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 Voordracht voor de priesters van het bisdom Den Bosch op zondag 7 juli 

feestdag van de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch 

BLIJMOEDIG PASTORAAT IN EEN FLETSE CULTUUR  

 

I. Pastorale ervaringen 
 

a. Jezus’ pastorale ervaring 

In verschillende situaties vermelden de evangelisten hoe Jezus gebeden heeft. 

Het zijn meestal noodsituaties, situaties waarin geen pastor terecht zou willen 

komen. Wanneer Hij plotseling voor de onmogelijke opgave staat een 

avondmaal te verzorgen voor duizenden mensen (Mt 15, 32-39 e.a.). Wanneer Hij 

ziet dat Zijn boodschap teleurstellend weinig gehoor vindt (Mt 11, 25). Wanneer 

Hij voor het laatst met Zijn leerlingen aan tafel zit, vlak voor Zijn arrestatie (Mt 

26,26-30). Hopeloze, frustrerende situaties, het echec nabij. Maar Hij bidt. Hoe 

bidt Hij? Telkens met bijna dezelfde woorden: Vader, Ik dank U, Vader, Ik prijs U, 

Vader. Hij sprak het dankgebed en brak het brood. Jezus’ gebed is dankzegging en 

lofprijzing, daar waar wij eerder onze nood, onze tranen, ons onvermogen, onze 

benauwdheid zouden uitschreeuwen. Op het uur van Zijn “pastorale onmacht” 

dankt Jezus Zijn Vader en jubelt Hij het uit in de Heilige Geest: Ik loof u, Vader, 

Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt 

verborgen gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u 

het gewild (Mt 11,25; vgl. Lc 10,21). 

Moeilijke pastorale situaties zijn voor Jezus geen verrassing geweest.  Hij wist 

wat er in het hart van de mens omgaat (Joh 2,25). Hoe teleurstellend ook, Hij kan 

zich nauwelijks een ander onthaal hebben voorgesteld. De geschiedenis van het 

uitverkoren volk en haar profeten had toch al hetzelfde beeld laten zien. Mozes, 

Elia, Jeremia, Amos, Jona: Jezus heeft de verhalen gekend over hun 

ontmoediging, hun wanhoop, hun noodkreet om niet langer dit vruchteloze 

werk te hoeven doen.  Hij weet maar al te goed dat Zijn woord is als het zaad 

van de zaaier: het allermeeste valt op de weg, op rotsgrond en tussen de distels 

en doorns.  Het wordt vertrapt, verdort, verstikt. Maar een klein gedeelte ervan 

valt op goede grond. Hij verzucht: Hoe lang nog moet ik U bij U zijn? En opgaand 

naar de Heilige Stad klaagt Hij: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt 
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wie naar haar toe zijn gestuurd (Mt 23,37). Voor dit ontoegankelijk Jeruzalem 

breekt Hij in tranen uit (Lc 19,41). En toch: Vader, ik loof U en ik dank U.  

b. Pastorale ervaringen van Jezus’ leerlingen 

En nu wij. Zou het voor ons gemakkelijker zijn de mensen te bereiken en om het 

woord dat wij verkondigen, te laten aankomen? Zou het voor ons anders kunnen 

zijn dan voor Jezus zelf? De leerling staat niet boven zijn heer (Mt 10,24). Sint Jan 

schrijft toch ook al dat het Licht in de duisternis is gekomen, maar dat de duisternis het 

niet aannam (Joh 1,5)? Waren wij niet uitgestuurd als lammeren tussen de wolven? 

Het niet-welkom-zijn, het niet-gehoord-worden, hoort er blijkbaar bij. En laat de 

geschiedenis van de Kerk iets anders zien? Afgezien van enkele bloeiperioden 

kan men die geschiedenis moeilijk een succes-story noemen. Zeker: hun roep 

klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld (ps. 19,5 in Rom 

10,18). Maar het ging eerder ten koste van eigen leven dan met slaande trom en 

vliegende vaandels. Pastoraat is er niet voor de bijval en de bewondering. Voor 

elke pastorale vruchtbaarheid zijn wij aangewezen op Gods vrije genade. Zonder 

de kracht van de Heilige Geest als gave van de Verrezen Heer, is dat alles niet 

denkbaar. Zonder dat is onze zending onbegonnen werk. De Heilige Geest is een 

scheppende Geest, ook vandaag. 

