijke 
wijze hebben willen delen. Ik zou graag willen dat ook dit jaar en in de 
toekomst deze Dag zou worden gevierd in het teken van de vreugde voor 
het hervonden vermogen om samen te zijn. Samen in gemeenschap bidden 
en op zondag de maaltijd delen, het is een ervaring die ons terugbrengt naar 
de eerste christengemeenschap die de evangelist Lucas beschrijft in al haar 
originaliteit en eenvoud: “Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, 
bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van 
het brood en in het gebed. [...] Allen die het geloof hadden aangenomen, 
waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon 
hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar 
ieders behoefte” (Hand. 2, 42.44-45).

7. De christelijke gemeenschap onderneemt iedere dag talloze initiatieven 
om een teken van nabijheid en troost te bieden in vele vormen van armoede 
die wij voor ons zien. Vaak slaagt de samenwerking met andere instanties 
die niet door het geloof, maar door menselijke solidariteit worden bezield, 
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erin om hulp te bieden die wij alleen niet zouden kunnen verwezenlijken. 
Erkennen dat in de immense wereld van de armoede ook onze inbreng 
beperkt, zwak en onvoldoende is, leidt ertoe de handen uit te strekken naar 
anderen, opdat wederzijdse samenwerking op de meest doeltreffende wijze 
haar doel kan bereiken. Wij worden door het geloof en het imperatief van 
de naastenliefde gedreven, maar wij weten andere vormen van hulp en 
solidariteit te erkennen die gedeeltelijk dezelfde doelen voor ogen hebben, 
mits wij maar niet hetgeen ons eigen is, verwaarlozen, namelijk allen naar 
God en tot heiligheid brengen. De dialoog tussen de verschillende ervaringen 
en de nederigheid om onze medewerking zonder enige geldingsdrang te 
verlenen is een passend en volledig evangelisch antwoord dat wij kunnen 
verwezenlijken.

Het gaat er niet om ten opzichte van de armen de eerste te willen zijn met 
ingrijpen, maar wij kunnen nederig erkennen dat het de Geest is die gebaren 
opwekt die een teken zijn van het antwoord en de nabijheid van God. Wanneer 
wij een manier vinden om de armen te benaderen, weten wij dat de eerste 
plaats Hem toekomt die onze ogen en ons hart heeft geopend voor de bekering. 
De armen hebben geen behoefte aan geldingsdrang, maar aan liefde die zich 
weet te verbergen en het goede dat men gedaan heeft, weet te vergeten. De 
ware hoofdrolspelers zijn de Heer en de armen. Wie zich dienstbaar opstelt, 
is een instrument in de handen van God om zijn tegenwoordigheid en heil 
te doen erkennen. De heilige Paulus herinnert hieraan, wanneer hij aan de 
christenen van Corinthe, die onder elkaar wedijverden in charisma’s en 
daarbij zochten naar de meest aanzienlijke, schrijft: “het oog kan niet tot 
de hand zeggen: ‘ik heb je niet nodig’, en evenmin het hoofd tot de voeten: 
‘ik heb je niet nodig’” (1 Kor. 12, 21). De apostel maakt een belangrijke 
overweging, wanneer hij opmerkt dat de ledematen van het lichaam die het 
zwakst lijken, het noodzakelijkst zijn (vgl. v. 22); en “die wij beschouwen 
als minder eerbaar, omgeven wij met groter eer, terwijl de andere dat niet 
nodig hebben” (vv. 23-24). Terwijl Paulus een fundamenteel onderricht geeft 
over de charisma’s, voedt hij de gemeenschap ook op tot een evangelische 
houding ten opzichte van haar zwakste en meest behoeftige leden. Gevoelens 
van verachting en piëtisme jegens hen dienen ver te zijn van de leerlingen 
van Christus: zij zijn veeleer geroepen hun eer te brengen, hun voorrang te 
geven, ervan overtuigd dat zij een werkelijke aanwezigheid zijn van Jezus te 
midden van ons. “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn 
broeders, hebt gij voor mij gedaan” (Mat. 25, 40).
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8. Hier begrijpt men hoe ver onze levenswijze afstaat van die van de wereld 
die hen die macht en rijkdom hebben, prijst, navolgt en nabootst, terwijl 
zij de armen marginaliseert en hen beschouwt als afval en een schande. De 
woorden van de apostel zijn een uitnodiging om evangelische volheid te 
geven aan de solidariteit met de zwakste en minder bedeelde leden van het 
lichaam van Christus: “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het 
lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde” (1 Kor. 12, 26). Op 
dezelfde wijze spoort hij ons in de Brief aan de Romeinen aan: “Verblijdt 
u met de blijden en weent met hen die wenen. Weest eensgezind. Schikt 
u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen” (12, 15-16). 
Dat is de roeping van een leerling van Christus; het ideaal waarnaar men 
volhardend moet streven is steeds meer “de gezindheid van Christus Jezus” 
(Fil. 2, 5) in ons op te nemen.

9. Een woord van hoop wordt de natuurlijke epiloog waarop het geloof zich 
richt. Vaak zijn het juist de armen die onze onverschilligheid in een crisis 
storten, omdat die houding voortkomt uit een te immanente en met het heden 
verbonden visie op het leven. De kreet van de arme is ook een kreet van hoop 
waarmee hij de zekerheid laat zien dat hij wordt bevrijd. De hoop, gebaseerd 
op de liefde van God die degene die zich aan Hem toevertrouwt, niet in de 
steek laat (vgl. Rom. 8, 31-39). De heilige Theresia van Avila schreef in 
haar Weg van de vervolmaking: “De armoede is een goed dat alle goeds 
van de wereld in zich sluit; zij garandeert ons een grote heerschappij, ik 
bedoel dat zij ons heer maakt over alle aardse goederen, omdat zij ons deze 
doet minachten” (2, 5). In de mate waarin wij in staat zijn het ware goede te 
onderscheiden, worden wij rijk ten overstaan van God en wijs ten overstaan 
van onszelf en de anderen. Het is juist zo: in de mate waarin men erin slaagt 
de juiste en ware zin aan de rijkdom te geven, groeit men in menselijkheid en 
krijgt men het vermogen tot samen delen.

10. Mijn medebroeders bisschoppen, de priesters en in het bijzonder de 
diakens, aan wie de handen zijn opgelegd voor de dienst aan de armen (vgl. 
Hand. 6, 1-7) samen met de Godgewijde personen en zoveel mannelijke en 
vrouwelijke leken die in parochies, verenigingen en bewegingen het antwoord 
van de Kerk op de kreet van de armen tastbaar maken, nodig ik uit om deze 
Werelddag te beleven als een bevoorrecht ogenblik van nieuwe evangelisatie. 
De armen evangeliseren ons door ons te helpen iedere dag de schoonheid van 
het evangelie te ontdekken. Laten wij deze gelegenheid van genade niet in het 
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luchtledige doen verdwijnen. Laten wij ons allen schuldenaars ten opzichte 
van hen voelen, opdat door elkaar de hand te reiken de heilzame ontmoeting 
tot stand komt die het geloof ondersteunt, de liefde concreet maakt en de 
hoop in staat stelt zeker verder te gaan op de weg naar de Heer die komt.

Vanuit het Vaticaan, 13 juni 2018
Liturgische gedachtenis van de heilige Antonius van Padua

Franciscus

Vertaling: drs. H.M.G. Kretzers
Copyright: Liberia Editrice Vaticana/SRKK
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MODEL PRIVACYREGLEMENT EN PRIVACYVERKLARING VOOR 
PCI’S EN ARMENBESTUREN
6 juli 2018

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van 
persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling 
(PCI) (of Armenbestuur) van de parochies. Voor de PCI’s en Armenbesturen 
zijn nu een model privacyreglement en een model privacyverklaring 
beschikbaar.

Beide modellen zijn beschikbaar gemaakt door het Secretariaat van het 
Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en met een begeleidende brief 
via de bisdommen aan de PCI’s en Armenbesturen verstuurd. Daarnaast zijn ze 
te downloaden via www.rkkerk.nl. Het zijn modellen, omdat de documenten 
door de PCI-besturen zelf vastgesteld dienen te worden en op sommige 
onderdelen verder moeten worden ingevuld. Voor het model reglement geldt 
dat het is goedgekeurd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Met behulp van zowel het reglement als de privacyverklaring kunnen 
diegenen die zich met een hulpvraag richten tot een PCI of Armenbestuur 
goed worden geïnformeerd over hun rechten en plichten als het gaat om hun 
gegevens.

Het privacyreglement en de privacyverklaring kunnen worden gedownload 
op de AVG-pagina voor r.-k. parochies www.rkkerk.nl/avg

Wie het nieuws omtrent de AVG vanuit de Rooms-Katholieke Kerk direct in 
de eigen mailbox wil ontvangen, kan zich daar abonneren op de gratis AVG-
nieuwsbrief.
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VERKLARING NEDERLANDSE BISSCHOPPENCONFERENTIE OVER 
MAATREGELEN SEKSUEEL MISBRUIK
10 september 2018

Inleiding
Naar aanleiding van recente nieuwe publicaties over seksueel misbruik door 
priesters en religieuzen in Pennsylvania en eerder al in Australië ervaren veel 
gelovigen opnieuw pijn en schaamte als gevolg van berichten over misbruik 
waarin de ellende van slachtoffers scherp naar voren komt. De Nederlandse 
bisschoppen delen in die pijn en schaamte.

De bisschoppen veroordelen seksueel misbruik, waar dit ook gepleegd wordt. 
Echter vooral in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus 
uit te dragen, mag seksueel misbruik nooit of te nimmer voorkomen. De 
Kerk moet er alles aan doen om een veilige plek te zijn voor minderjarigen 
die -op welke manier dan ook- aan haar zorgen worden toevertrouwd. De 
bisschoppen dragen hiervoor primaire verantwoordelijkheid. Wij betreuren 
het daarom ten zeerste dat er bisschoppen zijn die deze verantwoordelijkheid 
niet genomen hebben of zelfs zichzelf aan seksueel misbruik schuldig hebben 
gemaakt.

Door het recente nieuws is de vraag gerezen wat de Rooms-Katholieke Kerk 
in Nederland met klachten van seksueel misbruik door medewerkers van de 
Kerk heeft gedaan dan wel momenteel doet. 

Erkenning, hulp en genoegdoening
Toen in maart 2010 de eerste berichten naar buiten kwamen over seksueel 
misbruik zoals dat is voorgekomen in de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland, hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie (BC) en de 
KNR gezamenlijk aan de heer drs. W.J. Deetman, oud-minister en oud-
voorzitter van de Tweede Kamer, de opdracht gegeven om samen met de 
naar hem genoemde commissie het seksueel misbruik, gepleegd door 
medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk in het tijdvak tussen 1945 en 
2010, in beeld te brengen. Op advies van de Commissie Deetman, die haar 
rapport publiceerde op 16 december 2011, hebben de BC en de KNR voor de 
behandeling van klachten van seksueel misbruik de onafhankelijke Stichting 
Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk 
in Nederland (Stichting Beheer & Toezicht) opgericht. Deze Stichting had 
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vier pijlers: het Meldpunt waar klagers hun klachten konden indienen, de 
Klachtencommissie die de klachten onderzocht, de Compensatiecommissie 
die een genoegdoening vaststelde in overeenstemming met wat in de 
Nederlandse rechtspraktijk gebruikelijk is (met een maximum van € 100.000,-)  
en een Platform Hulpverlening dat de opdracht had slachtoffers van seksueel 
misbruik in contact te brengen met gespecialiseerde hulpverleners. Daarnaast 
kwamen er ook mogelijkheden voor schikkingen en mediation. Bij de 
klachtenbehandeling werd geen rekening gehouden met verjaring. Ook 
werden klachten tegen overleden aangeklaagden in behandeling genomen.

De bisschoppen hechten hierbij hoge waarde aan de inzet van onafhankelijke 
commissies en onafhankelijke deskundigen om de waarheid betreffende 
seksueel misbruik boven tafel te brengen en te achterhalen wat er feitelijk 
gebeurd is. Wij hebben hen evenals de hogere religieuze oversten vrij toegang 
verleend tot onze archieven.

Het seksueel misbruik dat heeft plaatsgevonden kan helaas nooit meer 
ongedaan worden gemaakt. Echter, de BC en de KNR hebben geprobeerd 
om op bovengenoemde wijze naar vermogen aan de slachtoffers erkenning, 
genoegdoening en hulp te bieden met als doel zo mogelijk een begin te maken 
met een proces van heling. Daarbij moesten wij als bisschoppen tezamen met 
de hogere religieuze oversten een leerproces doormaken. Onze eerste reacties 
waren niet altijd goed en adequaat. Wij moesten pioniersarbeid verrichten. 
Er waren immers geen voorbeelden voorhanden in andere sectoren van de 
Nederlandse samenleving van manieren waarop een bevredigend antwoord 
kon worden gevonden op de in korte tijd ontstane stortvloed van klachten 
van seksueel misbruik, veelal van vele tientallen jaren geleden en betreffende 
aangeklaagden die al overleden waren. Gaandeweg hebben wij echter 
geleerd hoe we met de slachtoffers in gesprek konden gaan en daadwerkelijk 
erkenning, hulp en genoegdoening konden bieden. Bij alles wat we gedaan 
hebben, hebben we het belang van de slachtoffers steeds voorop gesteld.

Het Voorzittersoverleg, ingesteld in oktober 2013, waarin kardinaal Eijk als 
portefeuillehouder voor het dossier seksueel misbruik namens de BC, Br. 
C. van Dam c.s.a. als voorzitter van de KNR en de heer G. Klabbers als 
voorzitter van de koepelorganisatie van slachtofferorganisaties (KLOKK) 
zitting hadden, heeft zich intensief gebogen over de knelpunten die zich 
voordeden in de algemene regelingen voor de behandeling van klachten van 
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seksueel misbruik. De Contactcommissie onder leiding van de voorzitter van 
de BC Mgr. Van den Hende zorgde voor oplossingen bij stagnaties in de 
behandeling van afzonderlijke klachten.

Omdat sommige klachten wegens gebrek aan steunbewijs niet gegrond konden 
worden verklaard, terwijl die desalniettemin authentiek overkwamen, is via 
een door de heer Deetman geleide Slotactie aan de betrokken slachtoffers 
nog zoveel mogelijk erkenning, genoegdoening en hulp aangeboden.

De Voorzieningenrechter in Utrecht bepaalde op 1 oktober 2014 dat klachten 
van seksueel misbruik uiterlijk tot 1 mei 2015 bij de Klachtencommissie van 
de Stichting Beheer & Toezicht konden worden ingediend.

Daartoe opgeroepen door een tweetal moties in de Tweede Kamer, hebben de 
BC en de KNR voor schrijnende klachten die vanaf de sluitingstermijn van 
de klachtenbehandeling bij de Klachtencommissie van de Stichting Beheer 
& Toezicht zijn ingediend, de Afspraak Nagekomen Meldingen gemaakt. 
Deze voorziet in een gesprek van de klager met een team van deskundigen, 
erkenning, hulp en een bescheiden genoegdoening van maximaal € 5.000,-.

De Klachtencommissie heeft intussen alle klachten behandeld en ook de 
Compensatiecommissie heeft haar werkzaamheden afgerond. Tijdens een 
persconferentie op 18 december 2017 heeft de Stichting Beheer & Toezicht 
haar Eindrapport4 aangeboden aan kardinaal Eijk, de voorzitter van de KNR 
en de voorzitter van KLOKK.5

Op 20 augustus 2018 heeft de BC de Engelse vertaling van het Eindrapport van 
de Stichting Beheer & Toezicht ‘Reporting Centre Sexual Abuse within the 
Roman Catholic Church in the Netherlands: Report on activities 2011-2018’6 
toegestuurd aan de betrokken instanties van de Heilige Stoel: de Congregatie 
voor de Geloofsleer en de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van 

4 https://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/SiteAssets/Paginas/default/
Meldpunt%20Seksueel%20Misbruik%20RKK%20-%20Verslag%20van 
%20werkzaamheden%202011-2018%20corr.pdf

5 https://www.rkkerk.nl/kerk-neemt-eindverslag-stichting-beheer-toezicht-
ontvangst/

6 https://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/SiteAssets/Paginas/default/Report 
%20on%20activities%202011-2018.pdf
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Minderjarigen en tevens aan de apostolisch nuntius in Den Haag. De BC en 
de KNR hopen dat men ook elders in de wereldkerk voordeel kan hebben 
van de ervaringen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland waar het 
gaat om het geven van erkenning, hulp en genoegdoening aan slachtoffers 
van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk. Tevens is de Rooms-
Katholieke Kerk in Nederland bereid haar ervaringen op dit gebied te delen 
met andere sectoren in de maatschappij die met seksueel misbruik in de eigen 
gelederen geconfronteerd worden.

Klachten van grensoverschrijdend gedrag kunnen vanaf 1 mei 2015 worden 
gemeld bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK. De jaarverslagen 
van het Meldpunt worden gepubliceerd op de website van het Meldpunt 
(https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/). Bij klachten 
van seksueel misbruik van minderjarigen tegen nog levende personen die 
vallen onder de verantwoordelijkheid van een bisschop of hogere overste 
wordt door deze onverwijld aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en 
worden tegen de betrokken aangeklaagde adequate maatregelen genomen 
om herhaling te voorkomen. Deze kunnen behelzen dat het aangeklaagde 
verboden wordt om bestuurlijk, pastoraal en liturgisch actief te zijn en dat 
het de aangeklaagde -wanneer het om een priester gaat- wordt verboden om 
publiekelijk de Eucharistie te vieren. Is de aangeklaagde een actieve priester 
of diaken, dan moet deze bovendien de pastorie verlaten en zich vestigen 
buiten zijn parochie en de parochie(s) waar het gestelde misbruik heeft 
plaatsgevonden.

Preventie
In het licht van de vele berichten sinds 2010 over en meldingen van seksueel 
misbruik in Nederland is het besef verder gegroeid dat een bijzondere 
aandacht voor preventie van seksueel misbruik in de Kerk noodzakelijk is, ook 
om daarmee respect te betuigen aan de slachtoffers van grensoverschrijdend 
gedrag in het verleden. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft serieus 
lessen getrokken uit het verleden. Daarbij trekken de bisschoppen en hogere 
oversten zoveel mogelijk samen op, hetgeen ook één van de aanbevelingen 
van de commissie Deetman is.
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Preventieve regels en maatregelen zijn onder meer:

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)7 - per 1 januari 2014 eist de Rooms-
Katholieke Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
bij de benoeming van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van 
religieuzen, bij de aanname van kandidaten hiervoor en de aanstelling van 
bepaalde vrijwilligers en functionarissen. De invoering van de VOG maakt 
onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, 
ordes en congregaties. De informatie over de VOG, achtergronden en een 
handleiding, zijn gepubliceerd op de website van Nederlandse Kerkprovincie 
(www.rkkerk.nl) en op de website van de KNR (www.knr.nl).

De Gedragscode Pastoraat8 - sinds 1 juli 2014 is er één gedragscode voor de 
Nederlandse bisdommen, het militair ordinariaat en de religieuze instituten 
die bij de KNR zijn aangesloten. Deze gedragscode sluit aan bij gedragscodes 
die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn. Het doel van 
de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de Rooms-
Katholieke Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

Verplicht antecedentenonderzoek9 sinds 2005 bestaat er een verplichting in 
de Nederlandse Kerkprovincie om een antecedentenonderzoek uit te laten 
voeren indien priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers vanuit het bisdom 
waarin zij werkzaam zijn naar een ander bisdom gaan om daar pastoraal 
actief te zijn of vanuit een bisdom naar een religieus instituut of omgekeerd 
gaan om pastoraal werkzaam te zijn. Het onderzoek moet gebeuren voordat 
de betreffende priester, diaken of pastoraal werk(st)er een benoeming en 
zending krijgt. Het betreffende protocol is per 1 november 2012 vernieuwd10. 
De religieuze instituten hebben deze maatregel vrijwillig uitgebreid naar alle 
religieuzen, dus niet alleen de priesters en diakens onder hen maar ook de 
vrouwelijke religieuzen en de broeders.

7 https://www.rkkerk.nl/rk-kerk-in-nederland-voert-verklaring-omtrent-het-gedrag-
vog-in/

8 https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/
uploads/2018/04/Gedragscode_Pastoraat_2018.pdf

9 http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/
uploads/2015/04/FormulierantecedantenNL.pdf

10 http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/
uploads/2015/04/ProtocolantecedentenNL.pdf
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Daarnaast zijn vier voorzieningen opgezet, die gericht zijn op de handhaving 
van de regels uit de Gedragscode en op adequate ondersteuning van 
slachtoffers:

- Het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag11 - indien er 
sprake is van grensoverschrijdend gedrag van personen die vallen onder de 
werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat, biedt het reglement de kaders 
voor onderzoek van klachten. De bisdommen alsmede de religieuze orden 
en congregaties die onder de KNR vallen, hebben zich verplicht deze kaders 
toe te passen.

- Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (Meldpunt)12 - het Meldpunt is de 
centrale voorziening waar grensoverschrijdend gedrag kenbaar dient te worden 
gemaakt. Binnen het Meldpunt is een meldpuntfunctionaris werkzaam die 
tot taak heeft klachten in ontvangst te nemen en te registreren (volgens een 
protocol). Tevens is deze functionaris secretaris van de Klachtencommissie. 
Namens de bisschoppen en hogere oversten is er een Raad van Toezicht die 
let op het functioneren van het Meldpunt.

- Klachtencommissie13 - bij een klacht van grensoverschrijdend gedrag is 
er een onafhankelijke Klachtencommissie (conform het Reglement) dat de 
klacht behandelt.

- Vertrouwenspersonen - aan het Meldpunt zijn vertrouwenspersonen 
verbonden: elk bisdom heeft er één en de KNR heeft er twee.

Daarnaast zijn in het licht van de preventie initiatieven genomen om seksueel 
misbruik en breder, grensoverschrijdend gedrag, in de Rooms-Katholieke 
Kerk in Nederland te voorkomen:

11 http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/
uploads/2015/04/150501_Reglement_R-K_Meldpunt_Grensoverschrijdend_
Gedrag.pdf

12 https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/
13 Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK en de Klachtencommissie 

zijn niet dezelfde organen als die functioneerden onder de Stichting Beheer & 
Toezicht, die ook meldingen en klachten tegen overledenen en inzake verjaard 
seksueel misbruik van minderjarigen behandelden.
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- Verspreiding Gedragscode Pastoraat - de Gedragscode Pastoraat is door de 
bisschoppen en het bestuur KNR breed verspreid. Deze gedragscode is in alle 
pastorale teams alsmede in vergaderingen van priesters, diakens en pastoraal 
werk(st)ers in dekenaten of regiovicariaten besproken, alsmede bij de KNR 
aangesloten religieuze instituten besproken en hierin ook weer geëvalueerd.

- Ambts-en noviciaatsopleidingen - tijdens de opleidingen voor priesters, 
diakens en pastoraal werk(st)ers wordt expliciet aandacht geschonken 
aan de thematiek van afstand en nabijheid in het pastoraat. Daarbij wordt 
tevens gebruik gemaakt van externe professionele trainers. Bij de religieuze 
instituten is er volop aandacht geschonken aan het thema zowel onder de 
instituten waarvan de leden niet langer actief zijn in het pastoraat alsmede 
bij de instituten waarvan de leden nog wel pastoraal actief zijn en al dan 
niet nieuwe leden aannemen. Ieder religieus instituut heeft na juni 2014 de 
Gedragscode Pastoraat aangevuld met eigen (toegepaste) regels voor het 
eigen instituut. Vooral die instituten die te maken hebben met jongerenwerk 
en die over een gastenverblijf beschikken, hebben de regels die daarop 
betrekking hebben ook kenbaar gemaakt in hun instituten.

- Kennisverwerving - waar mogelijk en relevant wordt deelgenomen aan 
nationale en internationale congressen over de preventie van seksueel 
misbruik. Zo hebben vertegenwoordigers van de BC en het bestuur van de 
KNR in november 2015 deelgenomen aan een congres over preventie van 
seksueel misbruik van minderjarigen in Luxemburg Trier. Gezamenlijk zijn 
de Nederlandse ervaringen internationaal gedeeld, met name ook met de 
betrokken instanties van de Romeinse curie14.

Tot besluit
Zoals wij aan het begin van deze verklaring zeiden ervaren de bisschoppen 
net als veel gelovigen naar aanleiding van de recente berichten over seksueel 

14 Hoewel tijdenshet Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in december 
2013 bleek dat de Congregatie voor de Geloofsleer, die verantwoordelijk is voor 
de behandeling van gevallen van seksueel misbruik door clerici, grote waardering 
had voor de voortvarende wijze waarop de Nederlandse Kerkprovincie het 
probleem van het seksueel misbruik had aangepakt, is de Nederlandse Rooms-
Katholieke Kerk blijvend attent op nieuwe inzichten die de aanpassing van 
genoemde regelingen noodzakelijk maken en, zoals blijkt uit deze verklaring, 
doet dit ook.
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misbruik opnieuw pijn en schaamte. We zouden hierdoor ook ontmoedigd 
kunnen worden. Toch roepen de bisschoppen op niet ontmoedigd te raken, 
maar onze schaamte en pijn om te zetten in toewijding tot preventie en herstel 
voor de slachtoffers.

Bij het in ontvangst nemen van het Eindrapport van de Stichting Beheer & 
Toezicht herhaalde kardinaal Eijk de drie uitgangspunten die de BC en de 
KNR consequent hebben gehanteerd bij de behandeling van het seksueel 
misbruik, die hij had genoemd in zijn toespraak bij gelegenheid van het 
ronde tafel overleg met de Tweede Kamer op 29 juni 2016:15

1. Transparantie ten aanzien van seksueel misbruik;
2. Onafhankelijkheid van het onderzoek van het seksueel misbruik en de 
behandeling van klachten van seksueel misbruik;
3. Respect voor de slachtoffers.

Deze uitgangspunten zullen de bisschoppen en hogere oversten ook in de 
toekomst vastberaden blijven hanteren in hun zorg voor slachtoffers van 
seksueel misbruik en hun zorg voor de preventie van grensoverschrijdend 
gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

De Bisschoppenconferentie van Nederland

15 https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/08/2016-06-29-
Rondetafelgesprek-mondelinge-inbreng-kardinaal-Eijk-def.pdf
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NEDERLANDSE BISSCHOPPEN VERWELKOMEN DRS. HARRIE 
SMEETS ALS NIEUWE BISSCHOP VAN ROERMOND
10 oktober 2018 

Paus Franciscus heeft op woensdag 10 oktober de deken van Venray, drs. 
H.M.G. (Harrie) Smeets, benoemd tot bisschop van Roermond, als opvolger 
van bisschop Frans Wiertz. Hij wordt de 24e bisschop van Roermond, oftewel 
de 10e bisschop van Roermond sinds het herstel van de hiërarchie in 1853.

Meer dan vijfentwintig jaar is Harrie Smeets als priester werkzaam in het 
bisdom Roermond, de laatste jaren tevens als deken en kanunnik (lid van 
het Kathedraal Kapittel, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop). 
De leden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn verheugd dat het 
bisdom Roermond nu in de persoon van Mgr. Smeets een nieuwe bisschop 
kan begroeten.

De bisschoppen beloven samen met de gelovigen in het bisdom Roermond 
te bidden om zegen en inspiratie voor de nieuwe bisschop en zijn diocees in 
de tijd die komt. “Graag verwelkomen wij Mgr. Smeets als nieuwe collega 
in ons midden”, aldus de voorzitter van de bisschoppenconferentie Mgr. Van 
den Hende.



