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Broeders en Zusters,
Het bisdom Antwerpen zet vandaag de sluitsteen op zijn jubileumprogramma
“Kerk onder Stroom”. Met een brede waaier van activiteiten vieren we de vijftigste
verjaardag van de heroprichting van ons bisdom. We zeggen dank aan God voor vijftig
jaar inzet en toewijding van velen. Tegelijk bidden we om Gods zegen voor de jaren
die komen. De Kerk is niet ons werk, gelukkig maar. God zet zijn verhaal met ons
verder. Hij bouwt ons op tot een gemeenschap die Hem toebehoort. Op Hem mogen
wij vertrouwen.
Alles in de Kerk verwijst naar een middelpunt: de unieke persoon van Jezus
Christus. Elke dienst in de Kerk is een dienst aan Hem. Elke viering is een viering van
Hem. In het Evangelie van vandaag heeft Jezus het over zichzelf. Hoe kijkt Hij naar
zijn zending? Hij ziet en voelt zichzelf als een ‘dienaar’, in de sterke betekenis van het
woord: “de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en
om zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mc. 10, 45). Niet om te heersen of te
beleren is Jezus gekomen, maar om te dienen. Misschien heeft de wereld vooral dat te
weinig, toen en nu: mensen die in de rol van de dienaar willen stappen. Jezus trok al
weldoende rond. Geen dienst was Hem te veel. Tot en met de voetwassing op Witte
Donderdag.
De dienstbaarheid van Jezus was niet alleen ‘dienstverlening’. Hij ging staan in
de hoek van de dienaars, waar misprijzen heerst en slagen vallen. De eerste christenen
hebben al spoedig dit vers van de profeet Jesaja toegepast op Jezus: “Mijn rechtvaardige dienaar…zal zich belasten met hun fouten” (Jes. 53, 11b). Jezus is onze nood niet
enkel komen lenigen of verzachten. Hij heeft haar op zijn eigen schouders genomen.
Hij heeft zichzelf belast met onze fouten. Hoeveel onzin, haat en brutaliteit Hij daarmee op zich haalde, heeft Hij geweten op Goede Vrijdag. Toen heeft Hij de volle last

van onze fouten aan den lijve ondervonden, tot stervens toe. Hij gaf zijn leven “als
losprijs voor velen”. Tegenover dat ultieme gebaar van dienstbaarheid past eerbied en
dankbaarheid.
Daar komt nog iets bij. De brief aan de Hebreeën zegt dat wij “vrijmoedig mogen naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid te verkrijgen en tijdige
hulp” (Hebr. 4, 16). Jezus heeft voor ons de weg naar God geopend. Hij neemt ons
mee, tot voor het aanschijn van God. Wat God en mens met elkaar verenigt, is geen
leer, geen regel, maar een levende mens: Jezus Christus. In Hem komt God ons nabij
en mogen wij tot God naderen. Uit dat besef mogen we vreugde en vrijmoedigheid
putten. Zeker op een diocesane feestdag als vandaag.
Amen.
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