II. Onze gesprekspartners 

a. Weerstanden op de grond] 

(wezenlijke afstand tussen Gods Woord en de toehoorders) 

De normale situatie van de verkondiger van Gods Woord is zacht gezegd 

ongemakkelijk. Het woord dat wij te brengen hebben, is niet “normaal”,  niet 

volgens de “normen” van onze alledaagse wereld. Het past niet in de gangbare 

kaders en voorstellingen, normen en waarden. In de feitelijke toestand van de 

mensheid wordt dit woord liever niet gehoord. Het komt niet als een welkome 

gast. Het doorbreekt de zelfgenoegzaamheid, het ingewortelde narcisme dat wij 

als mensen nu eenmaal meedragen. Het stelt onze gewone gang van zaken ter 

discussie. De profeet wordt altijd als een stoorzender ervaren. Zijn stem moet 

worden gesmoord. Hij moet uit de weg worden geruimd. Hij van zijn kant voelt 

hoe hij niet op kan tegen de ontoegankelijke oren van zijn medemens. Het is 

vechten tegen de bierkaai. Mozes, Elia, Jeremia, Amos, Jona: dat zijn wij zelf. 

(het beeld dat “men” heeft van de Kerk) 

De ruimte waarin Gods Woord weerklinkt, wordt vandaag door heel eigen 

obstakels geblokkeerd. Het kan nuttig zijn enkele daarvan te benoemen. Het 
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gangbare beeld van de Kerk is geen aantrekkelijk beeld. Het is voor heel veel 

mensen bepaald door de media, door sommige media althans. In de ogen van 

velen is de Kerk een klerikale en autoritaire instelling (volgens paus Franciscus 

doet zij zich soms inderdaad wel eens zo voor. Het zijn ziektes waarvan hij haar 

genezen zou willen zien). Is die Kerk nog wel betrouwbaar? De Kerk wordt 

neergezet als een instituut dat niet met de tijd kan meegaan, dat een achterhaald 

mensbeeld huldigt en star vasthoudt aan zaken waarover de gemiddelde 

Europese mens al lang een modernere, post-moderne, mening heeft. De Kerk is 

achtergebleven bij de huidige ontwikkeling van cultuur en wetenschap. De 

woordvoerders van deze Kerk worden bij voorbaat met argwaan als relicten van 

een voorbije wereld gezien.  

(het beeld dat “men” heeft van de priesters)  

Maar ook zonder de invloed van de media vinden de mensen genoeg andere 

redenen om priesters niet zo snel meer te vertrouwen. De schandalen van het 

seksueel misbruik hebben het vertrouwen in de Kerk en haar bedienaren 

grondig aangetast en ondermijnd. Bisschoppen en priesters zouden meer op hun 

eigen hachje bedacht zijn dan op het welzijn van de mensen. Hebben zij in de 

afgelopen decennia niet zelf zaken overboord gegooid die vroeger als onmisbaar 

werden gepredikt? Hebben zij zelf niet de biechtpraktijk afgeschaft? Zijn zij zelf 

niet eigenmachtig omgegaan met de liturgie, met name met het geheim van de 

Heilige Eucharistie? Hebben zij zelf niet de eucharistische devoties uitgehold? 

Zoveel van wat 50 jaar geleden als onaantastbaar gold en wat ook aan zo velen 

dierbaar was, is door hen afgedankt. Vorige generaties hebben zich alle moeite 

gegeven voor de katholieke identiteit van allerlei organisaties, en dat is sinds 

Vaticanum II allemaal verkwanseld, voornamelijk door de priesters, zo wordt 

gezegd. Zijn wij niet door de Kerk om de tuin geleid? Wat is er nog waar van 

veel zo plechtig door hen gesproken woorden? 

b. Weerstanden in de lucht] 

(afwezigheid van het transcendente) 