Analecta 2018 nr. 3-4 (63) 125

GEDRAGSCODE PASTORAAT NU OOK BESCHIKBAAR IN HET 
ENGELS
14 december 2018

De Gedragscode Pastoraat voor de Rooms-Katholieke Kerk is nu ook in 
een Engelse vertaling beschikbaar. De code geldt sinds 2014, is sindsdien 
geëvalueerd en sinds 13 april 2018 uitgebreid en aangescherpt. Het doel 
van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. 
Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

De gedragscode is nu zowel in het Nederlands als in het Engels gratis te 
downloaden. De Nederlandse vertaling is daarnaast ook beschikbaar in een 
gedrukte versie. Deze is te bestellen voor de prijs van € 2,- per stuk, exclusief 
behandel- en portokosten.

Bestellen en/of downloaden
Om de Gedragscode Pastoraat (Nederlandse versie) in druk te bestellen stuurt 
u een mail naar bestel@rkk.nl. Vermeld de titel, uw naam en adresgegevens 
en het aantal exemplaren dat u wilt bestellen. Met eventuele vragen over uw 
bestelling kunt u bellen met het bisdom Breda: 076 - 522 34 44, dagelijks 
telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.

De Gedragscode Pastoraat kan in het Nederlands worden gedownload 
en in het Engels via: https://www.rkkerk.nl/publicaties/kerkrechtelijke-
documenten/
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BISSCHOPPENCONFERENTIE VRAAGT PAROCHIES TE 
COLLECTEREN VOOR SULAWESI
10 oktober 2018

De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept via de bisdommen parochies 
op om zondag 14 oktober een extra collecte te houden voor Sulawesi. De 
opbrengst is bestemd voor directe noodhulp die door de ter plekke wonende 
zusters FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) wordt 
gegeven aan de bevolking van Palu.

De actie wordt ondersteund door de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie die 
rechtstreeks contact onderhoudt met de zusters. Palu is een provincieplaats op 
Sulawesi die zeer zwaar is getroffen door de recente aardbeving en de daarop 
volgende tsunami. De zusters vangen daar onder meer dakloze mensen op en 
delen voedselpakketten uit.

De schade op Sulawesi is onvoorstelbaar. Ruim tweeduizend mensen 
overleefden de ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden 
werden dakloos. Nog steeds zijn duizenden mensen vermist - er is nog 
nauwelijks hoop dat zij het verschrikkelijke natuurgeweld overleefden.

De Nederlandse bisschoppen leven mee met de bewoners van Sulawesi. De 
grote menselijke nood en de enorme schade doen een dringend beroep op 
hulp. De bisschoppen vragen dan ook om te bidden en te geven voor de 
slachtoffers van deze ramp.

De opbrengsten van de collecte, maar ook particuliere giften, kunnen worden 
overgemaakt op rekeningnummer NL38INGB0002010534, ten name van St. 
Bisschoppelijke Vastenactie, Den Haag, onder vermelding van ‘Sulawesi’. 
Direct doneren via vastenactie.nl kan ook.
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COLLECTE EN PARTICULIERE GIFTEN VOOR SULAWESI BRENGEN 
MEER DAN € 244.000 OP
21 december 2018 

De collecte en particuliere giften voor Sulawesi, waartoe de bisschoppen 
opriepen na een tsunami en aardbeving in oktober 2018, bracht al meer 
dan € 244.000 euro op. Dat blijkt uit een tussenstand van de Stichting 
Bisschoppelijke Vastenactie (BVA), die laat weten dat er nog steeds giften 
binnenkomen.

De opbrengst wordt via de zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 
(FDNSC) rechtstreeks besteed aan de slachtoffers van de natuurramp.

De zusters, die zelf aanwezig zijn in het getroffen gebied (Palu), hebben 
onmiddellijk na de aardbeving en tsunami hulp geboden aan de getroffen 
bevolking. Ze vingen op hun eigen terrein en in hun kinderdagverblijf 
daklozen op. Ook zijn vanuit die locatie medische posten gerund door 
vrijwilligers die ook naar andere opvangkampen reisden.

Na de eerste weken hebben de zusters in overleg met andere organisaties 
en congregaties gekeken wat de grootste noden waren in de samenleving. 
Besloten werd het weeshuis van de zusters te herstellen en verbeteren om 
ook nieuwe weeskinderen (vanwege de ramp) te kunnen opvangen. Ook het 
kinderdagverblijf wordt hersteld.
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MGR. DR. JAN HENDRIKS BISSCHOP-COADJUTOR VOOR HET 
BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM
23 december 2018 

Zaterdag 22 december 2018 is in Rome bekend gemaakt dat paus Franciscus 
hulpbisschop dr. J.W.M. (Jan) Hendriks benoemd heeft tot bisschop-
coadjutor, met recht van opvolging voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Dit betekent dat Mgr. Jan Hendriks, sinds december 2010 hulpbisschop van 
het bisdom Haarlem-Amsterdam, te zijner tijd de huidige bisschop Mgr. dr. 
Jos Punt zal opvolgen.

Mgr. Hendriks is sinds zijn bisschopswijding lid van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie. Vanuit de bisschoppenconferentie is hij in de 
Nederlandse kerkprovincie bisschop-referent voor het onderwijs.

Mgr. Van den Hende reageert als voorzitter van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie op rkkerk.nl: “Mgr. Jan Hendriks is in onze 
Nederlandse bisschoppenconferentie een vertrouwde collega. Graag 
bidden wij als bisschoppen voor Mgr. Hendriks bij de start en vervulling 
van zijn nieuwe verantwoordelijkheid als bisschop-coadjutor en voor onze 
voortgaande samenwerking in de bisschoppenconferentie en de Nederlandse 
kerkprovincie.”
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30 JAAR VRONESTEYN (1988 - 2018) IN HET JAAR VAN GEBED
1 oktober 2018

Op maandag 1 oktober vierde Centrum Vronesteyn voor de priesteropleiding 
en diakenopleiding een bijzondere dies. In het Jaar van Gebed bestaat 
Centrum Vronesteyn 30 jaar. Mgr. Van den Hende verzorgde de dieslezing. 
In de eucharistieviering daaraan voorafgaand preekte rector Walter Broeders: 
“Wij mogen leven uit het evangelie, het vóórleven en aan een nieuwe 
generatie na ons overdragen.”

Verschillende priesters concelebreren tijdens de eucharistieviering in de 
Sint Martinuskerk in Voorburg. Onder hen vicaris-generaal Tjeerd Visser 
en emeritus bisschop Mgr. Van Luyn. Diakens zijn Pier Tolsma (lid van het 
pastoraal team ter plaatse) en Peter Winnubst (lid van het pastoraal team 
van de parochie H. Augustinus). De muzikale ondersteuning wordt verzorgd 
door een aantal priesterstudenten en diakenkandidaten.

Omdat Vronesteyn het 30-jarig bestaan viert in het diocesane Jaar van 
Gebed, spreekt Mgr. Van den Hende in de dieslezing over het gebed. 
Priesters en diakens zijn een deel van de geloofsgemeenschap, waarin ieder 
lid geroepen is om aandacht te hebben voor gebed in het dagelijks leven als 
gelovige, persoonlijk en gemeenschappelijk. Daarom begint de bisschop zijn 
inleiding met de opdracht van iedere gelovige om te bidden, persoonlijk en 
gemeenschappelijk.

Aan het eind van de bijeenkomst, na de dieslezing van de bisschop, wordt 
een speciale uitgave van het Bisdom Magazine uitgereikt: 30 jaar Vronesteyn 
(1988 - 2018) in het Jaar van Gebed. Het blad werd gemaakt in opdracht van 
de staf van Centrum Vronesteyn en de Bisdomstaf. Rector Walter Broeders 
van Vronesteyn overhandigde het eerste exemplaar aan ouders van een van 
de priesterstudenten van Vronesteyn, een donateur van Vronesteyn en aan de 
bisschop.

Het blad nodigt mannen die bezig zijn met de vraag of God ze roept om 
priester of diaken te worden uit om daarover in gesprek te gaan en contact op te 
nemen met de rector Vronesteyn. Parochies op hun beurt worden uitgenodigd 
om te bidden voor roepingen en aandacht te geven aan Roepingenzondag, 
wanneer de collecte bestemd is voor Vronesteyn.
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Het blad is verzonden aan donateurs van Vronesteyn en in de loop van 
oktober verspreid in de parochies in het bisdom. Het bevat getuigenissen van 
(oud)studenten en donateurs van Vronesteyn. Het legt in woord en beeld de 
liturgie van de wijding uit en laat zien hoe studenten leren geloven met hun 
hoofd én met hun hart.

De vorming van priesters en diakens is een verantwoordelijke taak, die met 
deskundigheid en betrokkenheid ter hand wordt genomen door de staf van 
Centrum Vronesteyn. Velen in het bisdom bidden voor de opleiding, de 
studenten en de staf, en geven ook een financiële bijdrage.

Vragen over de vorming en opleiding tot priester of diaken? Neem contact 
op met rector Broeders via e-mail: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl of 
www.bisdomrotterdam.nl/vronesteyn. Giften voor Vronesteyn zijn welkom 
op: IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn.
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BRIEF
Aanvraagmogelijkheid gratis VOG verruimd en verlengd tot 1 juli 2019
15 november 2018

Aan de besturen van de parochies in het bisdom Rotterdam

Geachte parochiebesturen,

Sinds januari 2016 bestaat de mogelijkheid om een gratis Verklaring 
Omtrent het gedrag (VOG) te verkrijgen voor vrijwilligers die werken met 
minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de 
R.K. Kerk zijn inmiddels via deze regeling ruim 5000 gratis VOG-aanvragen 
verwerkt. 

Wij willen u via deze brief attenderen op het feit dat de bestaande regeling 
voorlopig op dezelfde wijze tot 1 juli 2019 zal worden voortgezet, met dien 
verstande dat vanaf 1 november 2018 de regeling door de overheid is uitgebreid 
naar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. 
Daarmee wordt bedoeld: vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan 
kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een 
risicovolle situatie, zoals één-op-één huisbezoeken. Hierdoor vallen vanaf 1 
november 2018 bijvoorbeeld ook vrijwilligers die huisbezoeken aan zieken 
en ouderen afleggen onder de regeling gratis VOG. 

NB Landelijk wordt onderzocht hoe het mogelijk kan worden gemaakt dat 
parochies in de nabije toekomst zelf digitaal gratis VOG’s voor vrijwilligers 
kunnen aanvragen. Hierover wordt u in een later stadium geïnformeerd.

De bestaande centrale aanvraagprocedure blijft in ieder geval gelden tot  
1 juli 2019. 
Volledigheidshalve geven we u nogmaals aan op welke wijze u de aanvragen 
kunt doen. 

Hoe werkt het?
Het verdient aanbeveling dat u als parochie een vaste contactpersoon 
aanwijst voor het aanvragen van (gratis) VOG’s. Uw vaste contactpersoon 
voert via onderstaande link zijn of haar gegevens in plus die van de 
vrijwilliger waarvoor een gratis VOG aangevraagd wordt. Per vrijwilliger 



132 Analecta 2018 nr. 3-4 (63)

vult u 1 formulier in. De vragen die u in het formulier beantwoordt, gaan 
onder andere over uw bekendheid met de preventieve maatregelen die de R.-
K. Kerk genomen heeft om seksueel misbruik te voorkomen. Via deze link 
komt u in het formulier dat u dient in te vullen: http://fd8.formdesk.com/ipal/
aanvraagvog 

De gemotiveerde aanvraag wordt vervolgens binnen het landelijk secretariaat 
van de R.-K. Kerk verwerkt in het systeem van de dienst Justis. Om de 
aanvraag voor een gratis VOG te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat 
de vrijwilliger voor wie u de VOG aanvraagt, beschikt over een e-mailadres 
en DigiD. U moet het e-mailadres, de voorletter(s), de achternaam en de 
geboortedatum van de vrijwilliger in het aanvraagformulier opgeven. Zorg er 
dus voor dat u over deze gegevens beschikt of ze bij de vrijwilliger opvraagt. 
Het is daarnaast raadzaam om de vrijwilliger tijdig te wijzen op de noodzaak 
van een DigiD, zodat deze eventueel nog door de vrijwilliger aangevraagd 
kan worden. 

De vrijwilliger voor wie de gratis VOG is bestemd, ontvangt van de dienst 
Justis een e-mail met een link en een code om de aanvraag af te ronden. 
Via de link en de code in deze e-mail logt de vrijwilliger in met DigiD. 
Daar rondt de vrijwilliger de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat de 
gegevens juist zijn opgenomen. De code in de e-mail is 30 dagen geldig. Als 
de vrijwilliger de code laat verlopen, moet de VOG-aanvraag opnieuw. Dat 
betekent tijdverlies en dubbel werk. Het is daarom aan te bevelen dat de vaste 
contactpersoon de vrijwilliger informeert over het feit dat hij een e-mail van 
de dienst Justis kan verwachten. Ook is het goed dat de contactpersoon tijdig 
bij de vrijwilliger (bijvoorbeeld twee of drie weken nadat de aanvraag is 
gedaan) informeert of de e-mail ontvangen is en de aanvraag daadwerkelijk 
is afgerond. 

Nadat de vrijwilliger de aanvraag heeft afgerond wordt deze vervolgens 
door Justis in behandeling genomen. Justis informeert de vrijwilliger zelf 
schriftelijk over de afhandeling van de aanvraag. In de praktijk krijgt de 
vrijwilliger de VOG meestal binnen anderhalve week. Als uit onderzoek 
blijkt dat de vrijwilliger in aanraking is geweest met Justitie, gaat Justis na 
of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat 
geval kan het langer duren dan 2 weken voordat de vrijwilliger bericht krijgt. 
Na ontvangst van zijn VOG overlegt de vrijwilliger deze aan u als parochie. 
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Zoals gezegd kwamen voor de gratis VOG in uw parochie in aanmerking 
vrijwilligers die werken met jeugd en jongeren en mensen met een 
verstandelijke beperking. Ná 1 november 2018 is de VOG gratis aan te 
vragen voor meer vrijwilligers binnen uw organisatie, namelijk voor alle 
vrijwilligers die werken met mensen uit kwetsbare doelgroepen. In het geval 
dat een vrijwilliger werkzaamheden verricht voor kwetsbare doelgroepen en 
daarnáást als vrijwilliger nog een andere functie bekleedt waartoe ingevolge 
het besluit van de Bisschoppenconferentie sinds 1 januari 2014 een VOG 
vereist is, bijvoorbeeld de vrijwilliger die persoonsgegevens beheert, 
tekenbevoegdheid heeft met betrekking tot financiën etc, dan kunnen 
meerdere screeningsopties worden aangegeven. 

De reguliere VOG blijft verplicht voor alle overige functies waarvoor de 
regeling “gratis VOG” niet van toepassing is. 

Kort samengevat is het van belang de volgende stappen te volgen:
 Stap 1: Controleer voor welke vrijwilligers u een VOG zou moeten 

aanvragen;
 Stap 2: Check voor wie de VOG gratis zou kunnen zijn;
 Stap 3: Voer de gegevens van deze vrijwilligers in via bovengenoemde 

link.

Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u in het bisdom contact op 
nemen met ondergetekende.

Met een vriendelijke groet,

R. Peeters
hoofd personeel & pastoraal
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij de Nationale Bedevaart Brielle, 
7 juli 2018

Wijsheid van Jezus Sirach 51, 1-8; 2 Korintiërs 4, 7-25; Matteüs 10, 17-22

Broeders en zusters, heeft u de laatste zin van het evangelie van vandaag nog 
in uw hoofd? De Heer zegt: Als je gered wilt worden moet je volharden. Wat 
is dat, volharding? We denken misschien al snel aan de tanden op elkaar, niet 
zeuren, schouders eronder en doorlopen. Maar als het om volharding gaat, 
lijkt het me beter dat we niet de betekenis overnemen die de wereld eraan 
geeft. Alsof alles van onze spieren afhangt, van discipline en grootspraak.

Volharding in Bijbelse zin heeft ermee te maken dat je bereid bent om dingen 
te verdragen en uit te houden die moeilijk zijn. Een andere belangrijke 
betekenis van volharding in de Schrift is dat we niet opgeven. Dat we niet 
nalaten en niet moe worden om datgene te doen waar het op aankomt.

Bij volharding mogen we kijken naar het leven van onze Heer Jezus. Hij 
was niet iemand met grootspraak. Niet iemand met de tanden op elkaar en 
ten koste van anderen doorduwen. Het is Jezus zelf die zijn leven ten einde 
toe gedragen heeft in de eerste betekenis van volharding. Hij heeft verdragen 
wat Hij aan lijden ontmoette. Hij heeft verdragen wat er aan onrecht op Hem 
afkwam en heeft volgehouden tot het uiterste aan het kruis. Daarbij is Hij 
niet moe geworden om steeds opnieuw de liefde te verkondigen. Een liefde 
die barmhartigheid betekent en leven ten volle in het licht van God.

Volharding zoals in het leven van Onze Heer - van verdragen en uithouden 
en niet moe worden - vinden we ook terug in het leven van de Martelaren 
van Gorcum. De Martelaren hebben zich hier op deze plaats toevertrouwd 
aan God. Je zult maar meegenomen worden. Nog net niet van je bed gelicht, 
maar wel in gevangenschap worden bedreigd, vernederd, gepijnigd. Dan sta 
je hier en moet je je geloof in de eucharistie loslaten en ook het liefst hele 
lelijke dingen over de paus zeggen.

De Martelaren hebben dat onrecht en die dreiging verdragen, volgehouden. 
Het verslag van hun terechtstelling getuigt dat ze niet moe zijn geworden om 
steeds opnieuw uit te leggen wat het geloof voor hen betekent. Wat de Kerk 
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is, wie Jezus Christus is, wat de eucharistie als bron en hoogtepunt voor ons 
inhoudt (cf. Matteüs 10, 19-20).

Volharding heeft dus niet te maken met even doorzetten alleen. Of je eigen 
spieren gebruiken, op je eigen kracht vertrouwen. Het is op de eerste plaats 
je overgeven aan de liefde van God. Je toevertrouwen aan zijn trouw en 
redding. Zoals het stond in de eerste lezing: Denken aan de weldaden van 
eerder (Sirach 51, 8). Denken aan Gods barmhartigheid, zoals Hij die ons 
heeft betoond. Je als het ware laten bemoedigen door wat er aan weldaden 
van Godswege achter ons ligt in de heilsgeschiedenis met God, om dan nu de 
moed te hebben om te verdragen, vol te houden en niet los te laten.

Heel bijzonder mogen wij dat doen in het Jaar van Gebed, dat heel bijzonder 
in het bisdom Rotterdam een jaar lang een terugkerende opdracht is. In Lucas 
18 zegt Jezus dat we moeten blijven bidden en volharden in het gebed.

Volharden in het gebed. Wat betekent dat? Wederom niet alleen op je eigen 
discipline vertrouwen, je ogen stijf dicht doen en alle woorden uitspreken die 
in je boekje staan, maar je allereerst toevertrouwen aan God. Dat je weet dat 
Hij er altijd is en dat je gelooft dat Hij in je hart wil wonen, elke dag opnieuw.

Bidden, broeders en zuster, heeft wel met discipline te maken. Het heeft ook 
te maken met doorzetten en niet moe worden. Maar het is iets anders dan 
krachtpatserij. Het is vooral steeds weer de kracht zoeken bij de Heer om 
Hem gezelschap te houden. Steeds weer kracht zoeken bij God om je leven 
aan te kunnen en je in het licht van zijn aanwezigheid te plaatsen.

Van het gebed wordt vaak gezegd dat nood leert bidden. En daar hoor je soms 
de afschuwelijke bemerking bij: “Als er weer eens een keer oorlog komt, dan 
zit de kerk wel vol.” Maar nood leert niet altijd bidden.

Er is een indrukwekkende getuigenis van de uit Vietnam afkomstige 
kardinaal Văn Thuận die jarenlang gevangen heeft gezeten in een donkere 
cel. Zodanig dat je op een gegeven moment niet meer weet of het dag of nacht 
is. Hij zegt: “Op dat moment is bidden evenmin gemakkelijk en evenmin 
vanzelfsprekend. Alsof je zomaar in één keer je nood kunt klagen, zomaar 
ineens onder woorden kunt brengen waar je bang voor bent, dan voel je je 
zwakheid en komt er soms geen woord over je lippen” (Frans Văn Thuận, 
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Getuigenis van de hoop. Vademecum voor de katholiek in het derde
millenium [2001] pag. 119).

“Juist in de zwakheid”, getuigt hij, “in gevangenschap terneergeslagen, 
voelde ik mijn verlangen om tot God te kunnen spreken. Ik kon het niet altijd 
want ik was te zwak. Ik kon niet altijd de woorden vinden, maar ik dacht wel 
steeds aan Hem. En langzaamaan groeide de mogelijkheid om te midden van 
angst en onzekerheid toch weer woorden te vinden om tot God te spreken.” 
Dat kwam niet voort uit een discipline om vóór alles je gebeden op te zeggen, 
maar het kwam vanuit het verlangen om met God verbonden te zijn. Zoals 
Jezus met zijn Vader verbonden was en steeds opnieuw bad op de berg, in de 
stilte van de woestijn, in de binnenkamer.

Zo verlangden ook de Martelaren van Gorcum ondanks alles naar de Heer in 
het eeuwig leven. Zij hebben dat uitgesproken en ervoor gebeden. Zij waren 
op die manier vanuit hun verlangen in staat om biddende mensen te zijn, ook 
toen de dood naderbij kwam.

Broeders en zusters, we moeten niet wachten tot de nood bezit van ons leven 
neemt. We moeten niet wachten tot we in pure ellende zitten met de gedachte: 
‘dan komt het bidden wel vanzelf’. Als de Heer zegt dat we moeten blijven 
bidden, volharden in gebed, dan betekent het dat we niet moe mogen worden 
om in ons dagelijks leven steeds weer het gesprek met de Heer aan te gaan. 
Bidden doen we heel bijzonder als we hier de eucharistie vieren, als het volk 
van God dat onderweg is.

We komen naar Brielle niet alleen van verschillende plekken, maar de 
Kerk omvat als gemeenschap ook meerdere eeuwen. Zo mogen we ons 
vandaag verbonden weten met de Martelaren van Gorcum. En als Kerk 
van vele plaatsen mogen we ons ook verbonden weten met de lijdende 
christenen van nu die elders leven. Straks als de collecte komt, zal daar een 
getuigenis van klinken. Was dood en verderf maar iets van het verleden. 
Ook nu hebben mensen ermee te maken en worden levens bedreigd en 
erdoor bepaald.

Broeders en zusters, kunnen wij niet beter nu al beginnen met bidden? In 
de eucharistie zijn we samen en is de focus op het woord en het sacrament 
van de Heer. De uitnodiging klinkt om ons hart te verheffen en bij de Heer 
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te zijn, zoals we straks samen zullen bidden in de prefatie, het begin van het 
eucharistisch gebed.

Maar hoe gaat het in ons eigen leven op momenten dat we niet hier klem in 
de bank zitten? Zijn we dan ook in staat om te bidden? Zijn we dan ook in 
staat om het zo rustig te maken in ons hart dat er ruimte is voor God? Dat we 
oog hebben voor wat Hem voor ogen staat? En dat we te allen tijde weten dat 
Hij ons kent als geen ander?

Is er in ons gebed ook ruimte voor de noden van mensen die wij kennen? En 
voor de mensen die onbekend zijn, lijden en op de vlucht zijn? Ons gebed tot 
God komt niet pas tot bloei als de nood uitbreekt. De Heer vraagt ons om als 
mensen van geloof elke dag ons leven te markeren met gebed.

Paus Benedictus XVI zegt dat het gebed de ziel is van ons leven in geloof. 
De ademhaling van de ziel, als wij bidden. Zoals we ons leven alleen voort 
kunnen zetten wanneer we onze longen laten werken, zo kunnen we ons 
geloof alleen voeden, sterken en levend houden als we bidden en in gesprek 
blijven met God. Volharding dus.

Ook om te verdragen wat er moeilijk is aan het gebed en dan niet te zeggen: 
“Dat is niks voor mij. Laat mij maar een keer de kerkdeur verven, of de 
ramen van de sacristie schuren. Daar ben ik veel beter in dan bidden.” Moet 
u blijven doen. Maar houdt ook het gebed gaande. En zeg desnoods alleen 
maar: “Ik doe het voor U, Heer. Helpt U mij om met U verbonden te zijn.”

Kunnen wij blijven bidden in het leven van alledag? Kan ons leven misschien 
een doorlopend gebed worden? Niet dat we niet meer naar buiten gaan, 
zullen werken of elkaar ontmoeten. Maar je leven laten dragen door gebed 
is dat je altijd wel een moment vindt om te weten: ‘De Heer is er en ik mag 
zijn kind zijn. Ik heb een opdracht als gedoopte om de liefde van God te 
verkondigen en ook het nodige te verdragen als het moeilijk is. Niet moe te 
worden als het tegen zit. En als ik word uitgelachen, me niet snel terug te 
trekken.’

Kunnen wij verdragen dat bidden soms ronduit moeilijk is? Ik stel me zo 
voor in het Jaar van Gebed dat er ook onder u zijn die zeggen: “Prachtig zo’n 
Jaar van Gebed, maar binnen een jaar gaat het me nog niet lukken. Binnen 



138 Analecta 2018 nr. 3-4 (63)

een jaar zit ik nog te knoeien en val ik terug.” Kunnen we dan misschien die 
zwakheid van onszelf toch verdragen?

Zoals kardinaal Văn Thuận in de gevangenis in Vietnam die zwakheid 
omarmd heeft en zei: “Dan pas komt het verlangen naar God in mij naar 
boven. Niet door mijn eigen kracht, mooie woorden en voortreffelijke 
regelmaat.” Durven wij tegen de Heer te zeggen als wij bidden: “Heer, kom 
mijn zwakheid te hulp?”

Het is zo dat onze Heer Jezus zijn nood heeft geklaagd aan het kruis 
“Waarom hebt Gij mij verlaten?” (Psalm 22). De Martelaren moesten elkaar 
bemoedigen om zich niet uiteindelijk toch terug te trekken. Zouden wij dan 
zonder de bemoediging van Gods kant kunnen bidden? Zouden wij zonder 
de ondersteuning van de Heilige Geest (cf. Romeinen 8, 26) steeds opnieuw 
woorden vinden om met God te spreken, en de Kerk en de wereld met alle 
noden bij Hem aanbevelen?

Misschien moeten wij de nederigheid opbrengen om steeds opnieuw 
te beginnen. Ik weet zeker dat steeds opnieuw beginnen geen brevet van 
onvermogen is. Het is een teken van ons verlangen. Dat u wilt bidden en 
blijft gaan voor een band met de Heer die allang zijn hand naar u heeft 
uitgestoken en die zijn belofte over u heeft uitgesproken. Mogen wij in deze 
bedevaartskerk in het Jaar van Gebed ons toevertrouwen aan God. Zoals 
Jezus zich aan zijn Vader heeft toevertrouwd. Zoals de Martelaren zich aan 
elkaar en de Heer hebben toevertrouwd.

En weet u wat het is? De weldaden in herinnering brengen betekent ook de 
kruisiging en verrijzenis van Jezus Christus voor ogen houden. In het licht 
van het evangelie duiden moeiten nooit op een doodlopende weg. De pijn die 
wij ondervinden is nooit een teken dat het allemaal niet waar is. Onze moeite 
mogen wij toevoegen aan wat nodig is voor het rijk van God.

Om met de woorden van het bisschopswapen van Mgr. Van Luyn te spreken: 
Om ons eigen deel van het lijden te dragen in de verkondiging van het 
evangelie (cf. 1 Timoteüs 1, 8). En in mijn eigen wapenspreuk staat “Sine 
timore serviamus illi.” Zonder bang te zijn mogen we de Heer dienen (cf. 
Lucas 1, 74). We mogen blijven bidden en steeds weer opnieuw proberen en 
vragen: “Kom mij te hulp.”



