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HOMILIE 

 

van Mgr. dr. J.H.J. van den Hende bij de eucharistieviering met de kerkwijding van de O.L.V. van 

de Rozenkrans - H. Albertus kerk, op zondag 2 februari 2020, Rotterdam 

 

Maleachi 3, 1-4 

Hebreeën 2, 14-18 

Lucas 2, 22-40 

 

Broeders en zusters, u krijgt een preek in twee talen. In het Nederlands en in het Portugees. Onze Kerk 

wereldwijd heeft heel veel talen. Maar er is één taal die wij samen hebben: de taal van het geloof, het 

geloof van ons hart. Ik ben blij dat we vandaag samen in de taal van het geloof deze kerk opnieuw mogen 

wijden. 

 

Het is een prachtige dag om vandaag samen te komen. Vandaag is het veertig dagen na Kerstmis, het feest 

van de opdracht van de Heer in de tempel. Het is de dag, waarop Jezus als kleine baby  naar de tempel 

wordt gebracht. Na zijn geboorte was Hij eerst na acht dagen besneden, want Jezus werd geboren als een 

joods jongetje. Maria en Jozef waren trouwe leden van het volk Israël. En nu komen zij naar de tempel 

om Jezus aan te bieden. Maria en Jozef zijn niet rijk. Ze brengen geen groot offerdier mee, maar twee 

kleine duiven. In de ogen van God zijn zij echter rijk, omdat ze geloven in zijn aanwezigheid. 

 

De tempel is het huis van God en belangrijk voor Maria en Jozef en voor Jezus (cf Lucas 2, 49). En voor 

ons is deze kerk belangrijk, als het huis van God. Dit kerkgebouw is niet nieuw. Het werd tachtig jaar 

geleden gebouwd. Verschillende generaties zijn hier gekomen om te bidden en eucharistie te vieren. En 

nu mogen wij als twee parochies (H. Johannes en O.L.Vrouw van de Vrede) samen in de taal van het 

geloof de kerkwijding en de eucharistie vieren. Deze kerk is van binnen vernieuwd. Er zijn verschillende 

ruimtes in gekomen, geheel afgezonderd van de liturgische ruimte. De kerk heeft in dat opzicht van 

binnen een nieuwe aanblik gekregen. En daarom willen we vandaag de kerk opnieuw consacreren. 

 

Consacreren betekent: toewijden aan God. We hebben eerst met water onszelf besprenkeld als teken dat 

wij gedoopt zijn. We hebben de muren van de kerk besprenkeld om deze als het ware te wassen. Een 

vernieuwde kerk dus voor de Heer. Maar ook een nieuwe kerk voor ons samen om ons geloof te vieren. In 

onze eigen taal en in de taal van het geloof, die we samen delen. Straks zullen we het altaar wijden. We 

doen chrismaolie op het altaar, zoals wij ook zelf met chrisma zijn gezalfd bij het doopsel en het vormsel. 

Want we zijn met Christus verbonden. Christus mag in ons wonen, in ons hart. 

 

Nu we deze kerk wijden, mogen we ons hart openen voor God. Dit altaar is een teken van Jezus die de 

hoeksteen is. Hier vieren wij de eucharistie. De eucharistie en het ontvangen van de communie bouwen 

ons op om ook nu Kerk te kunnen zijn. Ik ben blij dat we vandaag dit bijzondere moment samen vieren. 

Het is duidelijk: God heeft ons het eerst lief gehad. Hij heeft ons leven willen delen (Hebreeën 2, 14). 

God is mens geworden voor ons. Niet voor de engelen, maar voor de mens. Want wij mensen lijken op 
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God, wij zijn naar zijn beeld geschapen (cf Genesis 1, 26). We kunnen denken, we kunnen liefhebben en 

elkaar vasthouden. 

 

Met de kracht van Jezus zijn we zijn instrument van liefde (Johannes 15, 12-17). Jezus is een klein kind 

als Hij in de tempel komt, maar Hij groeit op tot een volwassen man (cf Lucas 2, 40). Hij gaat uiteindelijk 

rond met zijn leerlingen om de liefde van God te verspreiden. Ook wij zijn leerlingen van Jezus, samen 

met de twaalf apostelen. Ook wij ontvangen de liefde van God om uit te delen aan elkaar. En daarom 

maken we vandaag een nieuwe start in deze nieuwe kerk. Met de liefde van God die altijd nieuw is. 

Daarom mogen wij altijd in die liefde opnieuw beginnen en mogen wij in zijn liefde blijven. 

 

Ik bid dat we op deze plaats in deze kerk steeds opnieuw onze Heer Jezus zullen ontmoeten en dat Hij in 

ons hart met ons meegaat in ons leven van alledag. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven aan het kruis. 

Hij is verrezen en leeft en is ook vandaag bij ons. Het grootste geschenk van God is zijn liefde voor altijd 

in Christus. Open vandaag opnieuw je hart voor de Heer, hou elkaar vast en leef in dit geloof iedere dag 

opnieuw. In dit geloof in de levende Heer wens ik jullie veel geluk en vrede. Amen. Alleluja. 