En dan nog een andere kleur op dit onbehaaglijke palet. Behalve deze actuele 

obstakels op het maaiveld van de verkondiging zitten er ook in onze lucht 

ongezonde kiemen. De geesteswereld van de westerse mens mist verregaand het 

gevoel voor en de erkenning van een transcendente werkelijkheid. Hij leeft in 

een positivistisch ingestelde wereld, waar in grote mate het onmiddellijke hier en 

nu de waarde van de dingen bepaalt. De waarneming van de werkelijkheid 

wordt steeds minder bepaald door algemene wijsgerige of theologische 

uitgangspunten. De maatstaven ter beoordeling en waardering van het leven, 
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van de mens, van de samenleving, ontleent men eerder aan het socio-

economische, politieke en financiële domein, aan wetenschap en cultuur, of ook 

eenvoudig aan het gevoel van het moment. De aandacht is gericht op alles wat 

het leven gemakkelijker maakt, en speciaal ten dienste van de individuele mens. 

Onze atmosfeer is  dun en horizontaal geworden. 

(“biddeloosheid”)  

Proberen wij dit weinig opwekkende, en zeker ook eenzijdige beeld af te ronden. 

De lucht die wij inademen is verschaald en verschraald. Er zit geen zuurstof 

meer in. Zij voedt niet meer. In onze tijd leven heel veel mensen habitueel in zo’n 

smakeloze, bedorven lucht, juist waar het ook hun ziel betreft. Ze kunnen veel te 

weinig proeven van de zuivere lucht van het oprechte zoeken naar waarheid en 

wijsheid. Is het een wonder dat zij daarmee ook de smaak voor het gebed 

verliezen? Weten zij nog wat bidden is? Door het gebrek aan geestelijke zuurstof 

zijn ook de innerlijke zintuigen van het geloof verzwakt, bot en stomp 

geworden, hardhorend voor andere geluiden dan die van het stampende 

wereldse gebonk. Wat zou men zich nog bij het woord “God“ kunnen 

voorstellen, wanneer de innerlijke wereld beperkt is geraakt tot beelden van 

materiële, materialistische aard, die niet verder reiken dan het zichtbare, 

voelbare, tastbare hier en nu. God is trouwens ook niet meer nodig, nu wij er 

vaak te goeder trouw van overtuigd geraakt zijn, dat de mens dank zij de 

wetenschap en de techniek controle kan en mag uitoefenen over heel zijn leven, 

vanaf het allereerste begin tot en met het zelf bepaalde einde. Beseffen wij nog 

wat een kleurloos en flets leven dat geworden is, een leven zonder verrassingen, 

zonder diepteperspectief? Welke plaats kun je als priester daarin nog hebben? Is 

de tekenwereld van de liturgie daarin nog wel verstaanbaar? Komt de 

geloofsleer en de moraal van de Kerk niet van een andere planeet? Kun je op 

deze grond en in deze lucht nog wel bidden? Kom Heilige Geest en vernieuw het 

aanschijn der aarde! 

III. Ons antwoord 

a. frustraties 

En toch: wij zijn door onze wijding gezonden om Gods woord te verkondigen, 

niet in andere tijden, niet in andere streken, maar hier vandaag in het Brabantse. 

De Blijde Boodschap verkondigen,  met een verbitterde, verbeten trek om onze 

mond, dat kan toch niet? Met een hart vol negativiteit? Zeker, wij beleven vaak 

meer teleurstellingen dan successen. Ik weet hoe frustrerend de voorbereiding 

op de Eerste H. Communie op of het H. Vormsel soms kan zijn, steeds weer 

geconfronteerd met vruchteloosheid. Hoe delicaat en moeilijk 
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huwelijkspastoraal kan zijn. Welke christelijke troost kun je nog meegeven aan 

een sterfbed of bij een uitvaart? Het is niet eenvoudig om bij dat alles het vuur 

van je gezonden-zijn levend te houden en de vrede in het hart te bewaren. En 

toch: de Heer van de Kerk heeft ons gezonden om dienaar van deze mensen, Zijn 

kinderen, te zijn, geen acteurs die het te doen is om instemmend applaus. Varen 

wij dus naar het diepe en gooien wij de netten uit om te vissen (vgl. Lc 5,4). Het 

blijft mogelijk, ook vandaag, om dat blijmoedig te doen. 

b. Omgaan met mislukkingen 

Alberto Hurtado (Santiago 1901-1952) heeft eens geschreven: Alegrarse en los 

fracasos. Wees blij met je mislukkingen1. Wat kan hij daarbij bedoeld hebben? 