Analecta 2018 nr. 3-4 (63) 139

Het gesprek met de Heer komt van zijn kant. Als ons verlangen steeds in 
ons pogen doorklinkt, dan blijft die band met de Heer een levende band. Het 
kloppende hart van ons geloof, van onze Kerk. Amen.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende tijdens de tv-mis, H. Jacobus de 
Meerdere kerk in Den Haag, 29 juli 2018

2 Koningen 4, 42-44; Efeziërs 4, 1-6; Johannes 6, 1-15

Broeders en zusters, 

Vandaag mogen wij hier in de kerk de eucharistie vieren in directe verbinding 
met tienduizenden mensen via de camera. Meer nog dan anders, besef ik 
dat we niet alleen hier in de Jacobuskerk maar dat we als Kerk wereldwijd 
de zondag vieren: wereldwijd wordt vandaag op talloze plekken in de Kerk 
eucharistie gevierd. 

In het sacrament van de eucharistie maakt Jezus op bijzondere wijze zijn 
belofte waar, dat Hij met ons zal zijn tot aan het einde van de tijd (cf Matteüs 
28, 20). Dat Jezus dichtbij ons wil blijven in het heilig sacrament is een groot 
geschenk. 

Het is geweldig om te beseffen dat Christus in de eucharistie net zo 
dicht bij ons is, als destijds bij de duizenden mensen van de wonderbare 
broodvermenigvuldiging. 

Vandaag horen wij in het evangelie van Johannes over de ontmoeting van 
Jezus met de grote menigte. Veel mensen waren Jezus achterna gegaan. Zij 
hadden Jezus’ wonderen gezien: de tekens van het rijk van God, zoals het 
genezen van zieken.

Vandaag in het evangelie wil Jezus opnieuw een teken stellen van het rijk van 
God. Jezus wil de duizenden mensen te eten geven. Maar de apostel Andreas 
zegt: Hier is een jongen met vijf broden en twee vissen, maar wat betekent 
dat voor zo’n aantal?

Broeders en zusters, wat daarna gebeurt volgens de evangelist Johannes, 
doet ons denken aan de drie dingen die Jezus deed bij het laatste avondmaal, 
namelijk (1) Jezus nam de broden, (2) Jezus sprak het dankgebed, en (3) 
Jezus liet de broden uitdelen aan de mensen.
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Ook straks kunt u in het eucharistisch gebed horen dat deze handelingen 
van Jezus met nadruk worden genoemd: Jezus nam het brood, sprak het 
dankgebed en brak het brood om het te verdelen.

Broeders en zusters, de Kerk heeft vanouds een verbinding gelegd tussen het 
bijzondere teken van de broodvermenigvuldiging en het laatste avondmaal, 
de eucharistie. Tot op de dag van vandaag, in iedere eucharistie, overal ter 
wereld, is het Jezus die bij ons komt en die zichzelf aan ons te eten geeft: dit 
is mijn lichaam.

Paus Franciscus noemde in zijn catechese op het Sint Pietersplein de eucharistie 
een teken van Gods liefde. Echter, Christus’ liefde die wij in de eucharistie 
ontmoeten en ontvangen houdt voor ons ook een opdracht in, namelijk dat wij 
op onze beurt die dienende liefde daadwerkelijk delen met anderen in Christus’ 
naam, en wij de liefde van Christus doorgeven in concrete daden van liefde. 

Paus Benedictus (cf Sacramentum Caritatis 88) schreef dat de eucharistie 
als sacrament van Gods liefde een sociale opdracht in zich heeft: “dat het 
offer van Christus voor allen bestemd is, dat de eucharistie ieder die in Hem 
gelooft, er toe aanzet ‘gebroken brood’ te worden voor de anderen en zich in 
te zetten voor een rechtvaardiger en broederlijker wereld.”

“Denkend aan de broodvermenigvuldiging van de broden en de vissen, 
moeten wij onderkennen dat Christus tot op de dag vandaag doorgaat met 
zijn leerlingen aan te sporen om zich in eigen persoon in te zetten: ‘Geeft gij 
hun maar te eten’ (Marcus 14, 16).”

“Eucharistie die zich niet vertaalt in concrete beoefening van de liefde is ten 
diepste onvolledig”, aldus paus Benedictus in zijn encycliek Deus Caritas Est.

Broeders en zusters, vandaag vieren wij in deze kerk (in verbondenheid met 
miljoenen mensen wereldwijd) de heilige eucharistie en mogen wij in dit 
sacrament de verrezen Heer ontmoeten. 

Vandaag ontvangen we tevens de opdracht om in Jezus’ naam wereldwijd 
te delen van wat wij ontvangen hebben. Vanuit deze eucharistie worden wij 
concreet gezonden om mee te bouwen aan een beschaving van liefde in de 
wereld van nu. Amen.
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GELOOFSGESPREK
met Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende voorafgaand aan de mediaviering op 
tv, 29 juli 2018

We moeten in ons christelijk leven het bidden heel centraal stellen. We zien 
natuurlijk vaak, dat het bidden door heel veel dingen die we moeten, of door 
ruimte die ingenomen wordt door allerlei andere impulsen, onder de maat 
blijft, of misschien zelfs verdwijnt uit ons dagelijks ritme. Als Jezus zegt dat 
we moeten bidden en niet moeten versagen (Lucas 18, 1) en een paar verzen 
daarna vraagt of de Mensenzoon bij zijn komst op aarde nog geloof vinden, 
verbindt Hij het blijven bidden met het kunnen blijven geloven.

Je kunt je geloof niet op eigen kracht vasthouden. Het is een gave Gods. Maar 
je moet het wel blijven onderhouden. Het bidden, het gesprek met God, hoe 
klein of hoe royaal ook, is belangrijk om je geloven in God en je vertrouwen 
op God vitaal te houden. Daarom is een Jaar van Gebed belangrijk. Het 
bidden hoort bij ons leven als christen, het is als het ademhalen voor je 
geloof. Paus Benedictus noemt bidden de ‘ademhaling van de ziel’. Het Jaar 
van Gebed is er voor de verdieping en versterking van ons christelijk leven, 
opdat het gebed een meer centrale plaats krijgt en meer bewust ook onze 
opdracht wordt.

In het genoemde hoofdstuk van Lucas 18 zie je dat het volharden in gebed 
belangrijk is. Niet als een kwestie van tanden op elkaar en doorduwen, maar 
als steeds weer opnieuw het gebed als opdracht van je christelijk leven 
opnemen, net zoals de naastenliefde.

De viering van de eucharistie, door het Tweede Vaticaans Concilie ‘bron en 
hoogtepunt’ van het kerkelijk leven genoemd, is het centrale sacrament. Het 
brengt ons dichter bij Jezus, in gebed met Hem verbonden, samen rond de 
Heer verenigd. We ontvangen Hem in het woord van de Schrift en ook als 
onze gastheer en ons voedsel in de eucharistie. Van daaruit zet je dan als 
individuele gelovige het gesprek met de Heer voort in je dagelijkse leven.

Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken” (Johannes 15, 5). We 
vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk 
is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam 
met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is (1 Korintiërs 12, 1-11; 
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Romeinen 12, 4-52). Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, 
met de Heer als hoeksteen (1 Petrus 2, 4-5) en als sluitsteen (Efeziërs 2, 19-
21).

Er is altijd een link tussen het vieren van de eucharistie, de ontmoeting met 
de Heer, en het persoonlijk leven, waarin we die ontmoeting met de Heer 
gestalte geven en vasthouden. In het besef dat het ook altijd verbonden is met 
alle anderen die op die dag op andere plaatsen hetzelfde doen.

Het is een groot geschenk dat de Heer in ons midden komt. Kunnen we 
dat echt geloven, dat Hij in ons midden komt. De grote heilige Alfonso de’ 
Liguori (1696-1787) heeft grote teksten geschreven over het mediteren bij 
het heilig Sacrament. Hij zegt, dat Jezus zijn belofte “Ik ben met u tot aan het 
einde van de tijd” (Matteüs 28, 20) juist waarmaakt in de eucharistie. Daar 
komt Hij bij ons, heel verborgen, maar ook heel dichtbij. Jezus is dan net zo 
dicht bij ons in het sacrament als bij de leerlingen van het eerste uur.

Met de gaven die we ontvangen in de eucharistie, bouwen we de Kerk op en 
kunnen we onze van de Heer ontvangen zending in de wereld gestalte geven. 
Paus Franciscus heeft verschillende keren gezegd dat je in de ontmoeting 
met Jezus pas ontdekt hoeveel Hij van ons houdt. En die grote liefde voor 
ieder van ons maakt het mogelijk om die liefde die wij ontvangen met 
anderen te delen. Dat kan heel concreet. Denk maar aan de werken van 
barmhartigheid en de aansporingen hieromtrent van paus Franciscus in het 
Jaar van Barmhartigheid.

Paus Benedictus schreef over de broodvermenigvuldiging en over hoe Jezus 
zoveel mensen te eten geeft. Hij vraagt: hoe kunnen wij dan vanuit de eucharistie, 
waarin we Jezus ontvangen als het levende brood, de broodvermenigvuldiging 
in deze tijd voortzetten? Juist de eucharistie geeft ons kracht om er te zijn in 
een wereld die honger heeft, die dorst heeft, die nood lijdt en die vraagt om 
een antwoord. Het laatste van de viering van de eucharistie is de ‘missio’. 
Dat wil zeggen: zending. De eucharistie, de heilige mis, is genoemd naar dat 
laatste woord. We worden na de ontmoeting met de Heer, het gebed waarin 
we Hem ontmoeten, gezonden door Hem. Die sociale zending wordt ons veel 
meer duidelijk door wat we ontvangen en door wie we zijn. Zo kan die sociale 
dimensie van de Kerk, die zending die we in de wereld hebben tot opbouw van 
een beschaving van liefde, gebeuren vanuit de eucharistie.
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Als je de eucharistie viert, bouw je je geloof op. Dan mag je ontvangen wat je 
nodig hebt om in je leven van alledag het evangelie uit te dragen. Niet altijd 
met grote woorden, maar ook met nabijheid aan mensen die dat nodig hebben, 
met aandacht voor de noden die er zijn. Zodra de eucharistie beëindigd wordt 
met de zending, de missio, volgt de slotzin: “Gaat nu allen heen in vrede.” 
Het woord vrede komt vaak voor in de eucharistie en betekent niet alleen 
dat je je onthoudt van geweld, maar gaat over de vrede van Christus die in 
je hart begint, omdat de liefde van God in je hart begint. Die vrede heeft 
vele componenten, want rechtvaardigheid is nodig voor vrede, menselijkheid 
is nodig, de bescherming van het leven, een zorgvuldige omgang met de 
schepping. In de eucharistie komt datgene naar je toe wat je nodig hebt om 
de zending die de Heer ons heeft toevertrouwd samen gestalte te geven.

We bidden niet direct om kracht voor die zending. In de eerste plaats bidden 
we, omdat we met de Heer verbonden willen zijn. We zien steeds ook in 
Jezus’ leven dat Hij op hele belangrijke momenten in zijn zending bidt tot 
zijn Vader. Als Hij zijn leerlingen aanwijst, als Hij erop uit trekt, als Hij voor 
zijn kruisdood staat, als Hij opnieuw bij zijn leerlingen komt. Dan merk je 
zijn innige verbinding met de Vader. We bidden op de eerste plaats om die 
band met de Heer gestalte te geven. We bouwen die band op op zijn initiatief. 
En vanuit die band met Hem kunnen we niet anders dan erop uit te trekken. 
Bidden is niet zozeer: ik moet weer een blik spinazie eten om genoeg kracht 
te hebben. Je bidt om met de Heer verbonden te zijn, die je de kracht geeft om 
vervolgens zijn zending in de wereld te vervullen. Vanuit de verbondenheid 
met de Heer kun je doen wat Hij je vraagt.

Er zijn veel initiatieven in het Jaar van Gebed. Soms zijn het eenmalige 
bijeenkomsten ter bezinning of toerusting. En soms zie je dat mensen meer 
werk willen maken van hun gebed en een gebedskring starten. We moeten 
canoniek een kerkbestuur hebben, we moeten een locatieraad hebben en een 
club die de dakgoten dicht houdt. Zo zou ik ook graag in elke parochie een 
gebedskring hebben. Mensen die samenkomen om als groep te bidden, ook 
voor het wel en wee van de parochie en voor een vruchtbaar geloof in het 
hele bisdom. Om op zo’n manier ook als netwerk van liefde gehoor te geven 
aan de uitnodiging van de Heer om te kunnen doen wat Hij vraagt.

Bidden hoort bij de fundamenten van ons kerkelijk leven. Dat betekent dus, 
en dat gebeurt ook, dat mensen het gebed oppakken als iets dat hoort bij hun 
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roeping. Ik kan niet alleen maar een christen zijn die de geloofsbelijdenis 
uitspreekt, ik kan niet alleen maar een christen zijn die de handen uit de 
mouwen steekt. Het moet gedragen worden door gebed. Als je naar de 
catechismus kijkt, zie je dat die vier belangrijke stukken heeft: over de 
geloofsbelijdenis, over het geloof vieren, over het geloof leven, en over 
het gebed. In de inleiding wordt gezegd dat het gebed het cement is tussen 
die drie. Geloven, vieren en leven in het licht van de principes van de tien 
geboden, worden mogelijk gemaakt door het gebed en daardoor bezield.

Je moet uitkijken dat je niet zegt met een Jaar van Gebed: ik heb op een 
knop gedrukt en wat is het een succes. Ik bid ervoor dat het gebed in het 
Jaar van Gebed meer een levende werkelijkheid wordt voor mensen, meer 
een belangrijk bestanddeel van hun dag. Ik ben me heel erg bewust van 
het feit dat God met al die mensen afzonderlijk een dialoog aangaat en iets 
wil opbouwen. Als Paulus spreekt over de Heilige Geest die in ons bidt 
(Romeinen 8), geloof ik en vertrouw ik erop dat in een Jaar van Gebed niet 
zozeer ik op een knop heb gedrukt, maar dat bij meer mensen het hart open 
is om het gesprek met de Heer aan te gaan. Het is dus veel meer dan wat je 
kunt organiseren en faciliteren. Ik bid dat mensen door het Jaar van Gebed 
gezamenlijk en individueel meer oog krijgen voor het gesprek met God, dat 
Hij van zijn kant begonnen is. Ik hoop dat dat in het leven van ons bisdom 
in dit jaar ook het geval is. Dat de ontmoeting met de levende Heer in de 
eucharistie en in het gebed vrucht mag dragen in ieder van ons en daardoor 
voor het geheel van het lichaam van Christus.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij het betrekken van de kerk 
O.L.Vrouw van de Rozenkrans en H. Albertus (Blijdorp) door de 
Parόquia Nossa Senhora da Paz (migrantenparochie voor Portugees 
sprekenden), 23 september 2018

Wijsheid 2, 12+17-20; Jakobus 3, 16 - 4, 3; Marcus 9, 30-37

Broeders en zusters, wij zijn de Kerk van de Heer. De Kerk van de Heer 
bestaat uit vele stenen. Niet op de eerste plaats de stenen van dit gebouw, 
maar u als levende stenen. Vandaag hebben we dat op een bijzondere manier 
laten zien. Aan het begin van de mis zijn stenen binnengedragen. En op die 
stenen staan allerlei activiteiten van de parochie. Die stenen zijn allemaal 
even groot. Er is niet een hele grote en veel kleine stenen, maar allemaal 
hebben ze dezelfde maat. Want zo laten we zien dat alle stenen nodig zijn. 
Als we taken doen die zichtbaar zijn of onzichtbaar, Jezus ziet alles wat we 
doen.

Al die taken zijn belangrijk, omdat ze bouwen aan een levende Kerk. Wij 
zijn de Kerk van Christus en we hebben geluisterd naar het woord van Jezus. 
Hij is de grootste steen, want Hij is het fundament van de Kerk. En die Jezus 
vraagt om nederig te zijn. Hij zegt: Ik ben gekomen om dienaar te zijn. Hij 
dient door de liefde van God te laten zien. Hij zegent de mensen en troost de 
mensen. Hij zegt ook dat ze zich moeten bekeren, want wij mensen vinden 
het soms moeilijk om dienaar te zijn. Dan gaan we toch weer onze eigen 
steen groter maken of voorop leggen.

Jezus de dienaar helpt de mensen. Hij geeft zelfs zijn leven aan het kruis. 
Wij als levende stenen mogen iedere zondag naar Jezus luisteren. En onze 
Kerk bouwen op zijn woorden en zijn voorbeeld. En daarom ontvangen wij 
Jezus in de communie. Want de Heer van de Kerk geeft ons de kracht om een 
levende steen te kunnen zijn.

De stenen hier in de kerk staan mooi naast elkaar opgesteld. In de praktijk 
van de parochie is dat wel eens moeilijk. De ene steen duwt de andere wat 
opzij of voorover. Maar Jezus vraagt elkaar de ruimte te geven omdat we 
één Kerk zijn. Jezus Dienaar laat zien dat je wanneer je klein bent groot in 
liefde kunt zijn. Dat staat in de tweede lezing van de apostel Jakobus. Elkaar 
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dienen betekent elkaar helpen. Elkaar dienen betekent elkaar ruimte geven. 
Jezus en de apostel Jakobus laten zien dat elkaar dienen ook betekent dat je 
klein moet zijn.

Je kunt geen ruimte geven als je alleen maar groter wilt worden. En daarom 
zegt Jakobus: zorg dat je vrede uitdeelt. Dat je eerlijk bent tegen elkaar. Dat 
je barmhartig bent en vol liefde. Want bij eerlijkheid dan is er pas vrede.

Broeders en zusters, wij zijn de Kerk van de Heer. En Jezus leert ons om 
klein te worden en groot in liefde te zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. In 
alle parochies en ook in uw parochie kan dat wel eens botsen. Maar Jezus 
geeft het voorbeeld ook om elkaar te vergeven. Om weer samen als stenen 
te bouwen aan de Kerk. Want Jezus blijft het fundament. En hij nodigt u uit 
in dit nieuwe kerkgebouw samen een gemeenschap van geloof te zijn. Jezus 
heeft geduld met ons. Maar wij kunnen ook niet steeds wachten. Vandaag 
is een nieuw begin. Ontvang de liefde van God in je hart en deel die met 
anderen. En zorg dat alle levende stenen elkaar steunen en dragen, zoals 
Jezus vraagt. Als wij Jezus ontvangen in de communie krijgen we daarvoor 
de kracht. Amen.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij gelegenheid van de afsluiting van 
het bedevaartseizoen te Brielle, 13 oktober 2018, Bedevaartkerk Brielle

In de korte Schriftlezing, broeders en zusters, wordt gezegd dat profetie nooit 
gebeurt uit menselijke aandrift, maar dat door de Heilige Geest gedreven 
mensen van Godswege hebben gesproken (2 Petrus 1, 21). Je kunt hetzelfde 
zeggen van martelaarschap, althans van christelijk martelaarschap. Je hebt 
vormen van martelaarschap, die wel door menselijke aandrift worden 
gedreven, die dan ook meteen met de daad anderen mee de dood in slepen. 
Christelijk martelaarschap is niet door menselijke aandrift, maar door de 
Heilige Geest mogelijk. En daarom staan wij ook dichterbij de Martelaren 
van Gorcum dan wij denken.

Als je hun levensbeschrijving leest, met name van de periode van hun laatste 
dagen, dan zijn het mensen zoals wij. De een wat meer aan het woord dan de 
ander. De een wat meer op de voorgrond dan de ander. De een heeft gauw het 
ritme van het gebed te pakken, terwijl de ander nog piekert en peinst. De een 
heeft veel geleerd, en de ander sluit zich aan bij het geloof van de ander. Er is 
aan de ene kant moed en vertrouwen, aan de andere kant ook angst en hoop 
op redding. Martelaarschap komt niet voort uit eigen drijfveren, maar uit de 
kracht van de Heilige Geest. 

Als je het de Martelaren zou hebben gevraagd, terwijl ze aan hun werk als 
priester en religieus begonnen, hadden ze niet allemaal volmondig gezegd 
‘ja’, als je vraagt: “Zou je martelaar willen zijn?” En ook als je het ons, 
op de mens af, zou vragen, zou het op zijn minst vreemd zijn als je gelijk 
volmondig ‘ja’ zou roepen. Want kun je dat wel op eigen kracht? En zou je 
je leven in dienst van de Heer niet veel liever in harmonie en vrede willen 
beleven? Tenslotte staat het ons vrij om te bidden om die vrede. Hoe vaak 
komt het niet in het getijdengebed van de Kerk voor dat wij bidden om vrede 
en vrijheid van godsdienst, om ons geloof te kunnen belijden en ook te 
kunnen verspreiden. 

Martelaarschap komt evenwel op je weg. Er zijn velen in het geloof ons op 
die weg voorgegaan. En als we denken aan het martelaarschap in christelijke 
zin, dan kan dat nooit zonder met ons hart aan te sluiten bij Jezus zelf. Die 
gekomen is om te dienen. Die zijn leven gegeven heeft als losprijs voor velen. 
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Ook Hij heeft op het kruis gebeden: “Heer, hebt Gij Mij verlaten?” En ook 
Hij bad aan de vooravond van zijn lijden: “Mag deze beker aan Mij voorbij 
gaan.” Ook de Heer is niet fluitend en lachend zijn levenseinde tegemoet 
gegaan. Maar Hij is in de gehoorzaamheid aan zijn zending en met de grote 
liefde die Gods Zoon eigen is die laatste stap gegaan. 

Broeders en zusters, ook de Martelaren hebben in gehoorzaamheid aan 
het geloof de laatste dagen beleefd en zijn zo trouw mogelijk gebleven 
aan hun Heer en aan de Kerk. De grootste groep bestond uit leden van de 
Minderbroeders Franciscanen. Er was ook één Dominicaan bij. Er waren 
twee Norbertijnen en er waren ook wereldheren. Priesters en religieuzen 
die samen, met verschillende spirituele tradities, zich verenigd hebben op 
het moment van hun veroordeling en terechtstelling, op het moment van de 
bedreigingen en van hun vernedering. 

Broeders en zusters, vandaag sluiten wij het bedevaartjaar af. En ook dit 
jaar heeft hun getuigenis geklonken. Ook dit jaar zijn hun geloof en hun 
volharding voor ons een voorbeeld geweest. En heel bijzonder hebben we 
het mogen verbinden met het diocesane Jaar van Gebed. ‘Volharden in 
gebed’ was het thema van de Nationale Bedevaart, toen de kerk zo vol was 
dat niemand nog een zitplaats had. Vandaag is het anders, we zijn met een 
kleine groep, maar niet minder belangrijk wanneer wij ons verbinden met de 
Martelaren van Gorcum in dit uur. 

Profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Martelaarschap 
evenmin. Ik durf zelfs te zeggen: Volharden in gebed, in geloof, hoop en 
liefde, heeft ook naast menselijk willen op de eerste plaats de Heilige Geest 
nodig. En zo mogen wij vragen, op voorspraak van de Martelaren in wie 
Gods Geest werkzaam is geweest, in verbondenheid met onze Heer Jezus, 
die is gekruisigd, gestorven en verrezen, dat ook wij de Trooster en Helper 
in ons leven mogen ervaren en ontvangen, zodanig dat ook wij trouw kunnen 
blijven aan het geloof in de Heer en zijn Kerk. Heel specifiek maakt onderdeel 
uit van het geloofsgetuigenis hun verbondenheid met de eucharistie. In dit 
sacrament komt Jezus werkelijk in ons midden, zijn Lichaam en Bloed, Hij 
is onze gastheer en ook ons voedsel wanneer wij de eucharistie vieren. En 
Hij die beloofd heeft met ons te zijn alle dagen van ons leven, blijft in ons 
midden aanwezig in het heilig Sacrament. Daarvan hebben de Martelaren 
getuigd en daarvoor hebben ze ook hun leven gegeven toen ze die overtuiging 
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niet hebben losgelaten. En daarom maakt van deze vesper ook de aanbidding 
van het heilig Sacrament een moment deel uit.

We weten de Heer in ons midden. Hij is net zo dicht bij ons als bij de eerste 
leerlingen. Net zo dicht bij ons als bij de Martelaren in hun doodsnood. Hij 
is bij ons, om ons ook op de weg te leiden naar Gods toekomst toe. En mocht 
daar een getuigenis van ons gevraagd worden, laten we allereerst vertrouwen 
op de Heilige Geest en op Jezus Christus, de Heer van de Kerk. En als het 
vraagt om martelaarschap en misschien de angst ons om het hart slaat, of we 
de spieren al aanspannen om het op een lopen te zetten, mogen we dan weten 
dat het martelaarschap niet alleen voortkomt uit menselijke aandrift, maar op 
de eerste plaats wordt gedreven door de Heilige Geest. Dan trouw te zijn, in 
vrede te blijven, en te weten dat Gods woord van trouw zelfs in de donkere 
ruimte van het lijden licht verspreidt. Amen.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende tijdens de eucharistieviering met 
de diakenwijding van Steef Lokken en Henk van Zoelen, 10 november 
2018, HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal

Jesaja 61, 1-3a; Handelingen 6, 1-7b; Matteüs 25, 31-40

Broeders en zusters, beste Henk en Steef, zonder de Heilige Geest kunnen 
wij niet de Kerk zijn die we zijn. En zonder de Heilige Geest is het niet 
mogelijk geroepen te worden en antwoord te geven. Daarom staan we hier 
vandaag in het besef dat het niet in de eerste plaats ons initiatief of kracht is, 
en dat we het niet zelf zijn begonnen. God is het werk in ons begonnen en we 
geloven dat Hij steeds opnieuw met ons begint. 

In de eerste lezing klinken woorden uit de profeet Jesaja die helemaal van 
toepassing zijn op Jezus. Hij is de langverwachte Messias die in de wereld 
komt. God die zo van ons houdt dat Hij naar ons toekomt en dat zijn Zoon 
ons leven deelt. Van Hem wordt gezegd, en Hij getuigt ervan als Hij in de 
synagoge de woorden leest die van toepassing zijn op Hem, dat de Heilige 
Geest ten volle op Hem rust en Hem in staat stelt te doen wat past in het plan 
van God: bevrijding, verlossing en vernieuwing (Lucas 4, 16-21).

De kracht van de Heilige Geest is niet weg te denken uit onze Kerk, noch uit 
de geschiedenis van God met ons de eeuwen door. Het is die Heilige Geest 
die ons samenbrengt. Natuurlijk zoek je voor een dag als vandaag zelf je pak 
uit, poets je je schoenen en laat je de kaarten voor de uitnodiging drukken. 
Maar het is de Heilige Geest die ons bijeenbrengt.

Het is belangrijk steeds opnieuw te beseffen dat we weliswaar zelfstandig 
zijn, maar niet zomaar op eigen benen staan. De Heer heeft ons gemaakt en 
zendt ons uit de wereld in, en dat is niet van de ene op de ander dag gegaan.

We kunnen lezen dat God met ons onderweg is - als we de Schrift openslaan 
- en lezen over de Schepping. God ons kent bij onze naam. En als Jezus onze 
wereld betreedt, mogen mensen ten volle zien hoe barmhartig de Heer is. Hij 
is het gezicht van Gods barmhartigheid, die bevrijdt, verlost en vernieuwt. 
Van die Heer mogen we alles verwachten tot op de dag van vandaag. 
Geleidelijk aan is de Heer Jezus met zijn apostelen onderweg gegaan. Hij 
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heeft hen onderricht in de liefde, het woord van God in hun hart gelegd. En 
als ze bij zijn kruisdood met lege handen staan, is het uiteindelijk de Heer 
zelf die, na zijn dood en verrijzenis, opnieuw op de komst van de Heilige 
Geest wijst die hen steunt: wacht maar in Jeruzalem en bid om kracht uit de 
hoge (Lucas 24, 49). En Maria bidt met hen mee (Handelingen 1, 14), zij die 
overschaduwd werd door de Heilige Geest en zo Jezus’ moeder kon worden 
(Lucas 1, 35).

