Heilige huisjes – ‘De Preekstoel’
Wat betekent het voor mij als ik zeg:
“Ik ben Christelijk gelovig”?
___________________
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+Luc Van Looy

Gisteren was het het feest van de heilige Thomas die niet geloofde dat Jezus verrezen was. Jezus zei:
“Zalig die niet gezien heeft en toch geloofd heeft.”
Ik heb Jezus niet “gezien” en toch geloof ik dat Hij gestorven is aan het kruis en verrezen is. Ik heb
nooit een toespraak van Jezus “gehoord” en toch geloof ik dat Hij tot mij spreekt.
In de mis zeggen wij: “Heer, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat Gij wederkeert, dat Gij
verrezen zijt.”
Korte getuigenis over de stappen in uw geloof – gezin, school, salesianen
Vraag van bedevaarders in Lourdes: “Monseigneur, laat ons eens je ziel zien!” Dat leidde later tot een
hoofdstuk in een boek “De ziel van de bisschop”. Ik lees daarin volgende ondertitels:
- Biddende priesters (Een priester die niet bidt is een priester in gevaar)
- Het cenakel (Jeruzalem)
- Evolutie in gebed (in gesprek met andere bidders)
- Pedagogisch bidden (bidden met anderen, leren bidden)
- Priester Poppe
Wat staat centraal? Luisteren
Geloven is een blijven “zoeken” naar de wil van de Vader. Zo als “Laat die kelk aan mij voorbijgaan,
maar niet mijn goesting maar uw wil!”
In het boek zeg ik ergens “Als geestelijke heb je ’s morgens maar één reden om op te staan: Christus”.
Dat meen ik echt. “Het eerste gebed is luisteren, je door Christus laten aankijken en liefhebben”.
(Netwerker p. 152)
Vorige vrijdag had ik tien privé-afspraken: ambassadeur, psychiatrisch patiënt, uitgetreden priester,
medewerker,… Telkens na een gesprek vroeg ik me af: “Wie ben ik nu geweest voor deze mens?” Ik
hoop dat ik voor hen geen functionaris was, geen bisschopsrol gespeeld heb, maar die mens ontmoet
heb, geluisterd heb en dat hij of zij zich begrepen gevoeld heeft. Ik was zeer geboeid door wat
groeide in de synode over het gezin: in plaats van de methode ‘zien-oordelen-handelen’ groeide
‘luisteren-begrijpen-begeleiden’. Daar vond ik dan weer volledig Don Bosco en zijn pedagogie.
Korea heeft me geleerd te luisteren naar mensen van andere culturen en talen. Dat vraagt veel
inspanning.

Het voorval in de klas
In het Oosten weet de leraar alles. Ik dus ook. Een leerling stelde een vraag. Ik verstond ze niet maar
antwoordde. Het was een strikvraag om me te helpen zeggen: “Ik versta uw vraag niet.”
Ik ben geboeid door de Kerk, dat schip op woelige wateren. Het is vastgebonden aan twee zuilen, de
eucharistie en Maria, en de kapitein is de paus.
Eucharistie en Maria
Het cenakel in Jeruzalem: een plek van uitzonderlijk belang; geen cultus meer, maar geschiedenis
Van daar vertrekt alles: de eucharistie, de voetwassing, de Geest kwam er, de apostelen kwamen er
terug (ze gingen naar de Hemelvaart niet naar de tempel).
Maria, dankzij het rozenhoedje vroeger thuis, die Weesgegroet verlaat me niet
En diaconie, die gebeurt vanaf het altaar, kern en bron, luisteren naar de mens. God spreekt door
hem/haar.
Dit geeft rust, een positieve houding in het leven. Cf. Leonard Cohen: “There ‘s a crack in everything,
that’s how the light gets in.”
Als priester en bisschop leef ik vanuit mijn levenservaring:
- als volgeling van Don Bosco, zijn pedagogisch denken
- als missionaris, open voor andere culturen en met een brede kijk op de dingen (het leven).
Ik ga graag naar mensen om hen te ontmoeten. In nomine Patris - Cecilia Kang
Het missionaris zijn druk ik ook uit door aan de mensen die me zeggen dat iemand zwaar ziek is een
kruisje te geven dat ze in naam van de bisschop aan de zieke mogen geven.
Er zijn mensen die op mijn geloof veel invloed gehad hebben:
- ik ontmoette verschillende keren moeder Teresa
- kardinaal Kim heeft me steeds geboeid
- Helder Camara was voor jaren een inspiratie
- Paus Franciscus boeit me. Ik heb het geluk hem verschillende keren ontmoet te hebben.
Jonge mensen spreken me aan.
Toen ik in Gent kwam was mijn zorg: “Hoe geraak ik bij de jongeren. Lode Aerts nodigde me uit
diezelfde avond voor te gaan bij jongeren. Verse Vis Rome, jeugddienst, enz. Carlo Acutis,…
Suggesties
-

Tekenen van Gods stille leiding – Zo werkt God – vertel aan de mensen al wat God u gedaan
heeft – de heuphistorie bv.
Vertrouwen – toekomst van de Kerk/samenleving
Gemeenschap/familie vormen, dankbaarheid