Natuurlijk niet dat wij een ziekelijk behagen moeten scheppen in een soort 

slachtofferrol. Of als een soort defaitistische bevestiging van: zie nou wel, wij 

betekenen toch niets meer. We hoeven ook de mislukkingen niet te laten 

voortbestaan onder het voorwendsel van een soort ascese, een valse ascese wel te 

verstaan. Of als een mooi excuus om je eigen gebrek aan ernst, aan 

voorzichtigheid, aan zorg en toewijding te camoufleren. Je kunt je mislukkingen 

ook gaan gebruiken als een kleinzielige aanklacht tegen de slechtheid of de 

onwil van de anderen, een stok om anderen mee te slaan. Dat alles is niet 

bedoeld met ”vreugde in de mislukking”. Mislukkingen en moeilijkheden mogen 

ons nooit ontslaan van de plicht om met de grootste zorg en redelijkheid te 

blijven nadenken over het doel dat ons is gesteld en over de middelen waarmee 

wij dat doel willen bereiken.  

(durf zelf verantwoordelijkheid te dragen) 

De oproep om je te verheugen bij je mislukkingen is gericht tot mensen die met veel 

enthousiasme een apostolisch werk op zich hebben genomen, en die nu op een punt zijn 

gekomen waar zij stoten op onoverwinnelijke moeilijkheden. Dan kunnen zij gaan denken 

dat hun inspanningen zinloos zijn, en dan raken zij ontmoedigd [misschien zijn wijzelf 

wel zulke mensen]. Neen, laten zij dat niet doen: zij zouden moeten leren om voordeel 

te trekken uit hun mislukkingen! Een mislukking is voor een man van de daad zijn grote 

opvoeder (blz.53). Hoe kunnen onze mislukkingen ons opvoeden? Het is allereerst 

belangrijk op te houden anderen de schuld te geven. Het zijn niet de mensen, het 

zijn niet de omstandigheden, het is niet de ons omringende cultuur, het is niet 

onze opleiding, het zijn niet de bisschop of zijn/onze medewerkers, die de 

oorzaak zijn van een mislukking. Zulke gedachten stemmen maar negatief, zijn 

onvruchtbaar, bederven de geest van samenwerking. Vragen wij liever: hadden 

 
1 Alberto Hurtado, La búsqueda de Dios. Conferencias, artículos y discursos pastorales del Padre 

Alberto Hurtado, S.J. (Santiago 20113, blz. 52-55). Alberto Hurtado werd op 23 oktober 2005 heilig 

verklaard door Benedictus XVI. 
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wij zelf niet bepaalde omstandigheden kunnen voorzien? Hadden wij zelf ons 

misschien beter kunnen voorbereiden, fysiek, mentaal, theologisch, spiritueel? 

Hebben wij ons doel wel met voldoende overleg bepaald? Was het niet te hoog, 

te laag, verkeerd gesteld? Dat zijn “opvoedende” vragen. 

Wanneer je iets niet gelukt is, dan is de beste tactiek om zelf de volle 

verantwoordelijkheid te nemen voor die mislukking. Daardoor kun je de werkelijke 

oorzaken achterhalen. Lag deze onderneming wel in de lijn van de roeping die 

Gods voorzienigheid jou had toevertrouwd? Ben je eraan begonnen na er met je 

geestelijke begeleider over gesproken te hebben en geholpen door het innerlijk 

licht van je gebed? Wanneer je je er onbesuisd instort, moet je je niet verbazen 

dat het misloopt. Verantwoordelijkheid nemen, betekent dat je de toedracht, je 

eigen handelen, heel nuchter onder ogen durft te zien, zonder ijdelheid, zonder 

zelfverdediging. Dat je openstaat voor kritiek, dat je jezelf ook kritisch durft te 