De apostelen kwamen op hun beurt handen tekort, de Kerk ontwikkelde zich, 
maar ze wilden indachtig hun roeping trouw blijven aan het gebed en de 
bediening van het woord (Handelingen 6, 2-4). 

Broeders en zusters, we kunnen het niet wagen het gebed uit te schakelen. 
Ook als het druk is, kun je het niet overslaan. Juist in het Jaar van Gebed dat 
we vieren wordt duidelijk dat het hele leven van de Heer wordt gedragen door 
gebed. Hij die vol is van de Heilige Geest (Lucas 4, 1.18), is niet opgehouden 
te bidden, en Hij heeft ons geleerd wat bidden betekent: je hart openen voor 
de Vader, je verlangens bekend maken bij de Vader (Matteus 6, 5-15). Een 
levend gesprek elke dag opnieuw.

Diakens werden gekozen en door handoplegging en gebed aangesteld 
(Handelingen 6, 6) om de apostelen in hun dienstwerk bij te staan, omdat 
naast de verkondiging en het gebed de dienst aan de naaste in nood een 
kerntaak is van de Kerk (paus Benedictus XVI, Deus Caritas Est 25). Het is 
de plaats waar misschien wel het meest de liefde van God zichtbaar wordt, 
wanneer de diakens naar de armen gaan, zoals de diaken Laurentius (225-
258) later in Rome deed. Hij bracht de mensen de liefde van God in woord 
en daad.

Dat is nogal wat. Het is ook de grote taak die Henk en Steef wacht. Ze nemen 
het ambt van diaken niet overmoedig op zich. Er is een prachtig filmpje 
gemaakt dat op de website van het bisdom is geplaatst, waarin ze over hun 
roeping spreken. Heel centraal daarin heeft het woord van God een plek in 
hun getuigenis. Het woord van God dat je bezielt en vervult en je op weg 
houdt. 

Vandaag mogen we vieren dat opnieuw de Heilige Geest vaardig is geworden 
over Henk en Steef om ja te kunnen zeggen om dienaar te worden. De 
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opleiding en vorming tot diaken gaat niet vanzelf, en ik zie hun familie hier 
in de eerste bank zitten. Het is een geloofsweg die Steef en Henk samen 
met hun familie zijn gegaan. De liefde van God mag je concreet maken met 
elkaar. Het huwelijk is het eerste waar ‘ja’ op is gezegd: het huwelijk als hun 
eerste roeping. Maar nu met de steun en de nabijheid van de familie kan de 
roeping tot het diaconaat met vertrouwen worden aangenomen.

De Kerk heeft niet alleen de taak het geloof te ontvangen en te bewaren, 
zoals de apostelen het aannamen en door het verdriet van Goede Vrijdag 
heen kracht ontvingen. Het is belangrijk dat we geloven en het doorgeven 
aan mensen van alle tijden. De Kerk bewaart het evangelie om het steeds 
opnieuw bekend te maken aan alle mensen van goede wil, in de Kerk en 
buiten de Kerk. Het is zo mooi omschreven door het Tweede Vaticaans 
Concilie, dat iedere mens bekwaam is de roepstem van God te horen (GS 
19; cf CKK 27). Mensen zeggen misschien: ik heb andere plannen dan het 
evangelie en iets anders te doen dan op zondag naar de kerk te gaan. Maar de 
Heer gaat met iedere mens onderweg. In vragen en bij noden.

We mogen geloven dat de Heer ons roept om op onze beurt anderen te 
roepen. Bij het diaconaat wil het zeggen dat de Heer laat zien wat het is om 
dienstbaar te zijn (Johannes 13, 15-17), dat je dat door mag zetten en andere 
mensen op dat spoor mag zetten.

Het staat in het evangelie, en voor een Rotterdammer (“geen woorden maar 
daden”) had ik misschien het voorgaande allemaal over kunnen slaan en 
meteen tot het dienstwerk als de kern kunnen komen, maar het liefdewerk 
moet geplaatst worden in het kader van de heilsgeschiedenis van God met 
ons. Het is niet ons idee. Het is allereerst de Heer die het voorleeft tot op 
het kruis en die elke dag opnieuw verkondigd wordt in de evangelie van de 
Kerk. Daarom kunnen we deze bijbelpassage uit Matteüs 25, niet zomaar los 
citeren. 

Diaconale fondsen zeggen dat misschien ook, wanneer het om projecten gaat. 
Maar we zullen als Kerk steeds moeten zeggen: we hebben eerst het initiatief 
van God nodig en we hebben het nodig open te staan voor de Heilige Geest. 
Dat is het kapitaal, waarmee wij beginnen. De rijkdom van ons geloof, daar 
gaat het om. Daarom zegt Matteüs 25 op de eerste plaats dat we waakzaam 
moeten zijn, de lampen brandend moeten houden, niet slapen als er een 
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beroep op ons wordt gedaan en niet weglopen (Matteüs 25, 1-13). En het 
tweede stuk van Matteüs 25 gaat vervolgens over je talenten (Matteüs 2, 14-
30): stop ze niet weg, draag met de gaven die God je geeft bij aan de zending 
van de Kerk, zoals Steef en Henk vanaf vandaag en de andere diakens om 
ons heen deel hebben aan de zending van de Kerk, door het dienstwerk van 
de Heer te leren en door te geven.

We zullen bidden dat de Heer die het goede werk in ons is begonnen, het 
ook door mag zetten. Ik ben ervan overtuigd, dat de Heer het in hun hart 
en handen legt, en dat de nabijheid en wederkerigheid in de familie een 
belangrijke steun is in het diaconaat. 

En we bidden dat de Heer nog veel mensen mag roepen tot priester of diaken, 
tot religieus of tot het huwelijk. Er zijn misschien mensen vandaag onder u in 
de kerk die denken: waarom ik niet? Het zou goed zijn als vandaag de Heilige 
Geest aan u het laatste zetje geeft om erover in gesprek te gaan. Want dan kan 
de verkondiging van het evangelie doorgang vinden in de nieuwe generaties 
die na ons komen. We mogen het doen met het geloof in ons hart en in de 
overtuiging dat we met de liefde van Christus echt het verschil mogen maken 
in de wereld, niet voor onze eigen eer, maar tot de eer van God. Amen.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij de priesterwijding van 
Richard Steenvoorde o.p. en diakenwijding van Stefan Mangnus o.p.,  
17 november 2018, St. Dominicus kerk (Het Steiger), Rotterdam

1 Johannes 3, 14-18; Lucas 6, 27-38

Broeders en zusters, het is een bijzondere dag hier in de kerk van Het Steiger, 
voor de Dominicaanse familie. We mogen iemand tot priester wijden, 
Richard Steenvoorde, en iemand tot diaken wijden, Stefan Mangnus. Vorige 
week nog was in de kathedraal van Rotterdam een wijdingsplechtigheid van 
twee diakens die beschikbaar zullen zijn voor het pastoraat in de parochies 
van het bisdom Rotterdam. 

Vandaag zullen de wijdingen in een andere context plaatsvinden. Stefan is 
geen diaken die hier met zijn vrouw en kinderen zit als familie. En Richard 
is als priester niet meteen bestemd voor het parochiepastoraat. Jullie zijn lid 
van de Dominicaanse orde en nog maar recent aangekomen in Rotterdam en 
als communiteit begonnen op deze plek.

In de context van het religieuze leven worden jullie tot diaken en priester 
gewijd, in bijzondere verbondenheid met de medebroeders hier in Nederland 
en wereldwijd. Zijn een bisdom en haar diocesane priesters en diakens 
voornamelijk gericht op een concreet territorium, als je dominicaan bent 
opent zich een hele wereld waar medebroeders werkzaam zijn en zich 
wereldwijd beschikbaar stellen voor het Rijk van God.

Diaken worden en priester worden is één ding. Het zijn is nog wat anders. 
Gaandeweg mag je het dienstwerk waartoe je de wijding ontvangt concreet 
ontvouwen. De diaken stelt Christus als dienaar present. Dit wil niet zeggen 
dat je als diaken al het werk bij jezelf moet houden omdat iedereen alles 
bij jou neerlegt. Nee, als diaken mag je iedereen betrekken en uitnodigen 
om in de geest van Christus dienstbaar te zijn (cf wijdingsgebed: ‘het volk 
opwekken tot navolging’): zelf de handen uit de mouwen steken en ook 
anderen uitnodigen. De priester stelt Christus als hoofd present, je mag 
herder en leraar zijn en verkondigen dat Jezus de Heer is. 
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Het woord ‘veritas’ neemt in de Dominicaanse orde een belangrijke plaats in. 
‘Veritas’ is dan vooral de persoon van Christus, die in de wereld is gekomen 
om de liefde van God te openbaren tot het uiterste (cf Johannes 3, 16-17). Hij 
is het gezicht van Gods barmhartigheid, zoals paus Franciscus aangaf in het 
voorbije heilig jaar van barmhartigheid (Bul ‘Misericordiae Vultus’).

Jezus Christus mogen wij verkondigen en heel bijzonder in de Dominicaanse 
familie mag je dat doen door in het voetspoor te treden van de Heer als een 
echte pelgrim. De dominicanen zijn niet voor niets begonnen in de steden. 
Daar gingen de broeders in dialoog over Christus en zijn boodschap. En zo 
is het wonen als Dominicaanse communiteit in de stad Rotterdam niet een 
bekroning, maar ook nu een middel, om het apostolaat te midden van velen 
uit te kunnen oefenen.

De liefde van Christus is niet vrijblijvend. Je kunt niet alleen bewondering 
hebben voor Christus en ondertussen je hart onaangeraakt laten. Je wordt 
gevraagd om ook zelf die liefde in je hart te sluiten en in je woorden en 
daden te getuigen van de liefde van Christus. Heel bijzonder mag je dat 
doen als diaken in en vanuit de Dominicaanse familie, met ‘gezag in 
bescheidenheid’. Christus’ liefde laat ons geen rust (2 Kor. 5, 14). Hij heeft 
de weg naar het eeuwig leven geopend en wil met zijn leven jou sterken. 
Als priester mag je verkondigen dat de liefde van God naar alle mensen 
uitgaat, heel bijzonder in de viering van de eucharistie en het sacrament 
van boete en verzoening. De liefde van de Heer verkondigen in de stad en 
daarbuiten.

Paus Franciscus zei in Assisi tegen jongeren: verkondig het evangelie 
desnoods met woorden (Assisi, 4 oktober 2013; cf Congregatie voor de 
religieuzen, rondzendbrief bij gelegenheid van Jaar van het gewijde leven, 
‘Rallegratevi’). Ze keken vreemd op van die woorden. Het waren woorden 
van het grote voorbeeld van paus Franciscus: de heilige Franciscus van 
Assisi. Ook die trok door de steden samen met zijn broeders om de mensen 
het evangelie te brengen. De mensen werden geraakt door hun onderlinge 
liefde en broederschap, en kwamen zo de liefde van God op het spoor. In de 
Dominicaanse familie moeten het gebed, de studie en het gemeenschapsleven 
de liefde van Christus dragen. En ook in de Dominicaanse orde moet het 
beginnen zonder woorden: zie hoe ze elkaar liefhebben, hoe ze bidden en 
studeren en hoe ze een gemeenschap vormen in Jezus’ Naam (cf Handelingen 
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2, 44-47; 4, 32). Bidden, studeren en een gemeenschap vormen, het zijn 
middelen om de verkondiging van Christus steeds opnieuw zichtbaar en 
hoorbaar te maken.

Laudare, benedicere, praedicare. Deze drie woorden staan op de voorkant 
van het liturgieboekje. De lof aan God is niet louter een doel op zich. De 
lofprijzing Gods mag steeds meer ons hart openen voor Gods liefde, opdat 
je in staat bent vanuit die liefde als dominicaan de mensen te zoeken en te 
vinden en te ontmoeten in Jezus’ Naam. 

Het evangelie van vandaag legt de lat heel hoog. Jezus spreekt hier, nadat Hij 
eerst zijn leerlingen heeft uitgekozen (Lucas 6, 12-16) en de zaligsprekingen 
heeft gedeeld met hen (Lucas 6, 17-26). Dan staat er die beroemde perikoop 
van vandaag. We mogen alles voor de Heer over hebben. Niet ons hart staat 
centraal, maar het hartsverlangen van Jezus zelf; daar gaat het om. Ook in 
onze stad en ons land, waar meer dan de helft van de bevolking, zoals laatst 
bleek uit een onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 
zich niet tot een religie bekent. 

En dan zeggen mensen: heb jij dan nog steeds een God nodig die voor je 
zorgt en voor je denkt? Kun je niet op eigen benen staan? Maar dan mogen 
we zeggen: als de God die wij aanbidden en de Heer die ons geroepen 
heeft alleen maar een projectie van onszelf zou zijn, dan zouden we toch 
niet bedacht hebben onze vijanden te beminnen, te bidden voor hen die ons 
mishandelen, en de andere wang toe te keren, nadat we een dreun op de ene 
hebben gekregen (Lucas 6, 27-29). Nee, God die ons liefheeft is niet door ons 
ontwikkeld, maar is naar ons gekomen om te laten zien dat wij - geschapen 
naar zijn beeld en gelijkenis (Genesis 1, 27) - geroepen zijn tot gemeenschap 
met Hem en om op onze beurt Hem te verkondigen.

In de viering van de eucharistie waarvan de priester de bedienaar is, mag je 
de liefde van Christus ontvangen, ondervinden en verkondigen, terwijl de 
diaken beweegt van de dienst aan het altaar naar de tafel van de armen, het 
dienstwerk van de tafels.

Lof brengen aan God, omdat je hart vervuld is van Hem. Zegenen, omdat je 
je leven in verband kunt brengen met God die ons het eerst heeft liefgehad (1 
Johannes 3, 16; 4, 10). En dan: verkondigen. Soms staan mensen er meteen 
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voor open, soms wordt je woord bij voorbaat afgehouden, vaak zal er gesprek 
ontstaan. 

Vanuit de dialoog die God met ieder van ons in aangegaan (‘Gaudium et 
Spes’ 19; CKK 27-30) ben je geroepen om als dominicaan op jouw beurt met 
anderen in dialoog te treden.

Broeders en zusters, ik ben blij dat ik vandaag deze wijdingen mag verrichten, 
omdat zichtbaar wordt dat samen bidden, studeren en een gemeenschap 
vormen ook in onze tijd een goede keuze is, een echt antwoord op de 
roepstem van God. 

Richard en Stefan, één ding wil ik nog zeggen: jullie hebben veel gestudeerd 
en er komen nog meer titels aan, maar vergeet niet dat de Heer het werk in 
jullie is begonnen. Als je studeren wordt bevestigd of bekroond met welke 
afronding dan ook, juist ook dan mag je zeggen: wat geweldig dat we mogen 
meewerken met de Heer (cf Handelingen 14, 27). 

Ik bid dat we in ons hart geraakt mogen worden door de Heer en mogen 
jullie je bij zijn zending aansluiten door samen te bidden, samen te studeren 
en samen beschikbaar te zijn voor de wereld om ons heen in Jezus’ Naam, 
desnoods met woorden. Amen.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij de afsluiting van het Jaar van 
Gebed op het hoogfeest van Christus Koning, 25 november 2018, HH. 
Laurentius en Elisabeth Kathedraal Rotterdam

Daniël 7, 13-14; Apokalyps 1, 5-8; Johannes 18, 33b-37

Broeders en zusters in Christus. Vandaag mogen we het hoogfeest vieren van 
Christus Koning. Christus is koning van hemel en aarde, zo staat het in de 
liturgische teksten. Maar bij een koning hebben we toch andere gedachten. 
Zelfs als een vorst nederig of heel behulpzaam is, is er al gauw sprake van 
een paleis, een rode loper en dienaren die hem te hulp schieten van achter de 
rododendrons. Als je bijvoorbeeld naar koningen en koninginnen kijkt op tv, 
naar de uitzending ‘Blauw bloed’, lijkt dat beeld wel te kloppen. Maar bij 
Christus als koning herken je niets van de rode loper, geen groot paleis of 
vele dienaren die hem omstuwen. Jezus staat voor Pilatus, niet als koning, 
maar als misdadiger. En niemand komt Hem te hulp, zoals de Heer ons zelf 
vertelt in het evangelie, want anders hadden ze wel voorkomen dat dit zou 
gebeuren (Joh. 18, 36).

Koning Christus is zonder paleis, rode loper en lakeien (cf Mt. 8, 20). 
Natuurlijk, Hij krijgt wel een kroon op zijn hoofd, maar dat is een 
doornenkroon die Hem tot bloedens toe wordt opgezet, en Hij kreeg een 
purperen mantel om zijn schouders (Joh. 19, 2-3) en uiteindelijk een rietstok 
met een spons gedrenkt in zure wijn (Joh. 19, 29). Nee, Hij heeft niets van 
een koning, zoals we die gewend zijn te zien. En toch stelt Pilatus die vraag: 
zijt Gij koning? En Jezus stelt een tegenvraag: is dat u ingefluisterd (Joh. 
18, 34)? Want Jezus is door zijn eigen volk naar Pilatus gebracht, die het 
gezag handhaaft namens de Romeinen, die al een kleine tweehonderd jaar de 
bezetters zijn van Jeruzalem.

Gij zijt dus toch koning, zegt Pilatus (Joh. 18, 37). Hij is bezorgd over de 
ontstane onrust in Jeruzalem, niet zozeer dat Jezus met macht en geweld 
zijn stoel inneemt, of een heel leger op de been brengt tegen het Romeinse 
leger. Maar wel lijkt hij te beseffen, dat Jezus iemand is die vele harten heeft 
geraakt. Pilatus weet goed dat je meer mensen in het hart raakt door vrede 
te verkondigen dan door met de vuist op tafel te slaan, dat je meer mensen 
in het hart raakt door de vrede voor te leven dan met geweld en pijn de orde 
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te herstellen. Nee, die koning Jezus zou wel eens veel meer invloed kunnen 
hebben dan Pilatus als landvoogd zou willen en de keizer voor mogelijk 
houdt.

En zo is het ook, want Jezus zegt: mijn koningschap is niet van deze wereld, 
want dan zou Ik wel dienaren hebben gehad die voor Mij op zouden zijn 
gekomen (Joh. 18, 36). Ik ben met een andere missie gekomen. Zozeer heeft 
God de wereld liefgehad, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven (cf Joh. 3, 16), 
tot het uiterste, want Hij heeft zijn leven gegeven. Uiteindelijk wordt Hij 
veroordeeld, als een misdadiger aan het kruis geslagen en Hij sterft. Is dat nu 
een koning die het op kan nemen tegen de macht van koningen en keizers in 
deze wereld?

Het rijk van de Heer begint in ons hart. Meteen onder het kruis is dat al 
zichtbaar. Er waren mensen die Hem bespuwden, maar er waren ook 
mensen die hun hart openden en zijn rijk van vrede wilden opbouwen. De 
eerste christenen hebben dat met veel offers gedaan. Mensen werden als 
oproerkraaiers opgepakt en gedood. Het moet voor de eerste christenen een 
zware tijd zijn geweest, als je steeds hoort dat je medegelovigen worden 
opgepakt en uit de rijen van de christenen weg vallen door geweld en 
martelaar werden (cf Hand. 7, 54- 8,1; 9, 1-2).

De Heer is koning over hemel en aarde. Dat betekent niet een nog groter 
paleis, een nog langere loper of een groter leger. Het betekent, dat we geloven 
dat de Heer in ons hart zijn rijk vestigt.

Toen het feest van Christus Koning werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI, 
was dat tussen twee wereldoorlogen in. Er waren veel mensen in verwarring. 
Machthebbers en ideologieën vielen over elkaar heen en vrede en veiligheid 
waren geen zekerheid. In die tijd werd het feest ingesteld, omdat het niet gaat 
om macht en geweld ten koste van de waardigheid van mensen, maar dat de 
Heer een vorst van vrede is wiens koningschap zich uitstrekt tot alle mensen 
(Pius XI, encycliek Quas Primas). En die vrede kan alleen bereikt worden als 
we ons hart openen voor de liefde van God en wanneer de hoop die in ons 
leeft de aanzet is om onszelf te geven voor de opbouw van Gods rijk.

We mogen vandaag beseffen, dat de verrezen Heer, Christus Koning, 
op de eerste plaats zijn hart aan ons toont en niet op de eerste plaats zijn 
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kroon en staf. We mogen vandaag ontdekken wat het fundament is van zijn 
koningschap. Als iemand veel gebeden heeft, is het Jezus wel. We hebben 
daar dit Jaar van Gebed vaak bij stil gestaan. Jezus laat zijn openbare leven 
beginnen met gebed, Hij bidt in de woestijn (Mt. 4, 1-11; Mc. 1, 12-13; Lc. 
4, 1-13). Hij bidt intens voordat Hij zijn leerlingen kiest (Lc. 6, 12-16; cf 
Mc. 3, 13-16) en Hij bidt voor de mensen die aan Hem zijn toevertrouwd 
als schapen zonder herder (Mt. 9, 36-38). Hij bidt in de Hof van Olijven en 
zegt daar: maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschiede (Mt. 26, 39; Mc. 
14, 36; Lc. 22, 42). Aan het kruis bidt Hij vol overtuiging woorden uit psalm 
22: Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten (Mt. 27, 46; Mc. 15, 34). En bij 
zijn laatste adem bidt Hij: vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen 
(Lc. 23, 34).

Dat is de Koning die christenen door de eeuwen heen heeft geïnspireerd. Hij 
is de verrezen Heer die bij ons komt als we de eucharistie vieren en telkens 
als we het evangelie lezen. We hebben een Jaar van Gebed gehouden, opdat 
we met de Heer nog meer een gemeenschap van gebed worden. Wanneer de 
Heer ons als zijn leerlingen vraagt, kunnen we dat niet volbrengen zonder 
gebed (cf Lc, 18, 1.8b). Het gebed is niet een prevelen met de mond en vanuit 
een lege huls, maar het moet komen uit ons hart (Mt. 6, 5-13).

Als we voortdurend de Heer betrekken bij onze zorgen en vreugden, kunnen 
we pas zeggen dat we met Hem op weg gaan en steeds in Hem onze kracht 
en vreugde vinden. En daarom vandaag op het feest van Christus Koning 
de vraag aan u: mag Christus heersen in uw hart? Natuurlijk, zult u zeggen. 
Maar die vraag gaat dieper, namelijk dat we werkelijk beseffen van dag tot 
dag dat we geschapen zijn om te leven in gemeenschap met Hem, dat we 
zijn woorden in ons hart bewaren (Lc. 8, 15) en ons hoofd en onze handen 
beschikbaar stellen om te bouwen aan zijn rijk. Durven we dat aan op het 
feest van Christus Koning? De Heer roept ons ook vandaag en zegt: ‘wat ge 
aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan’ (Mt. 25, 
40). Daarin klinkt onze roeping door hier en nu, op dit moment. En als we 
in de eucharistie zeggen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, dan 
komt Hij naar ons toe en is dat gebed een hulp om ons hart te openen voor 
zijn liefde en trouw.

Het komende jaar willen we in ons bisdom extra stil staan bij onze roeping 
om te getuigen in de wereld, door als priester of diaken beschikbaar te zijn, 
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om vanuit de roeping als gehuwden door dik en dun trouw te blijven in lief 
en leed, om als religieuze te volharden in eenvoud en gebed, de roeping om 
als gedoopte christen dienstbaar te zijn in de wereld van vandaag.

Bouwen aan Gods rijk. U voelt het al, er komt een nieuw themajaar aan. En 
ik hoop dat ieder dan kan zeggen: ja Heer, hier ben ik (cf 1 Sam. 3, 10; Ps. 40, 
8-9; Hand. 9, 10). Het helpt ons wanneer we trouw blijven aan het gebed (1 
Tess. 5, 17). In dat aanhoudende gebed kan onze roeping groeien en kan ons 
antwoord rijpen en kunnen we vanuit de Heer opnieuw naar buiten treden 
met geloof, hoop en liefde. Amen.
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HOMILIE
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende bij de bisschopswijding van Mgr. 
Harrie Smeets, 8 december 2018, Sint-Christoffelkathedraal in 
Roermond 

Broeders en zusters in Christus, hier in de kathedraal van de heilige 
Christoffel, elders bij een scherm, en in onze kerkprovincie via de televisie. 
Vandaag mogen we monseigneur Harrie Smeets, priester van het bisdom 
Roermond, tot bisschop wijden om in de komende jaren de herder van Gods 
Kerk in het bisdom Roermond te zijn.

Ik weet dat na het terugtreden van bisschop Frans Wiertz, die ruim 24 jaar 
(september 1993 - december 2017) de herder is geweest van het bisdom 
Roermond, velen in dit bisdom hebben uitgezien naar een nieuwe bisschop.  
We zijn paus Franciscus dankbaar dat hij voorzien heeft in de benoeming van 
een nieuwe herder voor het bisdom Roermond en een nieuwe collega in onze 
Nederlandse bisschoppenconferentie.

Verwachtingen ten aanzien van een bisschop zijn altijd groot. Dat geldt in 
heel de Kerk, in ieder bisdom, en dat is niet vreemd. Destijds in het begin 
van de Kerk, waren de verwachtingen aangaande de eerste apostelen ook niet 
gering. 

Na intens gebed koos de Heer Jezus zijn apostelen uit en Hij stelde er twaalf 
aan om met Hem te zijn, en om hen uit te zenden voor de prediking van het 
Rijk van God (Mc. 3, 13-19; Mt. 10, 1-42; Lc. 12-16). 

Op Pinksteren werden de apostelen in hun opdracht en zending gesterkt en 
bevestigd. In het boek Handelingen der apostelen wordt gezegd dat zij kracht 
uit den hoge zouden ontvangen (cf Hand. 1, 8) na intens gebed, samen met 
Maria de moeder van Jezus (Hand. 1,14).

Vandaag vragen wij voor de wijdeling eveneens om de kracht van de Heilige 
Geest. Na ons gemeenschappelijk gebed in verbondenheid met Maria en alle 
heiligen die met ons meebidden, worden in stilte aan de wijdeling de handen 
opgelegd en volgt het wijdingsgebed. 
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In het wijdingsgebed richten de wijdende bisschoppen zich op een gegeven 
moment rechtstreeks tot God en bidden: “stort de kracht uit die van U komt, 
de Geest van gezagvol bestuur die Gij gegeven hebt aan uw geliefde Zoon, 
Jezus Christus, de Geest die Hij zelf geschonken heeft aan zijn apostelen, die 
uw Kerk hebben gesticht van plaats tot plaats als uw heiligdom.”

Dat heiligdom dat hier wordt genoemd is niet op de eerste plaats een 
kathedraal, een kerkgebouw, maar de gemeenschap van gelovigen die hun 
hart openen voor Christus in kracht van de Geest.

Beste Harrie, door handoplegging en het gebed van de wijdingswoorden mag 
jij vanaf vandaag in kracht van de heilige Geest als bisschop: herder zijn in 
de gemeenschap van gelovigen van het bisdom Roermond. Als bisschop ben 
je verbonden met de bisschop van Rome en de andere bisschoppen. Als lid 
van het wereldwijde college van bisschoppen mag je treden in de taak van de 
eerste apostelen. 

Het Tweede Vaticaans Concilie (LG 20) zegt dat een bisschop de dienst van 
de gemeenschap op zich neemt, een dienstwerk tot opbouw van de Kerk dat 
je als bisschop samen met de priesters en diakens mag vervullen ten dienste 
van alle gelovigen.

Het is dus niet vreemd dat men van een bisschop veel verwacht, en het is 
terecht wanneer een bisschop op zijn beurt veel van zijn priesters, diakens en 
medegelovigen vraagt en verwacht. 

Immers, als leden van de Kerk zijn wij op elkaar aangewezen (cf LG 10), niet 
in de zin van een zwaktebod maar juist om samen in staat te zijn rekenschap 
te geven van de hoop die in ons leeft (cf 1 Petr. 3, 15) en die wij op Christus 
hebben gebouwd (cf Ef. 1, 12), om het geloof als rijkdom te bewaren en in 
liefde uit te dragen, in Gods naam.

