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1e lezing Handelingen 7, 44 - 50 
2e lezing 1 Petrus 2, 4 – 9 
Evangelie Lucas 19, 1 – 10 
  
Dierbare broeders, wij die hier samenwonen in dit Huis van God, 
dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
  
Wij vieren vandaag de dag - om het te zeggen met de woorden van het gebed over 
de offergaven - wij vieren en gedenken de dag waarop God dit Huis met Zijn 
Heerlijkheid en Zijn Heiligheid heeft vervuld. Vervuld van Gods heiligheid en van Zijn 
heerlijkheid. Maar die volheid kunnen wij alleen maar zien met de ogen van ons 
geloof. Alleen de ogen van ons hart, alleen ons hart heeft weet van het geheim dat 
zich hier tussen deze vier muren verbergt. Het is door Gods gave dat dit hier zo is. 
En daarmee is het ook een beetje zoals met de verschijningen van de Verrezen 
Heer. Die zichzelf te zien geeft, wààr en zoàls Hij dat zelf verkiest. Niet altijd 
onmiddelijk herkenbaar, maar Hij geeft zich te zien en is alleen zichtbaar, ook Hij, 
door de ogen van het geloof. Door de ogen die Hijzelf verlicht heeft.  
 
Als de verrezen Heer ergens komt, zoals vandaag bij Zacheüs, dan komt Hij om daar 
te Zijn. ‘Vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn’. De Heer is daar en dat is 
voldoende. Hij is daar met heel Zijn Wezen. Hij is een zich presenterende 
Aanwezigheid; ‘Zie hier ben Ik’;  meer niet. Volkomen aanwezig. Aanwezig met heel 
de liefde van Zijn Vader die Hij eerst zelf in Zijn wezen heeft ontvangen. Hij komt 
daar en Hij staat daar. Eén puur geschenk. Hij komt niet om iets te krijgen, Hij komt 
niet om iets te vragen, Hij komt niet om het ons moeilijk te maken. ‘Vandaag moet Ik 
in uw huis te gast zijn’. Hij wil nìets anders dan er te zijn. En zo geldt het ook voor 
ons, in het Mysterie van de Kerkwijding. Hij is gekomen om onder ons te zijn. Als een 
puur geschenk, als een onvoorwaardelijk aanbod; “Hier ben Ik”. Eén en al openheid, 
één en al ontvankelijkheid, één en al vrijheid. 
 
Hij is hier om hìer te zijn, en om er te zijn voor ons. Om ons, met Zijn Aanwezigheid 
gelukkig te maken. Om ons door Zijn aanwezigheid te bevrijden. Om onze ogen te 
openen om Hem met een puur, eenvoudig, onthecht, gaaf geloof te zien, te weten, 
dàt Hij hier is. En als dat echt tot in de diepte van ons geloof is doorgedrongen, dan 
zal dat zijn effecten hebben. Maar niet de effecten dat wij iets moeten doen, Hij 
schept zelf in ons Zijn gaven, zoals Hij destijds zelf Zijn gaven heeft geschapen in 
hen die dit huis wilden bouwen. Hij is er, om er voor ons te zijn en ons leven 
helemaal te redden, om ons te zoeken, als een geschenk. Alles wat wij doen, 
broeders, is niet om iets zelf te doen maar is om Zijn geschenk te ontvangen. Het is 
geen inspanning, het is geen zware opgave. Hij komt naar ons toe. Onze Liturgie, 
onze Officie: dat is Zijn gave aan ons. Veel meer Zijn gave aan ons, dan onze gave 
aan Hem. Hij wil bij ons te gast zijn, in dìt huis te gast zijn. Alleen waarneembaar 
door een blind geloof en tegelijkertijd een helderziend geloof. En zo is Zijn 
aanwezigheid altijd.  
 



Zo is Zijn aanwezigheid vooral ook in ons eigen hart, want het beeld van Zijn wonen 
in deze Kerk is een beeld van Zijn Inwoning in ons. Hij woont in ons sinds ons Heilig 
Doopsel, héél discreet, verborgen, zonder zich op te dringen, enkel om er te zijn. En 
om van dag tot dag door ons herkend te worden. Om ons het geschenk van Zijn 
Aanwezigheid te geven, om ons uit te nodigen tot dìe ontvankelijkheid. De 
ontvankelijkheid die wij iedere dag hier op dit Altaar mogen vieren; Neemt en Eet. 
Hìer gebeurt het – Hij geeft zich – wij hoeven slechts te ontvangen. Dit is het 
Lichaam van Christus; dit is het Huis van God. En wij antwoorden: Amen. 
	