onderzoeken, over de middelen die je hebt aangewend, of je de omstandigheden 

voldoende hebt verdisconteerd, of je stap voor stap te werk bent gegaan en 

zonder overhaasting, zonder vermetel vertrouwen op Gods bijstand. De 

nederige mens weet altijd voordeel te trekken uit zijn mislukkingen. De nederige 

mens draagt altijd een soort stille blijmoedigheid in zijn hart. Voor hem wordt 

een mislukking een bouwsteen, misschien niet onmiddellijk om er kathedralen 

mee te bouwen, maar hij kan minstens beginnen met een klein kapelletje. De 

nederige mens zal werktuigen, wegen en doeleinden zoeken, die in verhouding 

staan tot zijn vermogens en tot zijn opdracht. Pas na zo’n eerlijk zelfonderzoek 

hebben wij het recht om ook naar de omstandigheden te kijken die niet van onze 

wil afhankelijk waren, of naar boze opzet van anderen die een spaak in het wiel 

gestoken hebben. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de plaats die 

Christus daarin inneemt. 

(met Christus) 

Mislukkingen leiden de apostel naar Christus (blz.54). Want al onze mislukkingen 

zijn een echo van het grote fiasco van het Kruis. Midden in de bespotting, met de 

doornenkroon op het hoofd, uitgelachen als de Koning der joden: daar begint de 

liefde te triomferen. Door de dood te aanvaarden, overwon Jezus de dood. Door zich op 

het kruis te laten opheffen, heeft Hij de mensheid opgetild tot de Vader. Toen bracht Hij 

Zijn zending tot voltooiing en volbracht Hij Zijn dienst als Zaligmaker. Dat is de lijn 

waarin onze mislukkingen staan (blz. 54-55). Ik dank U, Vader, dat U mij tot hier 

heeft gebracht (vgl. Joh 11,41). 

Samengevat: De mislukkingen die ons overkomen buiten onze verantwoordelijkheid om, 

zijn de echo van Christus’ kruisiging in ons. Zij maken ons, in onze geestelijke ziel en 

ons gevoelsleven, gelijkvormig aan Christus. Aan de gezindheid die Hem eigen was: 
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dankbaarheid, vreugde, aanbidding. En wat betreft de andere mislukkingen, welke 

wij ons zelf op de hals halen door ons gebrek aan een vooruitziende blik, door 

overhaasting, door middelmatigheid of door hoogmoed: laten wij ons daardoor niet 

terneerslaan maar juist stimuleren. En ook dat geeft kracht en vreugde. Aldus 

Alberto Hurtado. 

c. wegen door het onmogelijke 

Als bisschop of priester komen wij onvermijdelijk wel eens terecht in situaties 

waarin wij ons volstrekt onmachtig voelen om wat dan ook te doen. Waarin alle 

wapens ons uit handen geslagen lijken. Omstandigheden van tijd en plaats, 

waaraan wij met de beste wil van de wereld niets kunnen veranderen. Personen 

(dat kunnen parochianen zijn, maar ook collega’s…), die zich onbereikbaar 

gemaakt hebben, die voor ons onbereikbaar zijn, om welke reden dan ook. 

Betekent dat “einde verhaal”? Is er geen andere uitweg dan bij de pakken 

neerzitten, klagen, kankeren, roddelen, of wegzinken in een depressie of burn-

out? Neen, ook dan blijft de vreugde van de hoop binnen ons bereik. In zo’n 

toestand moeten wij onszelf zeggen dat wij naar het schijnt weliswaar geen enkel 

concrete mogelijkheid meer hebben om in te grijpen, maar dat het ondanks alles mogelijk 

blijft te geloven, te hopen en lief te hebben. Geloven dat God deze mens niet verlaat en dat 

het gebed voor hem te zijner tijd vrucht zal dragen; alles blijven hopen van de trouw en 

de macht van de Heer; van deze mens blijven houden, hem blijven dragen in je hart en in 

je gebed, hem het onrecht of het aangedane kwaad vergeven, of welke andere manier ook 

zoeken om uitdrukking te geven aan je liefde, zoals het zich voordoet, een liefde die zich 

dan wel niet in zichtbare daden kan tonen, maar die zich uitdrukt in 

vertrouwen,toewijding, vergeving. Een liefde die des te zuiverder en groter is, naarmate 

ze armer is. Zelfs als wij absoluut niets meer aan concrete hulp kunnen bieden, bewaren 

wij toch deze innerlijke vrijheid om door te gaan met liefhebben, een vrijheid die ons nooit 

door welke omstandigheden dan ook, hoe tragisch ook, kan worden ontnomen2. En met 

de vrijheid ook de vreugde. 