Het is in deze gezindheid dat monseigneur Smeets zijn wapenspreuk, zijn 
motto als bisschop, heeft geformuleerd: “in Gods naam mensen liefhebben.” 
In dit gelovig en tevens missionair perspectief is het meer dan terecht dat de 
nieuwe bisschop ook veel van zijn bisdom verwacht.
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Broeders en zusters, ik herinner mij het verhaal van een bisschop die werkzaam 
was in een uitgestrekt bisdom in Australië. Op weg naar een parochie om het 
sacrament van het vormsel toe te dienen, moest hij onderweg tanken. Hij was 
vergeten om vóór vertrek de tank te vullen. En zo stond de bisschop in zijn 
bisschoppelijke toog op een winderige dag bij een tankstation.

Terwijl hij met één hand de benzineslang vasthield en met zijn andere 
hand het paarse keppeltje op zijn hoofd, vroeg een andere automobilist bij 
de pomp: “Wat doet u eigenlijk?” Het antwoord was: “Ik ben bisschop.” 
Kijkend naar de toog en het borstkruis zei de vragensteller: “Ja, dat zie ik zo 
ook wel, maar... wat doet u eigenlijk voor werk?”

Het is duidelijk dat men doorgaans wel weet hoe een bisschop er uit ziet. 
Maar wat precies de omvangrijke taak van een bisschop is als herder van zijn 
bisdom, die de dienst van de gemeenschap op zich heeft genomen, is vaak 
veel minder bekend en zichtbaar.

Ik wil de plaats en taak van een bisschop daarom kort op een rijtje zetten. In 
het wijdingsgebed komt naar voren dat de bisschop de persoon van Christus 
zelf representeert te midden van zijn medegelovigen.

In de jaarlijkse viering van de oliewijding, de Chrismamis, zegt de bisschop 
ieder jaar opnieuw: “ik ben mij ervan bewust dat ik onder u de plaats mag 
innemen van Christus, de Hogepriester en de goede Herder, de Leidsman en 
Dienaar van allen” (cf Nederlandse uitgave van het Altaarmissaal pg. 308-309).

In Christus’ naam heeft de bisschop de taak om de gelovigen in zijn bisdom te 
heiligen door zijn aanhoudend gebed en door het vieren van de sacramenten. 
Voorts heeft de bisschop de taak om ten overstaan van zijn diocesanen 
leraar te zijn, door het evangelie te verkondigen en uit te leggen in woord en 
voorbeeld. Ook is het de taak van de bisschop om als een herder leiding te 
geven aan de gemeenschap van gelovigen die aan zijn zorgen is toevertrouwd.

Op deze wijze is een bisschop geroepen om samen met zijn priesters en 
diakens in Christus’ naam de gelovigen van zijn bisdom (ten diepste een 
gemeenschap van geroepenen) toe te rusten, opdat zij op hun beurt in staat 
zijn te getuigen van de liefde van Christus, ja: in Gods naam de mensen lief 
te hebben in de wereld van nu.
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In dit kader leen ik graag de woorden van paus Paulus VI die gedurende 
zijn pontificaat heeft benadrukt dat we geroepen zijn om te bouwen aan een 
beschaving van liefde, opdat onze wereld steeds meer de contouren krijgt van 
het Rijk van God; dat in onze harten dezelfde gevoelens van rechtvaardigheid 
en barmhartigheid aanwezig zijn die voortdurend heersen in het hart van 
onze Heer Jezus.

Kortom, de Heer verwacht veel van zijn dienaar die vandaag tot bisschop 
wordt gewijd. Maar, broeders en zusters, een bisschop wordt niet in Gods 
naam aangesteld om alles op eigen kracht te verrichten. Aan u, als leden van 
de Kerk, wordt gevraagd om uw geloof en inzet beschikbaar te stellen voor 
de zending van de Kerk.

Met nadruk wordt straks aan het einde van de belofte van de wijdeling gezegd: 
“Moge God, die het goede werk in u is begonnen, het zelf tot voltooiing 
brengen.”

Beste Harrie, durf je daar op te vertrouwen? En kun je later als bisschop met 
de apostelen van het eerste uur te beamen, dat het de Heer zelf is die alles tot 
stand brengt, met jouw medewerking (cf Hand. 14, 27)?

Vandaag op 8 december, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis 
van Maria, het patroonsfeest van dit bisdom, mogen we luisteren naar het 
geloofsantwoord van de Maagd Maria, die in het evangelie zegt: “Zie de 
dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord” (Lc. 1, 26-38).

Beste Harrie, in de belofte zo dadelijk na deze homilie wordt verwacht dat je 
als wijdeling naar het voorbeeld van Maria in geloof zult antwoorden: “Ja, 
dat wil ik.”

Het ja-woord dat je ten overstaan van de bisschoppen en de gelovigen hier 
aanwezig zult geven, ligt in het verlengde van je ja-woord destijds bij je 
diakenwijding en voorafgaande aan je priesterwijding. In een interview heb 
je ten aanzien van het ambt van bisschop gezegd: “Bij mijn priesterwijding 
heb ik me beschikbaar gesteld en dus ook hiervoor” (KN 19 oktober 2018).

Broeders en zusters, vandaag wordt ten dienste van het bisdom Roermond een 
nieuwe bisschop gewijd. Wat zou het geweldig zijn voor de voortgang van 
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het evangelie hier en nu, wanneer u vandaag (als geloofsleerling, gedoopte 
christen, religieus, gehuwde, priester of diaken), in uw hart durft te zeggen: 
“Heer, hier ben ik”, heel bewust in verbondenheid met monseigneur Harrie 
Smeets die in uw midden zal antwoorden: “Ja, ik wil” en die tot uw bisschop 
wordt gewijd. Amen.
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LEZING
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende tijdens de dies van 30 jaar Vronesteyn, 
maandag 1 oktober 2018, Sint-Martinuskerk Voorburg
 
Inleiding en aanleiding
Geachte aanwezigen, betrokken aanwezigen die met Vronesteyn verbonden 
willen zijn. Vandaag houden wij samen de dies van Vronesteyn. We vieren 
een lustrum, want Vronesteyn bestaat dertig jaar als diocesaan centrum voor 
de opleiding en vorming tot priesters en diakens. 
 
In de loop van dertig jaar is aan verschillende rectoren de leiding van dit 
huis toevertrouwd, meerdere priesters (zowel diocesane priesters alsook 
religieuzen) hebben als spirituaal gewerkt ten dienste van de vorming, en 
generaties studenten volgen elkaar op, al lopen die qua leeftijd ook wel door 
elkaar. Ten behoeve van het reilen en zeilen van ons huis is er de huishouding. 
Verschillende medewerkers geven en gaven hun beste krachten. En vanuit de 
staf is voortdurende aandacht voor de voortgang van de studie van individuele 
studenten.
 
Het bescheiden jubileum van dertig jaar Vronesteyn vindt plaats in een 
voor ons bisdom bijzonder jaar. Het bisdom Rotterdam beleeft namelijk 
momenteel een speciaal themajaar. Sinds de Advent van 2017 zijn wij 
bisdom-breed bezig met het Jaar van Gebed. Dit bijzondere themajaar met 
veel aandacht voor het bidden duurt voort tot het feest van Christus Koning, 
eind november 2018, wanneer in de kathedrale kerk van Rotterdam met een 
plechtige eucharistieviering het einde van het Jaar van Gebed zal worden 
gemarkeerd.
 
In het kader van het diocesane Jaar van Gebed, wil ik graag de kans benutten 
om in deze dieslezing van vandaag met u stil te staan bij het gebed, bij ons 
bidden.
 
Ik wil het op deze dies dan niet alleen hebben over het bidden van 
priesterstudenten en kandidaten op weg naar het diaconaat, en ook niet 
alleen spreken over de plaats van het gebedsleven in de periode van vorming 
en opleiding. Dat zou misschien in het kader van de dies van Vronesteyn 
wel verwacht worden als eerste of zelfs als enige focus van deze lezing. 
Echter, priesters en diakens maken deel uit van de Kerk als geheel. Zij 
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zijn een deel van de geloofsgemeenschap, waarin ieder lid geroepen is 
om als christen aandacht te hebben voor gebed, om trouw te zijn aan het 
bidden in het dagelijks leven als gelovige, zowel persoonlijk gebed alsook 
gemeenschappelijk gebed.
 
Deze lezing bestaat uit vijf korte hoofdstukken.
 
(1) Eerst wil ik met u stilstaan bij de opdracht van iedere christengelovige 

om te bidden, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk.
(2) Ten tweede is het belangrijk om te onderkennen dat gebed in onze 

huidige tijd niet vanzelfsprekend is, en ik wil met u nadenken op welke 
wijze en in welke omstandigheden ons bidden onder druk staat.

(3) In de derde plaats komt in deze lezing de plek van het bidden, de 
positionering van het gebed, aan bod in het kader van de opleiding en 
vorming van priesters en diakens.

(4) Ten vierde staan we stil bij het gebed als fundament en voorwaarde in het 
leven en dienstwerk van priesters en diakens.

(5) Op de vijfde plaats wil ik in deze lezing op een rijtje zetten: de plaats 
en de functie van ons bidden in en met de Kerk als netwerk van liefde. 
Daarbij hoort tevens de taak om als priesters en diakens voorop, maar het 
geldt voor ons allemaal, anderen uit te nodigen tot gebed en anderen de 
aanzet tot bidden te geven.

 
1. Bidden als opdracht van iedere christengelovige
In de heilige Schrift getuigen veel teksten van de praktijk van een biddende 
omgang met God. 
 
Wanneer in de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK)16 over het 
christelijk gebed wordt gesproken, wordt naar de aartsvader Abraham 
verwezen als iemand die met een luisterend hart zijn beslissingen nam in 
het licht van Gods bedoelingen: “Het gebed van Abraham manifesteert zich 
allereerst in daden: in stilzwijgen richt hij bij elke pleisterplaats een altaar 
op voor de Heer [....] De aartsvader heeft in God geloofd, hij is op weg in 
tegenwoordigheid van God en in verbondenheid met Hem” (CKK 2570-
2571). Abraham luistert en gaat op weg. Een zwijgende bidder, zou je kunnen 
zeggen. Maar in beproeving is Abraham ook in staat met God het gesprek 

16 SRKK, Catechismus van de Katholieke Kerk, geactualiseerde versie (2008/2013).
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aan te gaan in woorden. Als hij kinderloos lijkt te blijven, zegt hij tegen God: 
wat baten mij uw gaven, wat baat mij mijn bezit, wanneer ik kinderloos blijf 
(cf Gen. 15, 2-3)? En wanneer de verwoesting van Sodom op stapel staat, is 
het Abraham die een pleidooi houdt om de stad te sparen, wanneer hij aan 
God vraagt: wilt gij werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen 
verdelgen (cf Gen. 18, 23)? En zo wordt Abraham van zwijgende bidder tot 
iemand die van binnenuit het gesprek met God aangaat en onderhoudt.
 
De Catechismus wijst ook op het gebed van Mozes die zijn volk uit de 
slavernij van Egypte moest leiden (CKK 2574-2577). Allereerst is het God 
die zich aan Mozes bekend maakt, die het gesprek met Mozes is aangegaan 
vanuit de brandende braamstruik (cf Ex. 3). Daarna treedt Mozes in dialoog 
met de Heer. Eerst heeft hij nog tegenwerpingen en uitvluchten, maar Mozes 
aanvaardt uiteindelijk de opdracht en laat zich zenden door de Heer naar zijn 
volk. In de loop van de tijd ontwikkelt de dialoog van God en Mozes zich tot 
een vertrouw-volle omgang, van aangezicht tot aangezicht (cf Ex. 33, 11). 
Mozes vraagt om aanwijzingen en verduidelijking van Gods kant, en ten 
overstaan van God pleit Mozes meermaals voor zijn volk. De Catechismus 
typeert het bidden van Mozes als: het gebed van de bemiddeling.
 
In het kader van het gebed wordt ook verwezen naar de bouw van een huis 
voor de Heer, een verblijfplaats voor God met de ark van het verbond, eerst 
een tent en uiteindelijk de tempel. Op deze plaatsen wordt intens gebeden 
en men leert er ook bidden. Het is Hanna die in het heiligdom van de Heer 
smekend vraagt om een zoon te mogen ontvangen. Haar intense gebed werd 
aanvankelijk geïnterpreteerd als het gedrag van iemand die dronken is. Er 
staat in het boek Samuel dat Hanna in haar binnenste sprak, wel haar lippen 
bewoog, maar dat haar stem niet hoorbaar was (cf 1 Sam. 12). Hanna weet 
de priester Eli ervan te overtuigen dat zij oprecht met groot verlangen aan 
het bidden is. En als Hanna een zoon mag ontvangen, noemt zij hem Samuel, 
wat betekent: ‘want ik heb hem van de Heer afgesmeekt’ (cf 1 Sam. 1, 20).
 
Wanneer de Catechismus spreekt over het gebed, wordt ook verwezen naar 
koningen, zoals David en Salomo die zich richten tot God, met vallen en 
opstaan. Zij bidden niet alleen voor hun eigen noden, maar zij bidden ook 
om de noden van het hun toevertrouwde volk bij de Heer te brengen (CKK 
2579-2580).
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In het kader van het gebed mogen we in het Oude Testament de profeten 
niet ongenoemd laten. De profeten ontvingen hun roeping tot profeet van 
de Heer, al voelden zij zich klein, onwaardig of angstig. De Catechismus 
besteedt uitgebreid aandacht aan Elia en stelt dat het gebed het hart van 
profeten omvormt en geschikt maakt: “Uit hun alleen-zijn met God putten 
de profeten het licht en de kracht voor hun zending. Hun gebed is geen vlucht 
uit een ontrouwe wereld; het is een luisteren naar het woord van God. Soms 
is het een woordenwisseling of een klacht, maar altijd een bemiddeling die 
de tussenkomst van de reddende God, de Heer van de geschiedenis, verwacht 
en voorbereidt” (CKK 2584).
 
Wanneer wij het boek van de psalmen openslaan, dan vinden wij aanroepingen 
en gebeden in verschillende en zeer uiteenlopende omstandigheden; woorden 
en gebeden tot God in situaties van vreugde, verdriet, angst, ontreddering, 
zondebesef, berouw, bewondering, dankbaarheid, eenzaamheid, redding 
en bevrijding. Vaak zijn het aanroepingen en gebeden die getuigen van 
diepmenselijke ervaringen die onder woorden worden gebracht in het gesprek 
met de Heer. Het is daarom dat in de Catechismus van de Katholieke Kerk 
wordt gezegd: in het psalmboek wordt het woord van God tot gebed van de 
mens (CKK 2587).
 
De gebedspraktijk die in het Oude Testament oplicht, heeft alles te maken 
met een ontmoeting, een dialoog tussen God en de mens, waarbij de Heer 
als eerste het gesprek met ons is aangegaan. Het gaat dan in het antwoord 
van onze kant niet alleen om te bidden voor jezelf, maar ook voor anderen, 
het gaat naast het persoonlijk gebed ook om het gebed als gemeenschap. 
Bovenal worden we uitgenodigd om in het dagelijks leven het gesprek met 
God als een dialoog voortdurend gaande te houden.
 
In de geschriften van het Nieuwe Testament, met name in de evangeliën, 
leren wij Jezus Christus kennen als iemand die voortdurend bidt, wiens leven 
intens verbonden is met bidden17. De Heer is vertrouwd met de wet en de 
profeten, met de geschriften waaronder de psalmen. Het vol overgave bidden 
van Jezus ontlokt aan de leerlingen de vraag: Heer, leer ons bidden (Lc. 11, 
1-2). 

17 I. de la Potterie, Het gebed van Jezus (Bonheiden 1987); Paus Benedictus XVI, 
Het gebed van Jezus, in: Benedictus XVI, Ademhaling van de ziel, oase van vrede. 
Catechesen over het gebed (Den Bosch 2014) 69-76.
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Het evangelie maakt duidelijk dat het leven van Jezus voortdurend getekend 
wordt door gebed, zoals in de woestijn waar Jezus verbleef ter voorbereiding 
op zijn openbare leven (Mt. 4, 1). En voordat de Heer zijn twaalf apostelen 
riep, ging Hij de berg op in afzondering (Mc. 3, 13). Ook nodigt de Heer 
zijn leerlingen uit om naar een afgelegen plaats te gaan en daar alleen te 
zijn (Mc. 6, 32). Op de vraag om te leren bidden, geeft de Heer aan zijn 
apostelen het gebed des Heren, het Onze Vader (Mt. 6, 9-13; Lc. 11, 2b-4). 
En Jezus leert zijn leerlingen dat de Vader in de hemel openstaat voor ons 
gebed: “Hoeveel temeer zal uw Vader in de hemel de heilige Geest geven 
aan wie Hem erom vragen” (Lc. 11, 13b). Aan de vooravond van zijn lijden 
is de Heer in de hof van Olijven, waar Hij in doodsangst bidt en uiteindelijk 
zegt: “toch niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt” (Mt. 26, 36-46; Mc. 14, 
32-42; Lc. 22, 39-46). In het hogepriesterlijk gebed bidt Jezus voor zichzelf, 
voor zijn leerlingen en voor alle gelovigen (Joh. 17). Wanneer de Heer aan 
het kruis te sterven hangt, bidt Jezus woorden uit psalm 22: “Mijn God, mijn 
God waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Mt. 27, 46; Mc. 15, 34). De lijdende 
Christus bidt voor zijn vervolgers en bespotters, wanneer Hij zegt: “Heer, 
vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lc. 23, 34). Uiteindelijk bidt 
de Heer in overgave: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest” (Lc. 23, 
46). Het intense gebedsleven van Jezus als zodanig is al een indringende 
uitnodiging om Hem met heel ons hart te volgen als leerlingen die leven van 
het gebed en die geloven in de kracht ervan. Het is daarom dat het speciale 
gebed dat we bisdombreed gebruiken bij gelegenheid van het Jaar van Gebed 
deze gebedsmomenten van Jezus ook daadwerkelijk noemt. 
 
De Catechismus wijst ons nog op drie belangrijke gelijkenissen van Jezus 
over het gebed in het evangelie van Lucas (CKK 2613). Zo is er de gelijkenis 
van de lastige vriend die midden in de nacht toch opendoet om van het 
aanhoudende vragen om drie broden af te zijn (Lc. 11, 5-13). Deze gelijkenis 
is een aansporing om met aandrang te bidden tot God. De tweede gelijkenis 
is die van de lastige weduwe die bij een rechter blijft vragen om recht te 
verschaffen (Lc. 18, 1-8). Deze gelijkenis is een aansporing om steeds te 
bidden met het geduld van het geloof. De derde gelijkenis gaat over een 
hoogmoedige farizeeër en een tollenaar die zijn hoofd buigt en bidt: “God, 
wees mij zondaar genadig” (Lc. 18, 9-14). Deze derde gelijkenis, zo zegt de 
Catechismus, benadrukt dat bidden nederigheid vraagt, nederigheid van hart.
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Naast het voorbeeld van zijn persoon en de aansporing door middel van 
gelijkenissen, roept Jezus zijn leerlingen ook expliciet op om te volharden 
in gebed: om steeds te blijven bidden en daarin niet te versagen (Lc. 18, 
1). Het is mijns inziens niet zonder betekenis dat juist in het kader van de 
oproep om te volharden in gebed, Jezus tevens de indringende vraag stelt: 
“zal de Mensenzoon bij zijn (weder)komst het geloof op aarde vinden?” (Lc. 
18, 8). Bidden om de dialoog met God gaande te houden, bidden om het 
geloof in God te bewaren, levend te houden met Gods genade, totdat de Heer 
wederkomt.
 
Na Jezus’ verrijzenis en hemelvaart gaan wij als Kerk de weg van het 
evangelie in een soort van tussentijd, namelijk wij worden geroepen om te 
volharden in gebed in de periode tussen de verrijzenis en hemelvaart van de 
Heer enerzijds en zijn wederkomst op het einde van de tijd anderzijds. 
 
De Catechismus noemt deze tussenperiode: de tijd van de Kerk. In het 
boek Handelingen lezen we dat de eerste christenen ernst maken met hun 
gebedsleven. De apostelen bidden samen met Maria om de komst van de 
Heilige Geest (Hand. 1, 12-14) en de gemeenschap van de eerste christenen 
blijft trouw aan het gebed (Hand. 2, 42). In deze geest klinkt ook in de eerste 
brief aan de Tessalonicenzen de oproep: Bidt zonder ophouden (1 Tess. 5, 
17). En blijkens de tweede brief aan de Tessalonicenzen is gebed nodig om 
te kunnen volharden in de roeping als christen. In deze brief wordt gezegd: 
“wij bidden onze God telkens opnieuw, dat Hij u zijn roeping waardig maakt 
en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof met macht tot 
volkomenheid brengt” (1 Tess. 1, 11).
 
Mocht u reeds het enthousiasme hebben opgevat om - meer dan voorheen - 
als christenen opnieuw te volharden in gebed, dan moeten we tevens goed 
beseffen dat wij nooit alleen op eigen kracht kunnen en hoeven te bidden. 
De Romeinenbrief benadrukt dat de Heilige Geest ons helpt om te bidden en 
voor ons pleit (Rom. 8, 26-27).
 
2. Bidden in de huidige omstandigheden
Maar bidden in de huidige omstandigheden kent ook wel belemmeringen 
en moeilijkheden. Daar wil ik in dit tweede deel over spreken. Dat zal niet 
volledig zijn, want ieder heeft zo zijn eigen struikelpartijen en belemmeringen 
als het gaat om bidden. Een aantal wil ik er aanstippen.
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Op de eerste plaats de drukte van ons leven. Waar vinden wij als moderne 
mensen de rust en ruimte om te bidden, om eerst maar eens stil te zijn? Hoe 
dominant is een levensritme dat aangedreven wordt door vele verwachtingen, 
afspraken en andere impulsen, mobieltjes in de mis, een misdienaar die even 
snel zijn facebook checkt tijdens de offerande. Priesters in de Sint Pieter 
die met foto’s bezig zijn. Het werd zelfs paus Franciscus te veel en hij heeft 
ervan gezegd: bid in de eucharistie en laat dat mobieltje even weg. Komen 
we nog wel los van het digitale netwerk, waarmee wij verbonden zijn? Weet 
wel, dat is niet het netwerk van liefde. 

Paus Franciscus waarschuwt ons in zijn apostolische exhortatie Gaudete et 
Exsultate18 om niet in onszelf opgesloten te raken met ons mobieltje, ons 
digitale netwerk en met alles wat bij ons naar binnen bromt. Hij spreekt 
over de verstikking in de gesloten immanentie van deze wereld, terwijl we 
te midden van onze krachtinspanningen juist moeten blijven verlangen naar 
God en niet de deur dicht doen waar het gaat om onze relatie met Hem19.
 
Ten tweede, er is bij veel mensen en ook bij onszelf - als we eerlijk zijn - 
vaak een gebrek aan dialoog met God. Zijn we voortdurend in het besef dat 
we in zijn tegenwoordigheid leven? Of we nu een half brood bij de bakker 
halen, weer met onze mobiel in de weer zijn, of voor een stoplicht staan te 
mopperen. Hebben we een zodanige dialoog met God dat we ook kunnen 
spreken van een betrokkenheid op elkaar? We roepen wel naar God en ik 
vond het zo mooi in een boek van professor Van Bavel over het gebed volgens 
Augustinus, waarin hij zegt: God aanroepen is niet voldoende, je moet Hem 
binnenroepen in je hart20. En digitaal gesproken: even een los sms-je zonder 
de context van een voortdurende en echt opgebouwde communicatie of 
verstandhouding is niet voldoende. En paus Franciscus, opnieuw in Gaudete 
et Exsultate, pleit voor een voortdurende openheid voor de transcendentie die 
tot uitdrukking komt in gebed en aanbidding21.

18 Paus Franciscus, Apostolische Exhortatie Gaudete et Exsultate. Nederlandse 
vertaling: SRKK, Kerkelijke Documentatie 2018 nr. 1, pp 40-133.

19 Gaudete et Exsultate, nr. 147.
20 T. J. van Bavel OSA, Als je hart bidt… Augustinus’ leer over het gebed, Augustijns 

Historisch Instituut (Leuven 1996) 23-44.
21 Gaudete et Exsultate, nr 147.
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Naast de drukte van ons leven en een gebrek aan dialoog is een derde punt: 
veelheid van werk. Veel mensen lijken gebukt te gaan onder de werkdruk. En 
ook in de kring van pastorale beroepskrachten komt de agenda soms meer 
ter sprake dan de heilige Schrift. Een ooit in 1997 verschenen onderzoek van 
de VPW, getiteld ‘de god van de pastor’22, toonde aan dat bij veel pastorale 
krachten het bidden zich uiteindelijk beperkte tot het bidden in de setting van 
het pastorale werk (het professioneel bidden), en dat er veel minder sprake 
was van persoonlijk gebed in het kader van het eigen geestelijk leven. Met 
alle goede bedoelingen, een louter bidden op aanvraag van anderen, maar 
nauwelijks een eigen gebedspraktijk hebben, is een belemmering als het gaat 
om een persoonlijke gebedsrelatie met de Heer. Ik kom er niet aan toe, hoor 
je vaak zeggen. 

Maar is ons netwerk van liefde dan tóch een netwerk als koepel van activiteiten? 
En ben je je nog wel bewust, wanneer je nooit persoonlijk bidt, door wie je 
eigenlijk gezonden bent? Het gaat om de voortgang van het pastoraat en het 
diaconaat, wordt dan gezegd. Maar moet dat niet op de eerste plaats geworteld 
blijven in de innige band met de Heer die ons roept en die ons de kracht geeft?
 
Een vierde punt is de gewoonte, misschien de macht van de gewoonte 
ook. Een lauwheid die kan optreden als je het ambt van diaken of priester 
uitoefent. Paus Benedictus XVI heeft dat in de Chrismamis in een preek 
aan de orde gesteld in 2008. Als priester, zei hij, mag je in de eucharistie je 
dienstwerk dichtbij de Heer uitoefenen. In deze zin betekent ‘dienen’ vooral 
ook de nabijheid van de Heer ondervinden en vertrouwelijkheid. Daarin zit 
ook een gevaar, namelijk dat het sacrale dat je ontmoet, iedere keer opnieuw 
als priester of diaken, een gewoonte wordt [..] beïnvloed door de gewoonten, 
nemen we als priester niet meer het grootse, nieuwe en verrassende feit 
waar dat Christus zelf aanwezig is, tot ons spreekt, zich aan ons geeft. Tegen 
deze gewenning aan de buitengewone werkelijkheid die de Heer ons geeft, 
tegen deze onverschilligheid van hart, moeten wij onophoudelijk vechten 
door steeds opnieuw onze ontoereikendheid en de genade te erkennen die is 
gelegen in het feit dat Hij zich in onze handen overlevert23.

22 G. Zuidberg, de god van de pastor, onderzoek naar de spiritualiteit van pastores 
(Utrecht 1997) 126-131.

23 Congregatie van de clerus, Directorium voor het ambt en het leven van de priesters 
(11 februari 2013) nr. 50. Nederlandse vertaling: SRKK, Kerkelijke Documentatie 
2013/2.
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We kunnen natuurlijk zeggen: onze huidige tijd is ook wel heel ingewikkeld. 
We zuchten nog eens diep en laten het bidden voor wat het is. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat bidden nooit vanzelf gaat, want er is altijd een zekere 
toeleg voor nodig, in welke tijd je als gelovige ook leeft. Bidden moet je 
leren en ook willen. 

