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Broeders en zusters,
Elk jaar op Witte Donderdag vernieuwen de priesters de beloften van hun priesterschap. Ik ben blij dat zoveel priesters, diocesane priesters zowel als religieuzen, naar de kathedraal zijn gekomen om samen met mij hun beloften te vernieuwen. We vernieuwen
inderdaad samen onze beloften, als één presbyterium, priesters en bisschop samen. Samen:
omdat wij gezonden zijn samen het dienstwerk van Jezus verder te zetten en te bouwen aan
zijn kerkgemeenschap. Niemand zal beweren dat het vandaag eenvoudig is om priester te zijn.
Toen we priester werden gewijd, konden we moeilijk voorzien welke uitdagingen de kerk en
het geloof zouden overkomen. De invulling van onze dagelijkse taak is wellicht heel anders
dan we toen hadden gedacht. Aan die veranderingen kunnen we niet ontkomen, hoezeer ze
ons ook kunnen beroeren of verontrusten. Wat we vandaag vernieuwen, is de bereidheid om
de rode draad van onze roeping en zending vast te houden, doorheen de wisseling van de tijd.
Tot de kern van het priesterschap behoort een dubbele betrokkenheid: een diepe betrokkenheid op God en een diepe betrokkenheid op mensen. Van de ene kant is de priester een
‘man van God’. Hij voelt zich aangesproken door God en door zijn liefde voor alle mensen.
In Jezus Christus heeft hij een meester en een vriend gevonden, iemand die hem niet meer loslaat. Met al wat hij is en heeft, met zijn talenten en met zijn gebreken, wil hij meewerken aan
de komst van Gods rijk op aarde. Zulke priesters hebben we hard nodig. Priesters die woorden
en gebaren zoeken voor Gods betrokkenheid op onze wereld. Priesters die Gods eenzaamheid
in deze wereld willen delen. Beste priesters, dank voor uw geloof en uw gebed. Dank voor de
zorg die u besteedt aan de liturgie en vooral aan de viering van de eucharistie.
Naast een ‘man van God’ is de priester ook een ‘man van mensen’. Priesters zijn
geen eenzame profeten of rondtrekkende godzoekers. Ze leven dicht bij de mensen: in een
dorp, een ziekenhuis, een school of een gevangenis. Ze voelen zich aangesproken door alle
vreugde en verdriet die mensen kunnen meemaken. Solidariteit met mensen zit hun in de genen. Ze hebben volk rond zich nodig. Ook hier geldt: zulke priesters hebben we hard nodig.
Priesters die niet zweven en zich niet verstoppen. Jezus sloot zich niet op in een tempel of
een synagoge. Hij ging op zoek naar mensen. Hij trok van dorp naar dorp, van huis naar huis,
om mensen in hun dagelijkse leven te ontmoeten. Priesters zijn er om deze lotsverbondenheid
van Jezus met de mensen voort te zetten. Beste priesters, dank voor uw solidariteit met mensen in hun vreugde en in hun falen, langs de paden van het leven.

Straks zullen we de vragen beantwoorden die de liturgie voorziet voor de vernieuwing
van onze beloften. Deze vragen komen hierop neer: “wil je God blijven vasthouden?” en
“wil je de mensen blijven vasthouden?” Dat is de rode draad van ons priesterschap, waarop
we opnieuw ‘ja’ mogen zeggen. Na deze viering wacht u een receptie. Daar staat het glas dat
ik graag wil heffen, samen met de priesters, in dit jubileumjaar van ons bisdom Antwerpen.
Beste vormelingen, na de homilie zullen we het heilig Chrisma wijden. Ik zal jullie
vragen om dan vooraan te komen en aandachtig toe te kijken. Het heilig Chrisma is de zalf
waarmee je zal gevormd worden. Terwijl de vormheer je zalft, zal hij eerst jouw voornaam
noemen en dan zeggen: “ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. Dat zijn heel
plechtige en krachtige woorden. Je zal de heilige Geest ontvangen. De heilige Geest is de
Geest van Jezus. Hij is de Geest die Jezus bezielde en die Jezus aan zijn leerlingen heeft
doorgegeven. Toen Jezus na Pasen afscheid nam van zijn leerlingen ademde Hij over hen en
zei: “Ontvang de heilige Geest”. Daarom moet de bisschop zo meteen ademen over het heilig
Chrisma: als teken dat de Geest van Jezus over het heilig Chrisma neerdaalt.
Goede vrienden, dank dat je vandaag aanwezig bent bij de wijding van het heilig
Chrisma. Ik hoop en bid dat de Geest van Jezus binnenkort over jullie mag neerdalen en in
jullie mag komen wonen. Ontvang de heilige Geest als een nieuwe vriend, met wie je mag
spreken en naar wie je mag luisteren. Hij zal je helpen om je eigen roeping te vinden en te
volgen.
Beste misdienaars, ook jullie zijn vandaag talrijk aanwezig. Jullie hebben een mooie
naam gekregen: mis-dienaars of dienaars van de mis. Al wie in de mis een taak vervult, is
een dienaar, te beginnen met de priester. Niemand is baas van de mis. De mis is helemaal van
Jezus. Hij is de gastheer. In de eucharistie spreekt Hij tot ons en komt Hij onder ons aanwezig, in brood en wijn. De priester is de eerste dienaar van de mis. Als misdienaar mag je de
priester en zijn medewerkers bijstaan tijdens de dienst van het Woord en de dienst van de Tafel. Het is belangrijk dat je deze dienst goed en mooi volbrengt. Nog een tip. Als je tijdens
de mis even verstrooid bent, vraag dan aan Jezus hoe je Hem ook zou kunnen dienen buiten
de mis. Misschien heeft Jezus nog een andere dienst aan jou te vragen. Je weet maar nooit.
Wees niet bang om het Hem te vragen.
Vandaag zijn in de kathedraal enkele zieken aanwezig en enkele helpers uit de gezondheidszorg. Tijdens deze viering zullen we de olie voor de ziekenzalving zegenen. Met
deze olie zullen zieken in heel ons bisdom tijdens het komende jaar het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Sommigen zullen het sacrament van de ziekenzalving ontvangen omdat ze hopen en bidden om genezing. Anderen zullen het ontvangen omdat ze ongeneeslijk
ziek zijn en weten dat hun levenseinde nadert. Voor alle zieken bidden we vandaag: dat de
heilige Geest door de ziekenzalving over hen mag komen en hen mag sterken in de beproeving.

Beste priesters, vormelingen, misdienaars, zieken en al wie aan deze Chrismaviering
deelneemt: samen bouwen wij aan de kerkgemeenschap van Jezus Christus in het bisdom
Antwerpen. Daarvoor zijn we dankbaar en daarover vragen wij vandaag Gods zegen.
Amen.
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