d. eenheid met het Volk van God 

Wij beseffen maar al te goed hoe moeilijk het is de afstand te overbruggen tussen 

de verkondiging en de mensen tot wie wij gezonden zijn. Aan dat besef zit 

echter ook een groot gevaar. Namelijk dat wij onszelf gaan distantiëren van de 

mensen. En eenzaamheid is droefheid. Hoe breken wij daaruit weg, naar 

gemeenschap en vreugde? Want niettegenstaande de afstand tussen ons en de 

mensen die aan ons zijn toevertrouwd, blijven zij wel de mensen tot wie wij 

gezonden zijn. Zij zijn Gods geliefde kinderen. Zij zijn de schapen voor wie wij 

 
2 Jacques Philippe, Die innere Freiheit 65-66 (Hauteville 20072). 
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de herders moeten zijn. Wij mogen onszelf dan soms voelen als herders zonder 

schapen, het gaat niet om ons, maar om de schapen die zonder ons zonder 

herder zijn en voor wie wij in Jezus’ naam mogen zorgen.  

Simon, zoon van Jona, houd je van Mij? (Joh 21,15-17) . “Houden van” betekent: 

verlangen één met de ander te zijn. Herders te worden met de geur van de schapen. 

“Houden van” brengt mee dat wij ons meer bewust worden dat wij één van hen 

zijn. En als wij het niet zijn, moeten wij ons met hen één maken. Wij zijn mensen 

van deze tijd zoals zij. Wij delen in de armoede van deze tijd. Wij ademen 

dezelfde lucht in, met onze longen maar ook met onze ziel. Hb 5,2 zegt het al van 

de priester: Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip 

op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen.  Wij komen dezelfde 

verleidingen en gevaren tegen. Wij zijn niet sterker dan de anderen.  

Een spreuk van een woestijnvader: Een grijsaard zei: “Gewen uw hart er geleidelijk 

aan om oprecht ten opzichte van elke broeder te zeggen: Hij is dichter bij God dan ik. En 

ook: Hij is ijveriger dan ik. En zo komt U er dan toe uzelf voor minder te houden dan 

allen. Dan woont Gods Geest in U. Maar als U iemand minacht, verwijdert Gods genade 

zich van U. Dan verdort uw hart.  

Wij zijn niet geroepen, omdat wij beter waren. Paulus en elke andere apostel 

rond Jezus kon dat uit eigen ervaring beamen. Hij heeft ons gekozen, niet wij 

Hem (vgl. Joh 15,16). Zoals Hij ook de mensen heeft uitgekozen die Hij nu aan 

onze zorg toevertrouwt. Wij vormen één geheel met de gelovigen én 

ongelovigen tot wie wij gezonden zijn. Wij zijn niet beter. En vooral: wij zijn niet 

zelf het doel, wij zijn enkel doorgeefluik voor de liefde van Jezus voor deze 

mensen. Wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk worden dat 

onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God (2Kor 4,7).  Wij zijn 

hun dienaren om Jezus’ wil. Wij verkondigen niet onszelf, maar Jezus als de Heer (4,5) 

van hun leven. Niet alsof wij heer en meester zijn van hun geloof, maar als 

medewerkers aan hun vreugde (1,24). Met ons mag men doen wat men wil, als de 

liefde en zachtmoedigheid van Jezus maar zichtbaar wordt, al is dat doorheen 

ons bloedgetuigenis. 