Wel is het zo dat bidden tot in het recente verleden veelvuldig door een 
gelovige omgeving werd gestimuleerd en ondersteund. In de huidige tijd van 
secularisatie en van een minder kerkelijke cultuur is er aanzienlijk minder 
ondersteuning. Leven we nog het ritme van het kerkelijk jaar samen in de 
kerk, maar ook in ons eigen huis als we alleen zijn? Daarom moet bidden 
niet alleen in de opleiding en vorming aan bod komen onder de vraag: wat is 
christelijk gebed en hoe doe je dat? Belangrijk is dat tevens de vraag naar de 
innerlijke motivatie van een priesterstudent of diakenkandidaat serieus aan 
bod komt. 
 
3. Bidden in het kader van de opleiding en vorming
In de basisnormen voor de vorming van de permanente diakens uit 1998 
wordt in het kader van de geestelijke vorming ook het bidden aangestipt. 
Duidelijk is dat bidden niet los staat van het geheel van de geestelijke 
vorming. Zo wordt eerst gewezen op de aanwezige levenservaring van een 
kandidaat, nauw verweven met de menselijke vorming als persoon, en de 
groei en ontplooiing als gedoopt christen (nummer 71). Daarin worden de 
specifieke trekken van de diakenspiritualiteit geplant, aldus de basisnormen 
voor de vorming van diakens24.
 
Aan de bespreking van het gebed in de vorming van de diakens gaan in de 
basisnormen eerst andere aspecten vooraf, waar het gaat om het spirituele 
leven van de diaken in opleiding. Genoemd worden: het ontdekken en delen 
in de liefde van Christus (eenvoud van hart, zelfgave, dienst en armoede); 
de eucharistie en de dienst aan het altaar, het boetesacrament, het woord van 
God met onder andere de geestelijke lezing (lectio divina).
 
Nummer 75: “de inleiding op de betekenis van het gebed van de Kerk zal niet 
mogen ontbreken. Want bidden namens en ten behoeve van de Kerk maakt 

24 Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, Ratio fundamentalis institutionis 
diaconorum permanentium (22 februari 1998). Nederlandse vertaling: SRKK, 
Kerkelijke documentatie (2000) 9-31.
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deel uit van het dienstwerk van de diaken. Dat vereist doordenking van de 
oorspronkelijkheid van het christelijk gebed en van de getijdenliturgie, maar 
bovenal het praktisch daarin binnengeleid worden. Daartoe is van belang 
dat bij alle bijeenkomsten van toekomstige diakens tijd aan dit gebed wordt 
gewijd.”
 
Waar het gaat om de opleiding en vorming van priesters is er de post-synodale 
exhortatie Pastores Dabo Vobis (1992)25. In het gedeelte over de geestelijke 
vorming (u weet, er zijn vier pijlers te onderscheiden: menselijke vorming, 
geestelijke vorming, intellectuele vorming, pastorale vorming) wordt het 
belang benadrukt van een innige verbondenheid van toekomstige priesters 
met Jezus. Het gaat in deze verbondenheid om vriendschap met Christus. 
Dit is geen te grote pretentie, stelt het directorium, maar verwijst naar de 
woorden van Jezus zelf in het Johannes-evangelie: “Ik noem u geen dienaars 
meer, maar vrienden” (Joh. 15, 15). Het komt er op aan dat toekomstige 
priesters in hun geestelijk leven Christus zoeken: “Rabbi, waar verblijft ge?” 
(artikel 46).
 
In nummer 47 stelt Pastores Dabo Vobis, dat in de geestelijke vorming het 
mediterend en biddend lezen van het woord van God wezenlijk is. De Heer 
nabij zijn en Hem leren kennen in zijn woord, vertrouwdheid opbouwen met 
het woord van God. In dit kader wordt van het gebed gezegd: “Het eerste 
en fundamentele antwoord op het woord van God is het gebed, dat zonder 
twijfel een primaire waarde en vereiste vormt in de geestelijke vorming. Deze 
vorming moet de kandidaten voor het priesterschap brengen tot de kennis en 
ervaring van de authentieke zin van het christelijk gebed. Die zin ligt in de 
levende en persoonlijke ontmoeting met de Drie-Ene God.”
 
In het kader van de vorming wordt niet alleen de vorming van de priesterstudent 
tot biddende persoon genoemd, maar ook dat de priester in zijn dienstwerk 
geroepen is om “opvoeder tot gebed” te zijn. Dat wil zeggen anderen tot 
gebed te brengen, uit te nodigen tot gebed en in te leiden in het bidden.
 
Daarna worden de eucharistie (hoogtepunt van het christelijk gebed) 
genoemd, die op haar beurt bron en hoogtepunt is van de sacramenten en 

25 Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie Pastores Dabo Vobis 
(25 maart 1992). Nederlandse vertaling: SRKK, Kerkelijke documentatie (1992) 
2-96.



178 Analecta 2018 nr. 3-4 (63)

van de liturgie van de getijden (nummer 48)26. In dit licht wordt de dagelijkse 
eucharistie benadrukt als “het essentiële moment van de dag”. Vervolgens 
komt ook het boetesacrament aan de orde.
 
Belangrijk is om te benadrukken dat het bidden in antwoord op het woord 
van God en als het naderen tot Christus en met Hem verbonden zijn, ook 
een andere beweging op gang brengt, namelijk dat de geestelijke vorming 
ook inhoudt: het zoeken van Christus in je naaste, het zoeken van Christus 
in de mensen (nummer 49), hetgeen de weg opent vanuit het gebed naar de 
pastorale en charitatieve opdracht van de priester, en de ontwikkeling ervan 
gedurende de opleiding en vorming tot priester. Al wat je aan de minsten der 
Mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan, zegt Christus (Mt. 25, 40). Voor 
menig diaken is dit ook een dierbare tekst.
 
Zoals eerder gezegd, het bidden moet in de opleiding en vorming niet alleen 
aan bod komen onder de vraag: wat is bidden en hoe doe je dat? Belangrijk 
is tevens de vraag of de innerlijke motivatie van een priesterstudent of 
diakenkandidaat serieus aan bod komt. Is iemand echt op de weg naar de 
Heer toe, met het innerlijk verlangen om Hem te ontmoeten, niet meteen 
aan de slag in het pastoraat of het diaconaat. Ben je voldoende gemotiveerd 
om steeds weer de Heer te zoeken en te vinden? Of sta je al klaar met de 
handen uit de mouwen om op eigen kracht aan de slag te gaan? En daar 
hoort ook bij het zicht krijgen op je eigen karakter en aanleg waar het gaat 
om het vinden van stilte en gebed. Ik had een klasgenoot op de middelbare 
school die naar de missie ging (als missionaris van Mill Hill). Het was een 
ontzettende bidder. Ik had er altijd groot respect voor. Hij ging naar Kenia. 
Hij zei: als ik daar de hele dag bezig ben en het er vroeg donker wordt, neem 
ik een douche en ga ik heerlijk bidden. Hij was een bid-ziel. Hij is helaas 
vroeg gestorven door vergiftiging. Maar hij zal meer gebeden hebben dan 
menigeen die tachtig jaar voor de boeg had.
 
Wat is er voor mij en voor ons nodig om trouw te kunnen blijven aan het 
gebed? Dat is een belangrijke vraag voor elke priester- en diakenkandidaat. 
Kan ik voldoende een mens van gebed worden, en wil ik dat ook, zodanig dat 
ik ook mijn taak als opvoeder tot gebed kan vervullen?
 

26 Cf Sacrosanctum Concilium nr 10; Lumen Gentium nr. 11.
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In de opleiding en vorming moet de gelovige overtuiging worden geleerd 
en versterkt dat het bidden niet alleen een inspanning is van de kant van de 
biddende mens, maar op de eerste plaats ook een geschenk is van God zelf, 
wanneer wij ons bidden zien als het antwoord van ons hart dat zich weet te 
openen voor God27.
 
4. Bidden in het leven en dienstwerk van priesters en diakens
Waar het gaat om de plaats van het gebed in het leven en het dienstwerk van 
de priesters en diakens, ben ik te rade gegaan bij twee bepalende kerkelijke 
documenten: het directorium voor het ambt en het leven van de priesters 
(2013) en het directorium voor de dienst en het leven van permanent diakens 
(1998). Hierbij wil ik opmerken dat beide directoria expliciet spreken over 
het werk van een priester en diaken in één adem met hun leven. Het moge 
duidelijk zijn dat er derhalve geen verschotting wordt verondersteld tussen 
het dienstwerk enerzijds en het leven anderzijds, ook of juist wanneer wij 
spreken over het gebed Dat was in het Tweede Vaticaans Concilie evenzo. 
Het document Presbyterorum Ordinis (7 december 1965) gaat over het 
dienstwerk en het leven van de priester. Enerzijds om beide bij elkaar te 
houden, maar om ook het dienstwerk als eerste te noemen, omdat het leven 
van een priester en een diaken er door moet worden bepaald. 
 
Het nieuwste directorium voor de priesters uit 2013 komt in het tweede 
hoofdstuk te spreken over de priesterlijke spiritualiteit. De inleidende 
woorden benadrukken dat deze spiritualiteit in hoofdzaak bestaat in een diepe 
relatie van vriendschap met Christus. Het zal u daarom niet verbazen dat in 
het tweede hoofdstuk over de priesterlijke spiritualiteit (getiteld: Bij Christus 
zijn in het gebed) het eerste kopje luidt: De voorrang van het geestelijk leven. 
 
Juist in dit gedeelte komt men te spreken over het gebed. De nadruk wordt 
voor de priester gelegd op de navolging. Het navolgen van Christus die bidt, 
en in navolging van de Kerk die bidt. Het volharden in gebed is in die zin 
tevens: bidden als vorm van gemeenschap en verbondenheid. 
 
Ik wil in dit kader nummer 53 citeren van het directorium voor de priesters: 
“Sterk door de bijzondere band met de Heer zal de priester de ogenblikken 
onder ogen weten te zien waarop hij zich alleen zou kunnen voelen te midden 

27 Cf Gaudete et Exsultate, nr 149.
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van de mensen, door zijn bij Christus-zijn krachtig te hernieuwen in de 
eucharistie, de werkelijke plaats van de aanwezigheid van de Heer. Evenals 
Jezus, die, terwijl Hij alleen was, voortdurend bij de Vader was (Lc. 3, 21; 
Mc. 1, 35), moet ook de priester de man zijn die in de inkeer, in de stilte en 
in de eenzaamheid de gemeenschap met God vindt, waardoor hij met de 
heilige Ambrosius zal kunnen zeggen: ‘Ik ben immers nooit minder alleen 
dan wanneer ik alleen schijn te zijn’.”
 
In het directorium voor de dienst en het leven van de permanente diakens28 
komt het gebed ter sprake in het derde hoofdstuk, na twee hoofdstukken 
over respectievelijk de juridische en theologische plaats van de diaken in 
de Kerk. Het gaat dan enerzijds om de eigen specifieke plaats van de diaken 
als gewijde bedienaar en als zodanig lid van de hiërarchie met de rechten 
en plichten die daarbij horen, anderzijds worden de verschillende diaconale 
functies belicht in de liefdewerken en in de liturgie. Vervolgens spreekt het 
directorium over de spiritualiteit van de diaken.
 
In dit verband wil ik nummer 56 van het directorium voor de dienst en het 
leven van permanente diakens noemen waarin wordt verklaard “dat het 
gebed, het persoonlijk gesprek met God, het licht en de kracht zal verlenen 
die nodig zijn om Christus te volgen en de zusters en broeders te dienen in de 
verschillende wisselvalligheden.”
 
Zowel voor de priester als voor de diaken heeft het gebed direct te maken 
met de uitoefening van zijn ambt en dienstwerk, anderzijds blijft het gebed 
ook altijd een middel voor het geestelijk leven. Het is nodig om het gebed 
van beide kanten te blijven benaderen. Juist ook in de ondervraging tijdens 
de liturgie van de wijding zijn deze beide kanten ingesloten. Geroepen om te 
bidden voor de Kerk en voor anderen, maar ook het gebed te gebruiken als 
middel om staande te blijven.
 
5. Bidden in en als netwerk van liefde
De Catechismus van de Katholieke Kerk bestaat uit vier delen. Het vierde 
deel is gewijd aan het gebed. Dit laat zien dat de Kerk, gehoorzaam aan de 
oproep van de Heer om te bidden, het gebed onlosmakelijk verbindt met de 

28 Congregatie voor de Clerus, Directorium pro ministerio et vita diaconorum 
permanentium (22 februari 1998). Nederlandse vertaling: SRKK, Kerkelijke 
Documentatie (2000) 32-63.
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rijkdom van ons geloof. Bidden maakt deel uit van ons geloven. ‘Ik geloof 
wel maar ik bid nooit’, is een moeilijke combinatie.
 
Na een deel over de geloofsbelijdenis, een deel over de liturgie en de 
sacramenten, en een deel over de tien geboden en de moraal, gaat het vierde 
deel over het Christelijk gebed. Bidden hoort bij de roeping van iedere christen. 
Heel inspirerend wordt gezegd, dat het gebed de verbinding is tussen het geloof 
belijden, vieren en beleven29. Bidden brengt ons in dialoog met God en houdt 
zo het belijden, vieren en beleven bij elkaar als één gelovige werkelijkheid.
 
Het gebed is niet alleen een kwestie van bidden als individuele gelovige, 
het is nodig ook te bidden in gemeenschap, als Kerk samen te bidden: in de 
viering van de eucharistie en de aanbidding ervan, in het vieren van de andere 
sacramenten, in het lezen van het woord van God, in het getijdengebed, en 
wanneer wij op bedevaart gaan.
 
De Kerk als netwerk van liefde. Gebed als dialoog met God is wederkerig. 
Van Hem uit en van mij uit. Maar ook het gebed in het netwerk van liefde is 
wederkerig als wij zeggen: ik zal voor je bidden. Of als we vragen: wil jij voor 
mij bidden? Of je op het gebed van anderen rekent, of zelf het bidden voor 
iemand tot je taak rekent. In het netwerk van liefde is het gebed tussen God 
en mens wederkerig, maar ook tussen ons als leden van hetzelfde lichaam.
 
Hebben we zorg voor elkaar als leden van het lichaam van Christus (1 Kor. 
12), als ranken aan de wijnstok (Joh. 15), als levende stenen van het geestelijke 
bouwwerk (1 Petr. 2)? Zorg voor elkaar. Ik bedoel niet alleen zorg in zin van 
diaconie, maar ook zorg voor elkaars ziel waar het gaat om de vitaliteit van 
ons geloof. Durven wij anderen te vragen naar hun gebedsleven: ‘Bid je wel 
eens?’ Durven we uit te nodigen tot gebed: ‘Zullen we samen naar de kerk 
gaan?’ En neem je als biddende persoon je plaats en taak serieus binnen 
het geheel van de Kerk als netwerk van liefde als gedoopte, als diaken, 

29 CKK 2558: “Het mysterie van het geloof is iets groots. De kerk belijdt het in de 
apostolische geloofsbelijdenis (eerste deel) en ze viert het in de liturgie van de 
sacramenten (tweede deel), opdat het leven van de gelovigen gelijkvormig wordt 
met Christus in de heilige Geest tot heerlijkheid van God de Vader (derde deel). 
Dit mysterie vereist dus dat de gelovigen erin geloven, dat ze het vieren en dat ze 
eruit leven in een levendige en persoonlijke relatie met de levende en ware God. 
Deze relatie is het gebed.”
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als priester, als religieus, als ouders en opvoeders? Katholieken zijn vaak 
geneigd om het bidden ‘uit te besteden’: er wordt wel voor mij gebeden. Of: 
ik laat een Mis lezen. Maar wat zou het goed zijn als we allemaal als netwerk 
van liefde dat gebed tot onze taak rekenen en zo knooppunten van gebed zijn 
die zich met elkaar verbonden weten.
 
Bidden, soms zie je zo weinig resultaat. Paus Franciscus zegt in een preek op 
het Sint Pietersplein: blijf bidden, want het vraagt moed om te bidden30. En 
de lange adem van de Heilige Geest. Het bidden zet ook aan tot daden van 
liefde, ook in een wereld die misschien liefde lijkt te verdringen en goede 
daden niet lijkt te zien. Als we elkaar insluiten in ons persoonlijk gebed, en 
wanneer we als gemeenschap de wereld als ons gezamenlijk huis31 in ons 
gebed insluiten, ook dan vervult de Kerk haar priesterlijke zending in de 
wereld van nu. Dan is het netwerk van liefde met haar vele knooppunten van 
gebed door de aanhoudende dialoog met Christus ook in onze tijd werkzaam: 
als het ware als sacrament en instrument van heil (cf Lumen Gentium, art. 1).
 
Is er wel een goed evenwicht in ons gebedsleven? Denkt u daar eens over na. 
Vier ik voldoende of regelmatig de heilige Eucharistie? Lees ik in de Schrift 
als het woord van God? Bid ik in de Kerk samen met anderen, maar ook 
op een stil moment in mijn eigen leven? Bid ik alleen voor mezelf, of ook 
voor anderen? Is er ruimte voor de noden van de wereld in mijn vragen en 
smeken? Kortom, is mijn gebed in evenwicht? 

Als we in de Kerk als netwerk van liefde het gebed opnieuw als een serieuze 
opdracht samen oppakken, in wederkerigheid met God en in wederkerigheid 
met elkaar, dan kan de Kerk als het ware als sacrament en als instrument, 
daadwerkelijk meehelpen om een beschaving van liefde op te bouwen. 

Dan is de beschaving van liefde niet het zoveelste project waar we even 
doorheen moeten, maar dan is het een gehoor geven aan de roeping van de 
Heer, mét de lange adem van het geloof, de hoop en de liefde.

30 Paus Franciscus: “De Heer keert zich niet af van onze noden. Als het lijkt dat Hij 
onze vraag om hulp niet hoort, moeten we toch blijven roepen: Heer, help ons. 
Dat is de moed die in het gebed nodig is.”

31 Cf Paus Franciscus, Encycliek Laudato si’, over de zorg voor het gemeenschappelijk 
huis (24 mei 2015). Nederlandse vertaling: SRKK, Kerkelijke Documentatie 
2015/2.
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VOORDRACHT
van Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende op de landelijke impulsdag ‘Beter 
horen’, 7 november 2018 op het hoogfeest van St. Willibrord, Utrecht

1. Beter horen 
‘Beter horen’ is het motto van de uitnodiging om vandaag samen in de 
Nederlandse kerkprovincie op het hoogfeest van haar patroonheilige, St. 
Willibrord, na te denken over het belangrijke onderwerp van de roeping. Ik 
moet u eerlijk bekennen dat ik bij het thema ‘beter horen’ eerst moest denken 
aan een televisiereclame over gehoorapparaten, met ‘beter horen’ als een 
gezongen slogan. Zo zie je maar, hoe sterk een commerciële kernboodschap 
meteen kan doorklinken en onverbiddelijk de nodige associaties oproept.

In de commercial beter horen worden technische mogelijkheden aangeprezen 
die je gehoorvermogen kunnen ondersteunen of versterken, wanneer je 
op gevorderde leeftijd ontdekt dat je gehoor minder goed wordt of zelfs 
problematisch. In de commercial zie je mensen met gehoorproblemen die 
bedrukt een winkel inlopen, om later met een aangemeten gehoorapparaat 
weer stralend naar buiten te komen: beter horen. 

Echter, je hoeft geen gehoorspecialist te zijn om te weten dat horen niet 
alleen een technisch verhaal is. Horen is niet alleen een kwestie van het 
aanschaffen van een apparaat. Ik heb gehoord dat in menig huis wel eens het 
gehoorapparaat wordt uitgezet als men het praten met elkaar moe is. Goed 
horen is meer dan een technisch verhaal, horen is niet alleen een kwestie van 
de oren. 

In verband met het onderwerp roeping, zal het u niet verwonderen dat ook 
roeping en de beantwoording ervan niet alleen een kwestie is van de oren. 
Immers, ben je wel in staat om te horen wanneer je hart gesloten is? Kun je 
wel echt horen wanneer je geen contact wilt maken. Kun je wel horen als je 
afstand houdt of wanneer je je zelfs verder verwijdert? Ben je wel in staat tot 
horen als je met je gedachten heel ergens anders bent? 

Wanneer het gaat om roeping, is horen niet louter een kwestie van techniek, 
niet alleen iets van de oren. Het gaat om heel de mens die aan wordt gesproken 
door God. Roeping heeft te maken met het leven in geloof. Het is daarom 
niet zonder reden om in het kader van deze voordracht eerst te rade te gaan 
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bij de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK). De CKK is bij uitstek 
een geloofsboek.

2. Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK)
De apostolische constitutie van paus Johannes Paulus II bij de publicatie 
van de CKK stelt dat de CKK gegeven is als authentieke referentietekst ten 
dienste van het onderricht van de katholieke leer32. Ook is de CKK bedoeld 
voor alle gelovigen die meer willen weten over de rijkdommen van ons 
geloof en als steun in de oecumenische contacten33. Tevens is de CKK een 
aanbod voor iedere mens die rekenschap vraagt van de hoop die in ons als 
christenen leeft en die wil weten wat de RKK gelooft. In dit kader heeft het 
begrip roeping een plaats in de CKK. 

In de Nederlandse editie van de Catechismus van de Katholieke Kerk34 bevat 
het thematisch register overigens een klein aantal verwijzingen waar het gaat 
om de term roeping. In de Franse editie bijvoorbeeld wordt in het register 
onder het woord ‘vocation’ naar een veel groter aantal teksten verwezen35. 

Meteen in de eerste artikelen, in de inleiding van de CKK, komt het 
onderwerp roeping ter sprake, kort en bondig. God heeft uit goedheid de 
mens in vrijheid geschapen, om de mens te laten delen in zijn leven. Daarom 
nadert God altijd en overal tot de mens. Hij roept de mens, biedt hulp om 
Hem te zoeken, te kennen en met al zijn krachten lief te hebben. 

Ondanks de zonde van de mensen die verdeelt en verwijdering brengt, nodigt 
God uit tot de eenheid van zijn gezin, de Kerk. Daarom heeft Hij in de volheid 

32 Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie ‘Fidei depositum’ d.d. 11 oktober 
1992.

33 Cf Pauselijke raad voor de bevordering van de eenheid der christenen, Oecumenisch 
Directorium (1993) n. 24: Om ten volle hun oecumenische verantwoordelijkheid 
op zich te kunnen nemen [..] zouden katholieken allereerst goed moeten weten 
wat de katholieke kerk is, en in staat moeten zijn verantwoording af te leggen van 
wat zij leert, haar kerkorde en van haar oecumenische beginselen. Naarmate zij 
beter van dat alles op de hoogte zijn, zullen zij het beter in gesprekken met andere 
christenen kunnen uitleggen en naar behoren antwoorden.

34 Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, Katechismus van de Katholieke 
Kerk (Utrecht 1995).

35 Mame-Librairie Editrice Vaticane, Catéchisme de l’Église Catholique (Paris 1992).
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van de tijd zijn Zoon gezonden als Verlosser en Redder. In Hem en door Hem 
roept God de mensen op om zijn aangenomen kinderen te worden in kracht 
van de Heilige Geest, om zo deel te krijgen aan Gods leven (artikel 1).

Degenen die met Gods hulp de uitnodiging van Christus hebben ontvangen 
en er in vrijheid op hebben geantwoord, zijn op hun beurt ertoe aangezet om 
overal ter wereld de blijde boodschap te verkondigen (artikel 3).

Enerzijds is de roeping van God een geschenk, een gave van Gods kant dat 
Hij ons roept, zich met liefde aan ons bekend maakt. Anderzijds is roeping 
ook een opdracht en een verantwoordelijkheid om de roep van de Heer 
verder te verspreiden en te delen. Dat geldt in de eerste plaats voor de eerste 
leerlingen van Christus, de apostelen, en hun opvolgers (het bewaren van de 
schat van de blijde boodschap), en het geldt voor alle gelovigen (de schat 
door te geven).

Artikel 3 van de CKK sluit in dit licht af met de woorden: “Alle gelovigen 
zijn geroepen om de schat van geslacht tot geslacht door te geven door het 
geloof te verkondigen en het te beleven in een broederlijk delen en het te 
vieren in liturgie en gebed.”

Hiermee zet meteen de CKK ook zichzelf op de kaart als instrument om de 
Kerk in al haar geledingen inhoudelijk behulpzaam te zijn bij de vervulling 
van haar roeping.

De CKK verwijst hierbij naar Handelingen 2, 42: “Zij legden zich ernstig toe 
op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven 
en ijverig in het breken van het brood en het gebed.”

Wanneer de CKK spreekt over uitnodiging en roeping, over gave en opgave 
- en met dit onderwerp als het ware meteen met de deur in huis valt, dan put 
de CKK aangaande dit onderwerp zowel uit de heilige Schrift, alsook uit de 
documenten van de Kerk. 

Nu wij samen nadenken over het onderwerp roeping, wil ik in navolging 
van de CKK in het kader van deze voordracht in kort bestek stilstaan bij de 
heilige Schrift en bij een aantal kerkelijke documenten waar het gaat om 
roeping.
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3. Roeping in het licht van de heilige Schrift
Wanneer het in de heilige Schrift gaat om roeping, dan gaat het om een 
specifieke betrekking tussen God en mens36. Het gaat dan om een concreet 
initiatief van de kant van God die zich aan de mens bekend maakt, die bevrijdt 
maar die ook eisend kan zijn. 

Vaak heeft geroepen worden te maken met gezonden worden in de Naam van 
de Heer.

Een belangrijk voorbeeld in het Oude Testament is de ontmoeting tussen de 
Heer en Mozes. Exodus 3, 10-15: “Ga er dus heen. Ik zend u naar Farao. Gij 
moet mijn volk [...] bevrijden.”

In de loop van de heilsgeschiedenis van God en de mensen, worden enerzijds 
afzonderlijke personen geroepen door de Heer, anderzijds roept de Heer zijn 
volk Israel als geheel ten dienste van zijn plan in de wereld.

Waar het gaat om de roeping van verschillende afzonderlijke personen, 
kunnen we naast Mozes ook denken aan Gideon, Samuel, Jeremia, Ezechiël 
en anderen. 

De Heer roept hen en neemt hen voor kortere tijd of levenslang in dienst 
met een opdracht, met een mandaat. Geroepen worden door de Heer om 
daadwerkelijk gezonden te worden door de Heer. 

In het Oude Testament zijn markante momenten te noemen. Ik denk aan de 
profeet Jesaja die uiteindelijk antwoordt: “Hier ben ik, zend mij” (Jes. 6, 
1-13). Ik denk ook aan de profeet Jeremia, wanneer de Heer het woord tot 
hem richt en zegt: “voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit [..] 
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen” (Jer 1, 1-10)37.

De beschrijving van een dergelijke roeping kent meerdere elementen: (a) de 
Heer gaat in op de voorliggende noodsituatie; (b) de Heer verleent een opdracht 
en een zending; (c) de geroepene bedenkt zich of heeft tegenwerpingen; (d) 
God verzekert de geroepene van zijn hulp en bevestigt dit met een teken. 

36 P. Deselaers, Berufung, in LThK (1994/2006) Band 2, 302-306.
37 Zie andere markante roepingsverhalen: Ez. 1, 1- 3, 15, Recht. 6, 11-24; 1 Sam. 9, 

1- 10, 16; 1 Sam. 3, 1 ff; 1 Sam. 16, 12 f; 1 Kon. 19, 19 ff; Amos 7, 15; Jona 1, 1 ff.
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Fundament van de roeping is het uitdrukkelijke woord van God. Het laat 
zien dat het niet op de eerste plaats gaat om de eigen wil of de opleiding van 
de geroepene. Het is Heer die de geroepene (om)vormt tot bode. Voor de 
geroepene komt het er op aan om te luisteren naar het woord des Heren, het 
lijden uit te houden, en tot een leven komen dat in overeenstemming is met 
de boodschap, een transparantie van boodschap en bode.

Zoals gezegd, God roept afzonderlijke personen, maar ook zijn volk als 
geheel.

In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus Christus gezonden is door de 
Vader. Echter, van een roeping zoals hiervoor beschreven is geen sprake. 
Juist vanuit zijn unieke verhouding tot de Vader, treedt Jezus naar voren als 
degene die roept.

Jezus roept zijn leerlingen heel persoonlijk, maar tegelijkertijd is de boodschap 
van het koninkrijk ook gericht tot allen. Het initiatief van de roeping gaat 
uit van de Heer, wanneer Jezus hen ontmoet tijdens de uitoefening van hun 
beroep. 

In de beschrijving van het moment van de roeping springen de woorden 
‘meteen’ en ‘terstond’ in het oog. Wanneer Jezus roept gaat het om een 
binding van de geroepene aan de persoon van Jezus en aan zijn boodschap. 
Het navolgen van Jezus is verbonden met het verkondingen van die boodschap 
en de zending om dit te doen. 

Het gaat er om dat de apostelen als leerlingen de boodschap van Christus 
in hun eigen leven aannemen/opnemen en vervolgens door hun missionaire 
dienstwerk/ hun zending in dienst van de Heer het Evangelie verspreiden, en 
het met de hulp van de Heer mogelijk maken dat ook anderen deel krijgen 
aan de blijde boodschap, opdat allen zich aansluiten. 

Eenmaal in de dienst van de Heer, legt de apostel Paulus de nadruk op 
zijn roeping als genade38. Het gaat er om in genade trouw te blijven aan de 
ontvangen roeping, aan de opdracht van de verrezen Heer.

38 Bijvoorbeeld: Rom. 9, 12; 1 Kor. 1, 9; Gal. 1, 15.
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In het licht van de heilige Schrift is het duidelijk dat God doorheen de 
geschiedenis de mens roept. 

4a. Roeping in het licht van een aantal kerkelijke documenten 
In de CKK staat in de eerste sectie over de geloofsbelijdenis, als titel van het 
eerste hoofdstuk: De mens is bekwaam om aangesproken te worden door 
God. De CKK (artikel 27) stelt dat de mens als religieus wezen, gemaakt 
naar Gods beeld en gelijkenis, verlangt naar God: “het verlangen naar God is 
gegrift in het hart van de mens, want de mens is door en voor God geschapen.” 

Hier citeert de CKK uit de pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans 
Concilie over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (vreugde en 
hoop) uit 1965, namelijk: “De diepste grond van de menselijke waardigheid 
is gelegen in de roeping van de mens tot gemeenschap met God. Reeds 
vanaf zijn geboorte wordt de mens uitgenodigd tot een dialoog met God (ad 
colloquium cum Deo): immers, de mens bestaat alleen, doordat hij door God 
uit liefde is geschapen en door God altijd uit liefde in stand wordt gehouden; 
de mens leeft niet volledig volgens de waarheid, als de mens die liefde niet 
vrijwillig erkent en zich niet aan zijn Schepper toevertrouwt” (GS 19).

En de CKK (artikel 28) citeert uit het boek Handelingen: “Hij (God) is niet 
ver van ons. Want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn.” 
Het zijn woorden uit de toespraak van de apostel Paulus op Areopaag in 
Athene (Hand. 17, 27-28). 

Wanneer het gaat om de mens die geroepen wordt door God, dan zijn de 
woorden van Gaudium et Spes zeer indringend. Ik citeer: “Reeds vanaf zijn 
geboorte wordt de mens uitgenodigd tot een dialoog met God (ad colloquium 
cum Deo).”

Het is de grondovertuiging van de constitutie Gaudium et Spes dat heel 
de mensheid geroepen is tot gemeenschap met God. Dit bepaalt ook haar 
visie op de opdracht van de Kerk in de wereld, over de aanwezigheid en 
activiteit van de Kerk in de wereld. In de woorden van Lumen Gentium, de 
dogmatische constitutie van Vaticanum II over de Kerk: de Kerk als teken en 
instrument van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het 
menselijk geslacht (art. 1). 
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[*] Intermezzo: Sint Willibrord
In dit verband wil ik een moment stilstaan bij de heilige wiens hoogfeest wij 
vandaag vieren in de Kerk39. Hij is de patroonheilige van de Nederlandse 
kerkprovincie. Als Angelsaksische monnik is Willibrord vanaf zijn jongste 
jaren gevormd in het monastieke leven, gevoed door het woord van God 
in stilte en studie. In het klooster, dat wil zeggen in de gemeenschap van 
de Kerk, heeft Willibrord Christus leren kennen en zijn roeping kunnen 
ontvangen en verstaan. 

Als monnik wist hij zich geroepen tot missionaire arbeid in den vreemde. Hij 
onderneemt heel bewust zijn missiereizen als pelgrim in dienst van de Heer 
(peregrinari in Domino).

Geroepen door de Heer en zijn evangelie, ziet Willibrord het als missionaire 
opdracht om op zijn beurt anderen te roepen tot de navolging van Christus, 
teneinde op hun beurt deel te krijgen aan het leven van de Heer. 

Uit eigen ondervinding weet Willibrord dat de Heer Jezus je uitnodigt en 
roept om je leven steeds meer aan God toe te vertrouwen en te bouwen op 
zijn liefde.

Als pelgrim in den vreemde omwille van de Heer, gaf Willibrord gehoor aan 
de roeping van de Heer. En in Jezus’ Naam bracht Willibrord het evangelie 
aan mensen in onze streken, in de overtuiging dat zij ten diepste in staat 
zullen zijn om de roepstem van de Heer te verstaan40. 

In nomine Dei feliciter, schreef Willibrord: ‘in naam van God gelukkig’. 
Zo staat de monnik-missionaris Willibrord met heel zijn persoon in de 
apostolische traditie van de Kerk, d.w.z. door het geloof aan te nemen, het te 
bewaren en door te geven. 

In de woorden van de CKK (om de navolging van toen en nu maar eens met 
elkaar te verbinden) vereren wij St. Willibrord als degene die met Gods hulp de 
uitnodiging van Christus heeft ontvangen en er in vrijheid op heeft geantwoord, 
en die op zijn beurt ertoe is aangezet om de blijde boodschap te verkondigen.

39 P. van Moorsel, Willibrord en Bonifatius (Bussum 1968); A. Weiler, Willibrords 
missie. Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw (Hilversum 1989).

40 Cf CKK 27: “de mens is bekwaam om aangesproken te worden door God.”
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Duidelijk is dat het missioneringswerk van Willibrord geen opdracht 
was voor één persoon, los van anderen. Willibrord had metgezellen en 
medewerkers. De missionaire roeping van de missionaris Willibrord is 
ingebed in de Kerk als gemeenschap van geroepenen, bestaande uit mensen 
die in geloof deel mogen hebben aan de ene zending die Christus aan de Kerk 
heeft toevertrouwd. 

In dit besef reisde Willibrord naar Rome om zijn werk als missionaris in 
verbondenheid met paus Sergius, in en vanuit de gemeenschap van de Kerk 
te kunnen verrichten. 

4b. Terug naar een aantal documenten van de Kerk
Zoals gezegd, het is de roeping en de zending van de Kerk om het werk 
van Christus voort te zetten in kracht van de Heilige Geest: getuigen van de 
waarheid (Joh. 3, 17; 18, 37), redden in plaats van oordelen (Mt. 20, 28), 
dienen in plaats van gediend worden (Mc. 10, 45).

In de woorden van Gaudium et Spes (1965) is het de roeping en de zending 
van de Kerk, iedere tijd opnieuw, om de mensheid ervan te overtuigen dat 
God de wereld uit liefde geschapen heeft en in stand houdt, dat de wereld 
weliswaar door de macht van de zonde (potestas maligni) is geraakt en 
geschaad, maar dat door de kruisdood en verrijzenis van Christus de macht 
van de boze is gebroken. In het licht van de verlossing kan de wereld worden 
omgevormd volgens de bedoelingen die God met de wereld en de mensheid 
heeft, om de voltooiing te kunnen bereiken.

Zoals Gaudium et Spes spreekt over de roeping en zending van de Kerk in de 
wereld, spreken andere documenten van het Tweede Vaticaans Concilie over 
de roepingen binnen de gemeenschap van de Kerk, juist met het oog op haar 
roeping en zending naar buiten.

In dit kader staat de dogmatische constitutie over de Kerk van het Tweede 
Vaticaans Concilie, getiteld Lumen Gentium (Licht van de Volkeren) 
uit 1964, stil bij de roeping en taak van het gewijde ambt in de Kerk in 
relatie tot het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen. Ik citeer: 
“Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk 
priesterschap zijn naar aard en in rangorde van elkaar verschillend, maar ze 
zijn op elkaar aangewezen” (art. 10). 
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In de Kerk als gemeenschap van geroepenen hebben de gewijde bedienaren 
een eigen roeping en taak, en ook de gelovigen hebben hun eigen roeping en 
taak als gedoopten. 

In de woorden van de dogmatische constitutie Lumen Gentium: “De ambtelijk 
priester, door de gewijde macht waarover hij beschikt, vormt en bestuurt het 
priesterlijk volk; in de persoon van Christus voltrekt hij het eucharistisch offer 
en in naam van geheel het volk draagt Hij het aan God op. De gelovigen, van 
hun kant, doen door hun koninklijk priesterschap actief mee in de aanbieding 
van de eucharistische offergave. Zij oefenen het verder uit in het ontvangen 
van de sacramenten, in het gebed en de dankzegging, in het getuigenis van 
een heilig leven, en in de onthechting en de daadwerkelijke liefde” (art. 10). 

In verschillende documenten van het Tweede Vaticaans Concilie komt de 
specifieke roeping van het ambtelijk priesterschap ter sprake, alsook de 
roeping tot het religieuze leven en de missionaire roeping. Er is tevens 
aandacht voor het huwelijk: voor het huwelijk als sacrament, voor de roeping 
tot het huwelijkse leven alsook voor het gezin als plaats waar samen gebeden 
wordt tot de Heer om specifieke roepingen. 

In de gemeenschap van de Kerk waarin de verschillende roepingen een plaats 
hebben, en waarin het ambtelijk priesterschap (op grond van de wijding) en 
het gemeenschappelijk priesterschap (op grond van het doopsel) beide hun 
oorsprong hebben in Christus, is duidelijk dat ook het bidden om roepingen 
deel uitmaakt van de vitaliteit van de Kerk. 

In deze lijn heeft paus Paulus VI in 1964 (nog tijdens het Tweede Vaticaans 
Concilie) in de wereldwijde Kerk de wereldgebedsdag voor roepingen 
ingesteld. Sindsdien wordt ieder jaar op de vierde zondag van Pasen, wanneer 
het evangelie van de Goede Herder wordt gelezen (Joh. 10), wereldwijd in de 
Kerk gebeden voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven en 
voor de missionaire roeping. 

5. De boodschappen bij gelegenheid van roepingenzondag 
(wereldgebedsdag voor roepingen) 
Wanneer we vandaag nadenken over roepingen in de gemeenschap van de 
Kerk met het oog op de roeping en zending van de Kerk, de gemeenschap 
van de Kerk als omgeving waarin geleerd wordt je roeping te verstaan, 
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dan zijn de pauselijke boodschappen die ieder jaar bij gelegenheid van de 
wereldgebedsdag om roepingen worden verspreid werkelijk leerzaam en 
inspirerend. Het is daarom dat ik in het kader van deze voordracht een aantal 
van deze boodschappen de revue laat passeren.

a. Paus Paulus VI (1963-1978) spreekt bij gelegenheid van de eerste wereld-
gebedsdag om roepingen een radioboodschap uit. De paus begint met het 
citeren van de aansporing van Christus in het evangelie: ‘vraagt de Heer van 
de oogst, dat Hij arbeiders stuurt voor zijn Kerk’ (cf Mt. 9, 38). 

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. En paus Paulus vervolgt: “het 
zijn er weinig gezien de groeiende noodzaak van pastorale zorg, het zijn er 
weinig gezien de behoefte van de moderne wereld om duidelijkheid en licht 
(die wereld vraagt geestelijke leraars en vaders met begrip en openheid), het 
zijn er weinig ten opzichte van het aantal mensen dat ver weg staat van het 
geloof, dan wel onverschillig of vijandig is.”

b. In het jaar 1978, bij gelegenheid van de vijftiende wereldgebedsdag voor 
roepingen (tevens de laatste boodschap in deze reeks van paus Paulus VI 
want hij overlijdt in augustus 1978) staat wederom de aansporing van de 
Heer centraal om te bidden om arbeiders voor de oogst (Mt. 9, 37; Lc. 10, 2) 
en om arbeiders in de wijngaard (Mt. 20, 1). 

Paus Paulus VI richt zich dan heel direct tot de jongeren. Hij vestigt hun 
aandacht op Christus, en gaat in zijn boodschap de dialoog aan met de 
jongeren. Hij vraagt: “ken jij de gedachten van de Heer, weet je waarvoor 
je bid? Weet je wat het betekent priester, religieus of missionaris te zijn?” 
Na de aandacht voor Christus, presenteert paus Paulus VI de Kerk als de 
gemeenschap van de gelovigen, als de kudde die open staat om de hele 
mensheid te ontvangen (Joh. 10, cf Lumen Gentium 6 en 9).

Paus Paulus VI zegt in zijn boodschap: “om de zin en de waarde van 
iedere roeping te begrijpen is het nodig om je geest en hart te richten op 
de werkelijkheid van Christus en zijn Kerk. Leer Christus en de Kerk beter 
kennen, om er méér van te houden, je roeping te ontdekken, deze roeping te 
leven en er trouw aan te blijven met de genade van de Heer.”
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Paus Paulus VI richt zich ook tot de zielzorgers, de religieuzen, de opvoeders, 
missionarissen etc. “Maak de werkelijkheid van Christus en zijn Kerk bekend, 
onderricht deze waarheid op begrijpelijke, stimulerende en aantrekkelijke 
wijze, zoals Jezus wist te doen als leraar en herder, opdat niemand door onze 
schuld niet weet wat hij moet weten om zich (anders en beter) te kunnen 
oriënteren op het eigen leven.”

c. In 1979 is het paus Johannes Paulus II die de reeks van boodschappen 
bij gelegenheid van de wereldgebedsdag om roepingen mag voortzetten. 
Hij schrijft: “Ik ben paus Paulus dankbaar dat hij reeds tijdens het Tweede 
Vaticaans Concilie de gebedsdag voor roepingen heeft ingesteld. Ik volg zijn 
voorbeeld.”

Ook paus Johannes Paulus II maakt van zijn boodschap een uitgesproken 
oproep. Hij gebruikt bij zijn eerste keer in 1979 drie kernwoorden: Bid! 
Roep! Antwoord! 

Bid! De gemeenschap van de Kerk wordt aangespoord om te bidden voor 
roepingen. Paus Johannes Paulus II noemt de wereldgebedsdag voor 
roepingen: een dag van getuigenis en gehoorzaamheid, een dag van hoop een 
dag met geestelijke uitstraling. De Heer aanroepen en vragen om roepingen 
in kerken, in gemeenschappen, in families en in de harten van de gelovigen, 
is wereldwijd als een onzichtbaar klooster, waar ononderbroken gebeden 
wordt om roepingen.

Roep! De bisschoppen en hun medewerkers en ook de oversten van de 
religieuzen worden aangespoord om priesterroepingen en roepingen tot het 
religieuze leven te bevorderen en bijzondere aandacht te hebben voor de 
missionaire roeping. Ook Jezus zelf heeft werkers voor de oogst geroepen. 
Zijn woorden zijn bewaard in het evangelie: “Volg Mij, Ik maak u tot vissers 
van mensen” (Mt. 4, 19); “Kom, volg Mij” (Mt. 19, 21; Joh. 12, 26). Wij 
moeten de woorden van Heer hoorbaar maken tot aan het einde van de wereld 
(Hand 1, 8). De Heer is vrij om te kiezen wie Hij wil, maar meestal roept 
Hij door ons en onze woorden. Dus wees niet bang om te roepen. Ga naar de 
jonge mensen, ontmoet hen persoonlijk en roep, hun harten zijn bereid tot 
luisteren. Wij moeten roepen, de Heer doet de rest. 
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Antwoord! Met dit sleutelwoord worden de jonge mensen aangesproken. 
Paus Johannes Paulus II zegt: “Ik zou met jullie willen praten, ik heb 
vertrouwen in jullie.” Hij brengt een aantal antwoorden in herinnering die 
gegeven werden in het evangelie als antwoord op de roep van de Heer: Petrus 
en Andreas lieten onmiddellijk hun netten in de steek en volgden Hem (Mt. 
4, 20); Levi (bij het tolhuis) stond op, liet alles achter en volgde Hem (Lc. 
5, 28); Simon Petrus antwoordde: Heer, naar wie zouden wij anders gaan? 
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven (Joh. 6, 68); Paulus vraagt: Wat 
moet ik doen, Heer? (Hand. 22, 10). 

Paus Johannes Paulus II schrijft in zijn eerste boodschap aan de jonge mensen 
bij gelegenheid van Roepingenzondag: “Sinds de tijd dat het evangelie voor 
het eerst werd verkondigd tot nu toe heeft een zeer groot aantal mannen en 
vrouwen persoonlijk antwoord gegeven op de roep van de Heer. Nu is het 
jouw tijd, het is aan jou: of ben je soms bang?”

d. In de reeks van boodschappen op Roepingenzondag is het paus Benedictus 
XVI die sterk de verbinding legt tussen roeping en de opbouw en zending 
van de Kerk. In zijn boodschap van 2008 maakt paus Benedictus duidelijk 
dat geloof en roeping gaven zijn van de Heer. Het zijn initiatieven van 
Godswege. Van de kant van de Kerk is het nodig om onophoudelijk te bidden 
en te antwoorden op het initiatief van de Heer.

e. Paus Franciscus schreef dit jaar (2018) zijn boodschap bij gelegenheid 
van de Roepingenzondag in het kader van de bisschoppensynode. Het gaat 
er om de oproep van de Heer te horen (luisteren), te onderscheiden en te 
beleven.

Kijkend naar de tientallen boodschappen die bij gelegenheid van 
Roepingenzondag zijn verschenen komt het gewijde ambt van diaken niet 
ter sprake, maar wel steeds de drieslag van bijzondere roepingen tot het 
priesterschap, het religieuze leven, de roeping tot missionaris. 

Wanneer het huwelijk wordt genoemd, dan klinkt vooral de uitnodiging om 
in de familie, in het gezin als kleinste cel van de Kerk en de samenleving 
ruimte te maken voor gebed, om te bidden voor roepingen. 
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6. De geloofsgemeenschap als omgeving van Gods roepstem te leren 
verstaan
Is onze geloofsgemeenschap werkelijk de omgeving om Gods roepstem te 
verstaan? Is ons antwoord een kwestie van beter horen of komt er meer bij 
kijken?

Hebben we als gelovigen, als leerlingen van de Heer en als leden van zijn 
lichaam de Kerk ten diepste de overtuiging dat God ons bekwaam heeft 
gemaakt om door Hem te worden aangesproken uit liefde? Dat is belangrijk, 
omdat je anders zou kunnen denken dat roepingen niet meer van deze tijd 
zijn. Soms hoor je oudere priesters of religieuzen zeggen: als een jong 
iemand bij me zou komen zou ik het hem of haar niet meer aanraden.

Vinden jongeren nog jongeren in de Kerk en hebben ze de kans om als 
opvolgende generatie hun geloof beschikbaar te stellen voor de verspreiding 
van het evangelie? Is het een kwestie van beter horen of van je alleen maar 
voegen?

- Roeping en geloof: beter kijken
Op de eerste plaats, om antwoord te geven op de vraag of de geloofs-
gemeenschap de omgeving is om de roepstem te verstaan, is het belangrijk 
te zien dat er een relatie is tussen roeping en geloof. Een tandarts die tanden 
trekt uit roeping heeft niet per se de context van de betrekking van God en 
de mens voor ogen. Geloven we dat Gods liefde naar ieder van ons uitgaat 
elke dag en kunnen we daardoor ons bidden om roepingen verwarmen en 
versterken? Dus eerst zou ik zeggen: beter kijken. Kijk naar Christus en de 
Kerk. Christus is de Heer van de Kerk en Hij roept, opdat wij trouw aan zijn 
zending blijven roepen. Dus: beter horen, maar ook beter kijken.

- Roeping en gebed: beter bidden
We bidden op Roepingenzondag en in gebedsgroepen en tijdens aan-
biddingsuren wordt aan de Heer gevraagd om nieuwe roepingen. We moeten 
het bidden om arbeiders voor de oogst niet beperken tot één dag en ook niet 
pas beginnen als er een nieuwe pastoor nodig is in de parochie. We moeten 
evenmin stoppen met bidden om roepingen als er veel roepingen zijn. Beter 
horen, beter kijken en beter bidden.
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- Roeping en gemeenschap: je meer binden
De Heer roept ons tot gemeenschap met Hem en het is de gemeenschap van 
de Kerk, waarin we elkaar kunnen zien en herkennen als leden van de Kerk: 
als geroepenen. We moeten ons dus meer binden aan Christus en aan elkaar.

- De roeping en navolging van Christus: beter buigen
Dat is: ons meer bewegen in de richting van Christus. Of beter: leren buigen om 
te erkennen dat het initiatief van de Heer komt: Heer, wat kan ik voor U doen? 
Beter buigen.

- Roeping en menselijke zwakheid: meer vertrouwen 
Het is niks voor mij, denken mensen soms, wel voor anderen maar mij 
moeten ze niet vragen. Er zijn veel mensen blijvend onder de indruk van hun 
eigen zwakheid. Maar paus Franciscus zegt: de Heer roept, laat je door Hem 
omvormen op de weg van het evangelie. Meer vertrouwen dus41.

- Roeping en menselijke vrijheid: beter kiezen
We kunnen niemand dwingen tot een roepingsverhaal of om een bestemming 
verplicht aan te nemen. De Heer laat ons vrij. Maar in die vrijheid moet je wel 
zien waar het op aankomt. We stellen veel uit, jongen mensen blijven zich 
oriënteren op belangrijke keuzes. Is de vrijheid onbegrensd, of misschien te 
groot geworden? Beter kiezen, zien waar het op aankomt.

- En tenslotte de roeping tot heiligheid: meer toeleg
Heiligheid kun je niet uitbesteden, want de roeping tot heiligheid is ons 
gegeven met het doopsel om te leven als nieuwe mens in Christus’ Naam. 
Het hangt op de eerste plaats van Gods genade af en dan vervolgens van ons 
serieuze antwoord42. Meer toeleg op de roeping tot heiligheid. 

In de Efeziërs brief staat: “Ik, de gevangene van de Heer, vraag u met 
aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die u van God 
ontvangen hebt” (Ef. 4, 1). 

Beseffen dat de Kerk het lichaam van Christus is (1 Kor. 12), het geestelijke 
bouwwerk met de levende stenen (1 Petr. 2, 4-5), Christus de wijnstok en wij 

41 Paus Franciscus, Boodschap Roepingenzondag 2018.
42 Paus Franciscus, Apostolische exhortatie ‘Gaudete et exsultate’, Nederlandse 

vertaling: SRKK, Kerkelijke Documentatie (2018) 44-133.
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de ranken (Joh. 15). Uiteindelijk beseffen wat mijn aandeel is in de zending 
van de Kerk. Zo is de geloofsgemeenschap in staat om Gods roepstem te 
laten verstaan.

Maar dan moet er méér gebeuren dan beter horen en méér dan we tot nu toe 
hebben gedaan. Maar: als wij roepen, doet God de rest. Dat vertrouwen mag 
in onze gemeenschappen niet ontbreken. Dank u wel.
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DECREET
SAMENVOEGING VAN DE PAROCHIE ST. JAN DE DOPER EN DE 
PAROCHIE ST. JOSEPH, BEIDE TE WATERINGEN, EN OPRICHTING 
VAN ÉÉN NIEUWE PAROCHIE “SINT ELISABETH”

Gelet op hetgeen

is bepaald in canon 515 van de Codex Iuris Canonici (C.I.C.) en met 
inachtneming en van toepassing verklaring van canon 121 (C.I.C.).

Overwegende dat 

in het kader van de clustervorming de parochies St. Jan de Doper en St. 
Joseph, beide te Wateringen,met elkaar in gesprek zijn over verdergaande 
vormen van samenwerking; 

inmiddels het moment aangebroken is waarop de fusie tussen voornoemde 
parochies daadwerkelijk gerealiseerd kan worden;
 
bij dit alles de parochianen steeds betrokken zijn geweest. 

Gehoord hebbende

de Priesterraad in vergadering bijeen d.d. 20 november 2018.