Het doel van onze priesterwijding en van onze zending is niet het succes. Wij 

zijn gezonden om te zwoegen en te zaaien. De oogst is ons niet beloofd. Sint 

Petrus Chanel (1803-1841) probeerde jaren lang de mensen op het eiland Futuna 

tot christen te maken. Vruchteloos. Tenslotte werd hij vermoord. Na zijn dood, 

toen pas, bekeerde zich vrijwel het gehele eiland tot het geloof. De enige kracht 

van vruchtbaarheid voor onze verkondiging en van ons christelijk leven als 

zodanig is de liefde waarmee wij onze zending hebben volbracht. Een liefde vol 

hoop en vertrouwen. En die is in alle omstandigheden mogelijk.  
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IV. Hulpmiddelen 

a. kwaliteit van de fysieke, mentale en spirituele conditie 

Welke concrete hulpmiddelen zouden ons kunnen helpen om in de geestelijke 

strijd die wij te voeren hebben, stand te houden? Laten we beginnen onze fysieke 

conditie op peil te houden, door gezond te leven. Ik weet dat dit echt niet zo 

vanzelfsprekend is. Fysiek gezond leven wil zeggen: gezond eten, gezond 

slapen, een flinke dosis gezonde lichamelijke beweging in welke vorm dan ook, 

gezonde ontspanning. Pastoraat is topsport. Ook onze psyche moet in goede 

conditie blijven. Dat vraagt keuze en selectie in de middelen waarin wij onze 

ontspanning zoeken. Vastbeslotenheid en discipline. Ons verstand en onze ziel 

heeft behoefte aan gezonde voeding. Hier zou ik de volgende gedachten willen 

aanhalen, afkomstig van Mgr. Jorge Carlos Patrón Wong, secretaris voor de 

seminaries van de Congregatie voor de geestelijkheid3. Hij stelde de vraag:  wat 

is de eigenlijke taak van de priesters? Niet om de mensen te maken tot het 

kerkvolk zoals zij zich dat voorstellen. Priesters zijn geroepen om de mensen te 

helpen “onderscheiden”. Dwz. te helpen te ontdekken wat de Heilige Geest in 

ieder van hen wil bewerken, te ontdekken welke plaats zij, ieder van hen, 

moeten innemen in Gods plan en in het Lichaam van de Kerk. De priester is 

totaal daaraan dienstbaar, aan het geheim dat iedere mens in zich draagt. Maar 

om zo ten dienste te staan van het leven van de Heilige Geest in ieder 

mensenhart, moet hij zelf als eerste leven in deze cultuur van de 

“onderscheiding”. Het diepste kenmerk van hun priesterlijk leven is steeds 

opnieuw te onderscheiden wat de Heilige Geest hier en nu van hen vraagt. 

Welnu, vervolgt Mgr. Wong, zo’n “onderscheiding” moet je leren. De eerste fase 

van dat leerproces is de seminarietijd. Die paar jaren zijn de eerste periode, 

belangrijk, maar ook de kortste. De langste en belangrijkste periode van het 

vormingsproces is het daadwerkelijk leven als priester zelf. Het gaat om een 

levenslange vorming, een levenslange toeleg om steeds zuiverder de stem van 

de Heilige Geest te horen, om steeds soepeler en volgzamer daarop te kunnen 

reageren. Om steeds beter te onderscheiden waar de bron van de ware vreugde 

ligt. Een priester die zich in conditie wil houden, moet een man van gebed zijn. 

En daarin van dag tot dag groeien. Levenslang. Als hij geen man van gebed is, 

houdt alles op. Een biddend mens kan altijd en overal zeggen: Ik dank U, Vader. Ik 

prijs U, Vader. Daar ligt de bron van licht en warmte in een fletse cultuur. En 

daarbij aansluitend misschien de vraag: zien de mensen ons bidden? Woorden 

wekken, voorbeelden trekken. 

b. gemeenschap leven 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=re3_6w0Iflo  

https://www.youtube.com/watch?v=re3_6w0Iflo
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Dat brengt mij naar enkele slotoverwegingen. Als onze woorden de mensen niet 

meer bereiken, blijft er altijd nog onze levenswandel. Die is soms nog veel 

welsprekender. Die kan een veel krachtiger getuigenis zijn dan alles wat wij 

zeggen. En zonder dat levensgetuigenis verliezen onze woorden zelfs hun 

kracht. Onze levenswandel zal welsprekend zijn in de mate dat die zich 

onderscheidt van wat wij om ons heen zien. Tegenover het individualisme van 

onze tijd zouden, naar mijn mening, de priesters een consequent leven in 

onderlinge gemeenschap moeten stellen. Jezus zond zijn leerlingen twee aan twee 

voor zich uit, niet ieder afzonderlijk! Niet omdat gemeenschapsleven 

gemakkelijker zou zijn en een goedkope vluchtheuvel. Maar het zou voor ieder 

van ons een weldaad zijn en heel wat ontmoediging, ego-tripperij en eenzame 

verdorring voorkomen. In plaats van individualisme communio. In plaats van 

zelfbepaling collegialiteit. In plaats van oppositie gehoorzaamheid. Geen privé 

breviergebed, maar gezamenlijk getijdengebed. Geen eenzame tafels, maar 

gemeenschappelijke maaltijden. Priesters zouden geen eenzaten hoeven zijn, 

maar vrienden: Ik heb U vrienden genoemd. Niet ieder voor zich, afzonderlijk, 

alleen, maar als gemeenschap allen tezamen. Dat hoeft niet enkel met priesters 

onderling te zijn. Waarom geen gemeenschappen van priesters mét 

lekengelovigen? 

c. geestelijke vrienden 

Wanneer de omstandigheden om U heen niet zo gunstig zijn om zo’n 

daadwerkelijk gemeenschapsleven in uw parochie of waar U ook staat, op te 

bouwen, dan blijft er altijd nog een andere communio over die uw hart wijd en 

open kan maken, niet een van fysieke maar van geestelijke nabijheid. Wat uw 

leven een grote innerlijke kracht, warmte en stabiliteit kan verlenen is het 

gezelschap van een aantal “geestelijke vrienden”. Zoek in uw lectio divina en 

daarbuiten naar verwante zielen, naar mensen die door dezelfde dingen als U 

zijn gefascineerd, die op dezelfde manier als U naar de mensen en de dingen 

kijken. Het kunnen theologen zijn als paus Benedictus XVI of John Henri 

Newman, het kunnen dienaars van de armen zijn als Peerke Donders of Moeder 

Teresa, getuigen als Edith Stein of een van de martelaren van Gorinchem, 

kerkleraren als Thérèse van Lisieux of Augustinus. De Heilige Geest brengt 

kinderen Gods altijd bij elkaar. Hij vormt geestelijke families. Hij brengt mensen 

op uw pad, in wie U iets van U zelf herkent, personen die U kent uit hun 

geschriften, heiligen die U kent uit de liturgie en uit de kerkgeschiedenis, 

mensen, op aarde of in de hemel, met wie U vertrouwd bent geraakt, met wie U 

in gesprek kunt gaan, die U iets te zeggen hebben door de manier waarop zij 

hebben geleefd en hun zending hebben vervuld. Mannen of vrouwen die door 

dezelfde moeilijkheden als wij zijn heengegaan, en die ons aan de hand kunnen 

nemen, die onze speciale gezellen en gezellinnen kunnen worden, die ook onze 



11 
 

voorsprekers kunnen zijn bij God. Ik heb er zelf ook enkele. Zij zijn tot mijn 

leven gaan behoren en in de loop der jaren zijn zij mijn vrienden geworden: de 

schrijver van de Brief aan de Hebreeën, Gregorius van Nyssa, Catharina van 

Siëna, Moeder Teresa. 

Nu wij het over deze familie hebben van grote en bevriende zielen, kunnen wij 

onmogelijk het gezelschap over het hoofd zien van de Zoete Lieve Moeder die 

wij vandaag vieren. Jezus heeft haar als Moeder gegeven aan de geliefde leerling. 

Zij is de Moeder van heel de Kerk, van heel dit bisdom rondom de kathedraal 

van Sint Jan. Zij is ook bijzonder aan ons priesters als Moeder gegeven. Als 

priesters die op speciale titel vrienden zijn van de Heer, zijn wij ook op speciale 

titel kinderen van deze Moeder. Zij, de Koningin van de Apostelen en tegelijk de 

Troosteres van de bedroefden, kent de teleurstelling en de ontmoediging van 

haar kinderen. Het is Jezus’ diepste laatste verlangen dat wij haar bij ons in huis 

nemen. Bij de Zoete Lieve Moeder vindt ons onrustige herderlijke hart altijd 

vrede, dankbaarheid en vreugde, een blijmoedig pastoraat in een fletse cultuur. 

 

Dom Adriaan Lenglet OSB 

Abdij Sint Benedictusberg, Vaals 

 