Kondigt bij deze af

dat met ingang van 1 januari 2019 ik de parochies St. Jan de Doper en St. 
Joseph, beide te Wateringen, samenvoeg en in hetzelfde territorium één 
nieuwe parochie opricht die hierbij de naam of de titel “Sint Elisabeth” krijgt; 

dat als de parochiekerk de kerk St. Jan de Doper wordt aangewezen;

dat overeenkomstig Canon 121 (C.I.C.) de nieuwe parochie met ingang 
van 1 januari 2019 alle zaken- en vermogensrechten eigen aan de twee 
fuserende parochies verkrijgt, en zij alle verplichtingen op zich neemt, die 
op dezen rusten. Hieronder zijn begrepen alle rechten en plichten, schulden 
en bezittingen, overeenkomsten en fundaties, hypotheken, geldleningen 
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e.d., zoals deze overeenkomstig Canon 1283 (C.I.C.) zijn vastgesteld op een 
inventarislijst, en overigens ook die daarbij niet genoemd zijn doch geacht 
moeten worden hier eveneens onder te vallen;

dat het bestuur van de parochie ervoor zal zorgen dat alle nodige regelingen 
voortkomend uit dit besluit naar canoniek en naar Nederlands recht worden 
nageleefd en tevens dat een en ander zal worden vastgelegd in een notariële akte;

dat met ingang van 1 januari 2019 de hoogeerwaarde heer J.C.M. 
Steenvoorden wordt benoemd tot pastoor/moderator, de weleerwaarde heer 
I.M. Kwee tot parochievicaris, de weleerwaarde heer M.Th.J. Straathof 
tot parochievicaris, de weleerwaarde heer G.Th.J. Lansbergen tot priester-
assistent, de eerwaarde heer R.H. Dits tot diaken, de eerwaarde heer C.W. 
Burgering tot diaken en verleen ik de kerkelijke zending aan mevr. EM. 
Geelen als pastoraal werkster. Aan hen vertrouw ik de pastorale zorg toe in 
de nieuwe parochie “Sint Elisabeth”; 

dat eveneens met ingang van 1 januari 2019 tot leden van het bestuur van 
de parochie “Sint Elisabeth” worden benoemd de heer J.N.H. Raaphorst 
(vicevoorzitter), de heer A.M.J.W. van Zeijl (secretaris), de heer B.E.J. 
Klein Schiphorst (penningmeester), de heer A.H.M. Wouters (lid), mevr. 
C.J. Lupker (lid), de heer T.H. van Luijk (lid), mevr. E.M.M. Zwinkels-van 
Marrewijk (lid), mevr. E. van der Knaap (lid), de heer N.T. Duynisveld (lid), 
de heer A.P.M. Vollering (lid) en de heer C.T.J. van Steekelenburg (lid). Hun 
benoeming is conform het “Algemeen Reglement voor het Bestuur van een 
Parochie”, voor een eerste termijn van vier jaar, eindigend op 1 juni 2023. 
Het bestuur zal zelf voor een rooster van aftreden zorg dragen;

dat allen die tot 1 januari 2019 behoorden tot de parochies St. Jan de Doper en 
St. Joseph vanaf die datum behoren tot de nieuwe parochie “Sint Elisabeth”. 
De grenzen van de parochie zullen in een later stadium worden vastgesteld, 
doch komen overeen met de buitenste begrenzing van de oude parochies;

dat dit besluit op de gebruikelijke wijze aan de parochianen bekend gemaakt 
dient te worden. Binnen de termijn van tien nuttige dagen na betekening van 
dit decreet kan overeenkomstig Canon 1734 C.I.C. aan mij een verzoek om 
verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Als datum voor 
betekening van dit decreet bepaal ik 24 december 2018.
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Rotterdam, 21 december 2018

+ J.H.J. van den Hende Drs A.M.C.B. de Jong
bisschop van Rotterdam kanselier ad hoc

Decreetnummer DBR 2018/003
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BENOEMINGEN EN ONTSLAGEN

Derde kwartaal 2018

Benoeming
H.E.J. Grotaers, benoeming tot pastor in de parochie Christus Koning te 
Berkel en Rodenrijs e.o. (0,5 fte), 01-07-2018
A.T.M. van Berkel, benoeming tot diaken in de parochie H. Nicolaas te 
Zoetermeer, 01-09-2018
S. Lokken, benoeming tot kandidaat-diaken in de parochie H. Familie te 
Oud-Beijerland (0.5 fte) en de parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen te 
Spijkenisse (0.5 fte), 01-09-2018
H.A. van Zoelen, benoeming tot kandidaat-diaken in de parochie Maria 
Sterre der Zee te Den Haag, 01-09-2018
Th.A.M. Blokland, benoeming tot priester-assistent in de parochie Sint 
Maarten te Sassenheim e.o., 03-09-2018 

Eervol ontslag/ontheffing kerkelijke zending
Mw. drs. M.J.C. Wijsman-Strijbosch, eervol ontslag en ontheffing van de 
kerkelijke zending als pastoraal werkster van de parochie Christus Koning te 
Berkel en Rodenrijs e.o., 01-07-2018
Mw. drs. W.E.M. Hoogendoorn, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke 
zending als geestelijk verzorgster in Haaglanden Medisch Centrum te Den 
Haag (met pensioen), 23-08-2018
A.T.M. van Berkel, eervol ontslag als diaken van de parochie Maria Sterre 
der Zee te Den Haag, 01-09-2018
Mw. I.A.M. van der Aart, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke 
zending als pastoraal werkster van de Federatie Vlietstreek te Leidschendam, 
Rijswijk en Voorburg (vervroegd met pensioen), 01-09-2018
Mw. drs. D.W.M. Bühler, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke 
zending als pastoraal werkster in de parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen 
te Spijkenisse e.o., 01-09-2018
Th.A.M. Blokland, eervol ontslag als lid van het pastoraal team van de 
parochie Sint Maarten te Sassenheim e.o., 02-09-2018
B. Wehlin o.f.m., eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke zending als 
geestelijk verzorger binnen de zorgorganisatie Marente, 14-09-2018
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Vierde kwartaal 2018

Benoeming
H.A. van Zoelen, benoeming tot diaken in de parochie Maria Sterre der Zee 
te Den Haag, 10-11-2018
S. Lokken, benoeming tot diaken in de parochies HH. Nicolaas Pieck en 
Gezellen te Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rhoon, Hoogvliet en 
Rozenburg (0.5 fte) en in de parochie Heilige Familie te Oud-Beijerland, 
Achthuizen, Middelharnis, Puttershoek en Oude-Tonge (0.5 fte), 10-11-2018
G.Th.J. Lansbergen, benoeming tot priester-assistent van de parochiefederatie 
St. Franciscus tussen duin en tuin voor 0.4 fte en onbepaalde tijd, 01-12-2018

Goedkeuring en zending
Drs. A.J. Halin, goedkeuring en kerkelijke zending als pastoraal werker in de 
parochie Christus Koning te Berkel en Rodenrijs e.o., 01-10-2018
J. Tran MA, goedkeuring en kerkelijke zending als pastoraal werker in de 
parochie H. Theresia van Avila te Dordrecht e.o., 01-10-2018

Eervol ontslag/ontheffing kerkelijke zending
Drs. A.J. Halin, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke zending als 
pastoraal werker in de parochiefederatie Maria Magdalena te Rotterdam, 01-
10-2018
H.J.M. Borghols, eervol ontslag en ontslag uit de gewone ambtsbediening 
als pastoor van de parochie HH. Michaël en Clemens te Rotterdam (met 
emeritaat), 01-10-2018
Mw. B.C.M. Janssens-van der Boog, eervol ontslag en ontheffing van de 
kerkelijke zending als geestelijk verzorgster in verzorgings- en verpleeghuis 
Sammersbrug te Den Haag (vervroegd met pensioen), 01-10-2018
Mw. J.M. Kurstjens-van der Lee MA, eervol ontslag en ontheffing van de 
kerkelijke zending als pastoraal werkster in de parochie Sint Christoffel 
te Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en 
Nieuwerkerk a/d IJssel, 01-11-2018
A.A. van Kooten, eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke zending als 
geestelijk verzorger in het St. Antonius ziekenhuis te Woerden en het verpleeghuis 
Careyn Weddesteyn te Woerden (met pensioen + AOW), 04-11-2018
G.Th.J. Lansbergen, eervol ontslag als lid van het pastoraal team van de 
parochiefederatie St. Franciscus tussen duin en tuin te Honselersdijk e.o., 
01-12-2018
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J.T. Wübbels m.h.m., eervol ontslag als pastoor van de Portugeestalige 
parochie O.L. Vrouw van de Vrede te Rotterdam, 01-12-2018

Overig

Chr.N. Bergs, per 1 juli 2018 eervol ontslag als voorzitter en lid van het 
bestuur van Pro Nobis et Posteris
Mgr. dr. H.A. Verbakel, per 1 juli 2018 benoemd tot voorzitter en lid van het 
bestuur van Pro Nobis et Posteris
M.Th.J. Straathof, per 1 juli 2018 benoemd tot lid van het bestuur van Pro 
Nobis et Posteris
M. Hoogenbosch (bestuurslid), per 1 juli 2018 opnieuw voor vier jaar 
benoemd in de Kerkelijke Instelling Laetare
Mevr. C. Waaijer, per 1 juli 2018 benoemd voor een tweede termijn tot lid 
van het bestuur van de RK Begraafplaats Sint Agatha
Th.W.J. Tetteroo, per 1 juli 2018 benoemd voor een tweede termijn tot lid 
van het bestuur van de RK Begraafplaats Sint Agatha
J.J. van Vliet, per 1 juli 2018 benoemd voor een tweede termijn tot lid van het 
bestuur van de RK Begraafplaats Sint Agatha
J.J.M. Dobbe, per 1 juli 2018 benoemd voor een tweede termijn tot lid van 
het bestuur van de RK Begraafplaats Sint Agatha
V.B.M. Willems, per 1 juli 2018 benoemd voor een tweede termijn tot lid van 
het bestuur van de RK Begraafplaats Sint Agatha
C.AL.M. Suijker, per 9 juli 2018 benoemd voor een nieuwe termijn van 
vier jaar als lid van de Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC), tevens 
penningmeester
J.F.A. ten Berge, per 9 juli 2018 benoemd voor een nieuwe termijn van 
vier jaar als lid van de Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) (tevens 
beheerder van het Heiligdom te Brielle)
J.P.H.M. Wierz, per 1 oktober 2018 eervol ontslag als lid van het curatorium 
van Vronesteyn
Mr F.G.H. Snippers, per 25 november 2018 herbenoemd als lid van het 
diocesaan bureau voor geschillen voor een periode van vijf jaar
Mevr. L. Hendriks (secretaris), per 1 december 2018 opnieuw voor vier jaar 
benoemd in de Kerkelijke Instelling Laetare
J. Hendriks (voorzitter), per 1 december 2018 opnieuw voor vier jaar 
benoemd in de Kerkelijke Instelling Laetare
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J. Bakker (bestuurslid), per 1 december 2018 opnieuw voor vier jaar benoemd 
in de Kerkelijke Instelling Laetare
De heer drs. J.J.H.A. Klein Breteler, per 4 december 2018 eervol ontslag 
van de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom 
Rotterdam
De heer dr. S.R.A. van Eijck, per 4 december 2018 eervol ontslag van de 
Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom Rotterdam
W.P.J. Bakker, per 19 december 2018 benoemd tot q.q. lid van het bestuur 
van de R.-K. Begraafplaats St. Agatha
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VERSLAG VAN DE PRIESTERRAAD
van het bisdom Rotterdam, 25 september 2018 (2018-3)

Inhoudelijk gesprek: berichtgeving seksueel misbruik in de R.-K. Kerk

De berichtgeving ter zake misbruik in Pennsylviana is in Nederland 
gepresenteerd als nieuws. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft 
naar aanleiding van de berichtgeving een verklaring opgesteld over de 
Nederlandse situatie: het onderzoek naar seksueel misbruik en wat er is 
gedaan aan preventie. De berichtgeving over seksueel misbruik raakt veel 
parochianen en ook anderen. De leden van de Priesterraad spreken over hun 
ervaringen in de parochies. Er is veel over gesproken en in enkele parochies 
zijn ook bijeenkomsten gehouden specifiek om erover te praten.

De berichtgeving werkt als het ware verlammend. Het is onvoorstelbaar dat 
wereldwijd misbruik voorkomt in de Kerk. Als een lidmaat lijdt, lijdt het hele 
lichaam. Het is noodzakelijk om te focussen op het goede en het slechte een 
plaats te geven. Enerzijds zijn er gevoelens van schaamte, anderzijds voelt 
kritiek als onterecht, omdat er in Nederland onderzoek is gedaan door de 
heer Deetman en is gewerkt aan erkenning, herstel en genoegdoening en ook 
preventiebeleid is uitgewerkt. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan 
het onderwerp. We zullen er nog regelmatig op aangesproken worden en we 
moeten het onder ogen zien. De Kerk is het werk van God, maar ook het werk 
van mensen. Daar moeten we mee omgaan. Het is pijnlijk dat er wereldwijd 
soms onhandig met seksueel misbruik wordt omgegaan. Mgr. Van den Hende 
benadrukt het belang van het handhaven van de preventieve maatregelen, 
opdat seksueel misbruik niet meer voorkomt. Deze maatregelen zijn ook 
besproken in een aparte bijeenkomst met migrantengemeenschappen. Het is 
belangrijk om het onderwerp te blijven benoemen.

Inhoudelijk gesprek: de organisatie van de parochie centraal en 
decentraal

Pastoor D. van Klaveren leidt het onderwerp in ‘Hoe kun je lokaal verbinding 
leggen tussen beheer en pastoraat’. Naar aanleiding daarvan wordt gesproken 
over onder meer de rol van de beheercommissie. De beheercommissie houdt 
zich bezig met de uitvoering, met aansturing vanuit het parochiebestuur, met 
name de penningmeester. De pastoraatgroepen houden zich in de locaties 



206 Analecta 2018 nr. 3-4 (63)

alleen bezig met ‘niet-zakelijke’ onderwerpen. Daar is altijd een pastorale 
beroepskracht bij betrokken voor de verbinding met het pastorale team. 
Door fusie van pastoraatgroepen komt men meer los van de eigen locatie en 
kan beter gekeken worden naar wat goed is voor het totaal van de parochie. 
Leden van pastoraatgroepen worden door de bisschop benoemd. Leden van 
de beheercommissie worden benoemd door het parochiebestuur. Dat is een 
groot verschil. De penningmeester heeft contact met alle budgethouders. De 
portefeuillehouder gebouwen heeft contact met de lokale verantwoordelijken 
van de gebouwen, enzovoort. Zo zijn er allerlei dwarsverbanden, ook 
tussen locatieraad en pastoraatgroep. Het is wenselijk dat er overleg is 
tussen pastoraatgroep en beheercommissie/locatieraad met het oog op 
lokaal commitment. Benoemingstermijnen zijn belangrijk voor zowel de 
pastoraatgroep als de beheercommissie. Het is belangrijk dat de geluiden 
uit de gemeenschap het pastorale team bereiken. Er is denkkracht nodig, die 
de input uit de gemeenschap aanschakelt. Maar je hebt lokaal ook mensen 
nodig die taken oppakken en uitvoeren. Mgr. Van den Hende zegt dat beheer 
(in relatie tot het parochiebestuur) en pastoraat (in relatie tot het pastorale 
team) onderscheiden zijn, al moet gezocht worden naar verbinding. Het is 
goed erover na te denken hoe dat in de toekomst ingericht kan worden. Het 
onderwerp kan met het oog daarop bij gelegenheid worden hernomen.
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VERSLAG VAN DE PRIESTERRAAD
van het bisdom Rotterdam, 20 november 2018 (2018-4)

Inhoudelijk gesprek: het gebedsleven van de priester en de diaken

Mgr. Van den Hende leidt het agendapunt in. Dit agendapunt wordt besproken 
in het kader van het Jaar van het Gebed, waarin veel activiteiten worden 
ontwikkeld, zowel door het bisdom als de parochies. Het is daarnaast goed 
om na te denken over het eigen gebedsleven: heeft het gebed een plaats 
in je leven of ben je als pastorale beroepskracht een professionele bidder, 
bijvoorbeeld bij uitvaarten? De retraite kan een impuls geven aan het 
gebedsleven. De laatste jaren is deze priesterretraite niet doorgegaan wegens 
gebrek aan belangstelling. Is een impuls voor het gebedsleven zinvol en zo 
ja, wat moet er dan worden gedaan?

Een van de leden van de Priesterraad geeft aan dat hij jarenlang in een 
gemeenschap heeft geleefd, waardoor er gezamenlijke gebedsmomenten 
mogelijk waren. Als je alleen woont, is dat lastiger te organiseren. Het is 
mogelijk om als pastoraal team de gebedstijden met elkaar vorm te geven. 
Als je dat ritme eenmaal te pakken hebt, dan gaat het ook op eigen kracht wel 
door. Op Vronesteyn krijgt het gebedsleven gemakkelijker vorm door samen 
te bidden in de kapel. Een van de leden van de Priesterraad geeft aan dat er 
een half uur voor de teamvergadering aanbidding is. Dat wordt ervaren als een 
goede voorbereiding. In een andere parochie begint de teamvergadering altijd 
met middaggebed. Er wordt uitgewisseld over bezinning, het getijdengebed, 
de persoonlijke en gezamenlijke retraite. De priesterretraite is een ‘eis’ van 
de codex. Het is goed daaraan invulling te geven. Er zou over gesproken 
kunnen worden in het functioneringsgesprek en in de Voortgezette Pastorale 
Vorming. Geconstateerd wordt dat er een vruchtbaar klimaat aan het ontstaan 
is. Het privé houden van je gebedsleven kon ook verhullen dat het ontbreekt. 
Dat is nu anders. Je moet naar het gebed verlangen. Het gebedsleven is een 
persoonlijke en ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is belangrijk 
om attent te zijn op momenten van gebed.
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Inhoudelijk gesprek: voortgang van diaconie als belangrijke pijler van 
het apostolaat

Alle parochies hadden vroeger een actieve MOV-groep. Diaconie dichtbij 
is bij uitstek iets dat je met anderen samen doet. De sociale cohesie is aan 
het verkruimelen. Elke parochie moet werken aan verbondenheid vanuit een 
innerlijke motivatie. Mgr. Van den Hende geeft aan dat met het loslaten van 
de oude structuren, met name de religieuzen die actief waren in de diaconie, 
ook verbindingen zijn losgelaten. De eucharistie moet bron en inspiratie zijn 
van activiteiten en handelen. Vanuit deelname aan de eucharistie kan ook 
de diaconie weer een grotere plek krijgen. Er wordt uitgewisseld over de 
diaconie in de parochies en dat bijvoorbeeld in de vormselvoorbereiding wordt 
gesproken over de werken van barmhartigheid. Aan de ouders wordt dan de 
vraag gesteld wat zij doen en wat zij delen met hun kind. Het is noodzakelijk 
om te werken aan bewustwording. Vicaris-generaal Visser thematiseert de 
rol van de diaken. Er moet aandacht zijn voor de roeping tot het diaconaat. 
Dan kan de diaken ook de gelovigen opwekken tot diaconale spiritualiteit. 
Samenvattend worden de volgende aspecten genoemd: geloofsopvoeding 
en diaconie, de diaken en zijn rol, bedevaarten, samenwerking met andere 
kerkgenootschappen, oog hebben voor de goede werken door katholieken 
elders in de samenleving en proactief inzetten op bepaalde gebieden. Dat 
alles biedt impulsen als het goed wordt opgepakt en wordt gewerkt aan 
verbinding tussen wat je gelooft en wat je doet.
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NECROLOGIE

Cornelis Antonius Paardekooper

Op zaterdag 21 juli 2018 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken 
overleden, de zeereerwaarde heer Cornelis Antonius Paardekooper priester 
van het bisdom Rotterdam, geboren op 24 mei 1928 te Zoeterwoude en 
priester gewijd op 4 juni 1955. 

Pastoor Paardekooper werd na zijn wijding achtereenvolgens tot kapelaan 
benoemd in de parochies O.L. Vrouw Hemelvaart te Middelharnis (1955), H. 
Pastoor van Ars te Delft (1957), H. Hart van Jezus te ’s-Gravenhage (1963) en 
Allerheiligst Sacrament te Delft (1970). In 1974 volgde zijn benoeming tot 
deken van het dekenaat Alphen aan den Rijn en werd hij benoemd tot pastor 
van de parochie H. Willibrord te Bodegraven. In 1975 werd zijn benoeming 
tot pastor omgezet in die van pastoor van de parochie H. Willibrord te 
Bodegraven. In 1987 werd hij na twaalf en een half jaar eervol ontheven van 
zijn taak als deken van het dekenaat Alphen aan den Rijn. Op 24 mei 2003 
werd hem bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar eervol ontslag verleend 
van zijn opdracht als pastoor van de parochie H. Willibrordus te Bodegraven 
en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam. 

Pastoor Paardekooper heeft zich drieënzestig jaar als priester ingezet eerst 
nog voor het bisdom Haarlem-Amsterdam en sinds 1956 als priester van het 
nieuwe bisdom Rotterdam.

Pastoor Paardekooper was vol overgave een man van de Kerk en leefde vanuit 
de sacramenten die de Kerk de gelovigen aanbiedt. Als priester is hij tot het 
einde toe trouw gebleven aan de onvervangbare taak die hij daarin had.

Caspar Wilhelmus Maria Schmidt

Op zaterdag 22 september 2018 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken 
overleden, de eerwaarde heer Caspar Wilhelmus Maria Schmidt, diaken van 
het bisdom Rotterdam, geboren op 1 september 1928 te Leiden en diaken 
gewijd op 18 november 1984. 
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Diaken Schmidt werd na zijn wijding benoemd in de parochie St. Lodewijk 
te Leiden. In februari 1985 werd hij benoemd, met als opdracht een verdere 
oriëntatie in de pastoraal, in de parochie St. Petrus te Leiden met het oog 
op zijn inzet voor Huize Roomburgh. In 1987 werd hij opnieuw benoemd 
in de parochie St. Lodewijk te Leiden en werd zijn benoeming voor huize 
Roomburgh te Leiden bevestigd. In 1990 werd deze benoeming aangevuld 
met een pastorale opdracht voor Huize Rustenborch te Oegstgeest en St. 
Elisabeth gasthuishof te Leiden. In 1994 werd hem eervol ontslag verleend 
van zijn werkzaamheden voor de parochie H. Lodewijk te Leiden. Aan zijn 
werkzaamheden als diaken in verschillende verzorgingshuizen werd in 1995 
het verpleeghuis Wijckerslooth te Oegstgeest toegevoegd.

Op 1 september 2003 werd hem bij gelegenheid van zijn 75e verjaardag 
eervol ontslag verleend uit al zijn pastorale benoemingen en tevens uit de 
gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam. 

Diaken Schmidt heeft zich vierendertig jaar als diaken ingezet voor het 
bisdom Rotterdam.

Diaken Cas Schmidt was een bescheiden mens, vriendelijk en zorgzaam in 
de omgang. Hij heeft zijn diaconaat gestalte gegeven in trouw aan de Kerk, 
in doorleefde verbondenheid met Christus Dienaar.

Willem van der Meer

Op 19 oktober 2018 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, 
de zeereerwaarde heer Willem van der Meer, priester van het bisdom 
Rotterdam, geboren op 27 februari 1948 te Den Haag en priester gewijd op 
24 mei 1997.

Na zijn wijding tot diaken op 21 december 1996 werd Willem van der Meer 
benoemd in de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer. Op 24 mei 1997 tot priester 
gewijd, werd hij per 1 augustus benoemd tot parochie vicaris van de parochies 
HH. Antonius en Bonifatius en O.L.Vrouw, beide te Dordrecht. Per 1 juli 1999 
volgde zijn benoeming tot parochie vicaris van de parochiefederatie Levend 
Water te Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen. Met ingang van 1 april 2008 
werd hij benoemd tot pastoor van de samenwerkende parochies op Goeree-
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Overflakkee; een benoeming die in het kader van Samenwerking Geboden 2 
op 1 januari 2010 werd omgezet in een benoeming als pastoor voor de nieuw 
gevormde parochie H. Familie, omvattende de geloofsgemeenschappen van 
Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. Van deze taak werd hem op 1 
augustus 2017 op eigen verzoek eervol ontslag verleend en daarmee tevens 
ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Pastoor Willem van der Meer heeft zich eenentwintig jaar als priester ingezet 
voor het bisdom Rotterdam.

Zijn lichamelijke conditie noopte pastoor Van der Meer ertoe de bisschop in 
2017 te vragen om ontheffing van zijn kerkelijke zending. Hij mocht slechts 
kort van zijn emeritaat en zijn nieuwe woonplek in Den Haag genieten. 
Desondanks keek pastoor Van der Meer met dankbaarheid terug op de jaren 
dat hij priester mocht zijn. Bij het ontvangen van de ziekenzalving legde hij 
met vertrouwen zijn leven in Gods hand.

Jacobus Antonius Zaal

Op zaterdag 17 november 2018 is in Benidorm-Spanje overleden, de 
zeereerwaarde heer Jacobus Antonius Zaal, priester van het bisdom 
Rotterdam, geboren op 19 augustus 1932 te Roelofarendsveen en priester 
gewijd op 23 mei 1959.

Koos Zaal werd na zijn wijding achtereenvolgens tot kapelaan benoemd 
in de parochie H. Martinus te Hillegom (1959), de parochie H. Familie te 
Rotterdam (1961) en de parochie H. Egbertus te Hoek van Holland (1965). Op 
19 augustus 1969 werd hij met instemming van de bisschop van Rotterdam 
benoemd tot aalmoezenier bij de Koninklijke Luchtmacht en kreeg hij eervol 
ontslag uit zijn parochiële benoeming. Op 1 september 1987 ging hij met 
pensioen bij de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf november 1987 woonde 
hij om gezondheidsredenen in Benidorm Spanje. Daar zette hij zich naar 
vermogen als priester in.

Pastor Zaal heeft zich negenenvijftig jaar als priester van het bisdom 
Rotterdam ingezet.
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Philippus Nicolaas Hendrikus van Ruijven

Op 26 november 2018 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, 
de eerwaarde heer Philippus Nicolaas Hendrikus van Ruijven, diaken van het 
bisdom Rotterdam, geboren op 21 juli 1934 te Rijswijk en diaken gewijd op 
27 november 1982. 

Flip van Ruijven werd na zijn wijding tot diaken benoemd in de parochies 
H. Jeroen en H. Gerardus Majella te ’s-Gravenhage. Op 1 maart 1999 volgde 
zijn benoeming ten dienste van de Vincentius Vereniging ’s-Gravenhage. 
Die benoeming werd in oktober 2003 omgezet tot een benoeming voor de 
stichting Leergeld. Uit deze functie werd hem in oktober 2006 eervol ontslag 
verleend en daarmee tevens eervol ontslag uit de gewone ambtsbediening 
van het bisdom Rotterdam. 

Ook na zijn emeritaat bleef hij als diaken assistenties verlenen, zowel in 
’s-Gravenhage als in Rotterdam. 

Nicolaas Johannes Petrus Blaauwhof

Op 23 november 2018 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, 
de zeereerwaarde heer Nicolaas Johannes Petrus Blaauwhof, priester van het 
bisdom Rotterdam, lid in de Orde van Oranje Nassau, drager van de Erasmus 
penning van de gemeente Rotterdam, geboren op 4 mei 1931 te Zoetermeer 
en priester gewijd op 31 mei 1958.

Pastoor Blaauwhof werd na zijn wijding achtereenvolgens tot kapelaan 
benoemd in de parochies H. Laurentius te Stompwijk (1958), O.L. Vrouw 
Hemelvaart en H. Joseph te Leiden (1959) en H.H. Antonius en Cornelius te 
Den Hoorn (1965). In 1960 werd hij tevens benoemd tot geestelijk adviseur van 
de Nederlandse Katholieke Bond van Kapperspersoneel St. Cosmas, afdeling 
Leiden. In 1972 werd hij benoemd tot pastor in de parochie H. Familie te Den 
Haag en in 1974 tot pastor in de parochie O.L. Vrouw Visitatie te Schiedam. Op 
1 november 1977 werd hij benoemd tot pastor-deservitor van de parochie H. 
Paulus te Rotterdam-Schiebroek en op 31 mei 1983 werd hij van die parochie 
tot pastoor benoemd. Met ingang van 1 januari 2003 werd deze benoeming 
in het kader van de beleidsnota Samenwerking Geboden 2 omgezet in een 
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benoeming tot lid van het pastoraal team van de nieuwe parochie De Vier 
Evangelisten te Rotterdam. Op 4 mei 2006 werd hem wegens het bereiken van 
zijn canonieke leeftijd eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone 
ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat. 

Pastoor Blaauwhof heeft zich zestig jaar als priester ingezet voor het bisdom 
Rotterdam.

Pastoor Blaauwhof was met hart en ziel priester en een man van groot geloof. 
Hij heeft op meerdere plaatsen veel mensen gediend en uiteindelijk in 
Schiebroek als herder zijn kudde gevonden. Hij was toegewijd en volhardend 
en heeft er zorg voor gedragen dat de kerk van Schiebroek werd verrijkt met 
kleurrijke vensters op geloof en stad. 

Johannes Jacobus Cornelis van Swieten

Op donderdag 27 december 2018 is op 84-jarige leeftijd plotseling overleden 
de zeereerwaarde heer drs. Johannes Jacobus Cornelis van Swieten, priester 
van het bisdom Rotterdam, geboren op 26 juli 1934 te Rijswijk en priester 
gewijd op 11 maart 1961. 

Jan van Swieten legde in september 1958 zijn plechtige professie af als 
Minderbroeder Franciscaan en heeft in die Orde verschillende functies 
bekleed. In februari 1989 werd hij met instemming van zijn provinciaal 
benoemd tot pastoor van de parochie HH. Martelaren van Gorcum te Brielle 
en tevens tot custos van het bedevaartsoord van de HH. Martelaren van 
Gorcum te Brielle. Met ingang van 19 april 1990 werd hij geïncardineerd in 
het bisdom Rotterdam en behoorde hij tot de clerus van ons bisdom.

Van november 1991 tot februari 1994 was hij deken van het dekenaat Zuid-
Hollandse Eilanden en in 1994 werd hij voor één jaar benoemd tot deken 
van het dekenaat Alkemade en Zoeterwoude. Op 17 februari 1994 volgde 
zijn benoeming tot pastoor van de parochie O.L. Vrouw Presentatie te 
Roelofarendsveen. Op 1 maart 1998 werd hem uit deze functie, op eigen 
verzoek en om gezondheidsredenen eervol ontslag verleend en tevens ontslag 
uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met 
pre-emeritaat. Zijn emeritaat volgde op 26 juli 1999.
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Pastoor Van Swieten heeft zich jarenlang als priester voor het bisdom 
Rotterdam ingezet.

Jan van Swieten was een vriendelijk, eenvoudig en bescheiden man met een 
sobere levensstijl. Hij was een man van de heilige Schrift en wist velen voor 
Gods Woord te begeesteren. 

Een bijzonder woord van dank geldt de heer en mevrouw Teepe, die pastor 
Van Swieten jarenlang met zorg en liefde hebben omringd.
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