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Broeders en Zusters, 
Beste Koen, 

 
De lezingen van uw priesterwijding gaan niet over de Goede Herder of over de 

roeping van de apostelen.  Ze gaan niet over de broodvermenigvuldiging of over de gene-
zing van een blinde.  Dat zijn nochtans lezingen die best zouden passen bij een priester-
wijding. We hebben zojuist de lezingen gehoord van het feest dat we vandaag op 8 
december vieren: het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen.   Het zijn lezingen die gaan 
over twee vrouwen: over Eva en over Maria.  Ze gaan over de tegenstelling tussen ver-
vreemding van God of verbondenheid met God.  Het zijn lezingen die volledig passen in 
de adventstijd. Hoe kunnen Maria en de advent ons helpen om de diepere zin van deze 
priesterwijding te vatten? 

 
De advent duurt amper vier weken. In deze vier weken stapt de kerkgemeenschap 

opnieuw in de verwachting waarmee het volk van God naar de komst van Jezus heeft uit-
gezien. Het volk van God is een volk van verlangen.  Het ziet uit naar de komst van de 
Heer, zoals een wachter uitziet naar de morgen of zoals een zwangere moeder uitziet naar 
de geboorte van haar kindje. In het Oude Testament –en in het Nieuwe- staan veel meer 
bladzijden over hoop en verwachting, dan over vervulling en voltooiing. Echt wachten is 
geen pretje. Wachten duurt altijd te lang.   Het maakt ongemakkelijk en onzeker. Van 
wachten krijg je het op de zenuwen.  Heel onze kerkgemeenschap maakt vandaag een tijd 
van wachten door.  De Kerk die achter ons ligt, kennen we. De Kerk die voor ons ligt, 
kennen we niet.  We hopen op nieuwe signalen, maar kunnen die zelf niet maken of ver-
haasten.  Heel onze Kerk zit in een adventsperiode.  Wat heeft een priester met deze tijd 
van wachten te maken?   Heel veel.  Hij waakt bij de bron van het geloof en van de hoop.  
Niet zenuwachtig, maar rustig en met vertrouwen.   Samen met de gelovigen leest hij in de 
heilige Schrift en gaat hij op zoek naar woorden en gebaren die uitzicht bieden.   Hij helpt 
mensen om sporen van Gods nabijheid te vinden in de ingrijpende gebeurtenissen van 
het leven, zowel de vreugdevolle als de pijnlijke. Hij gaat mensen voor in het vertrouwen 
dat alle leven in Gods hand geborgen is. Beste Koen, ik hoop dat je in onze tijd op zoek 



 
 
mag gaan naar tekenen van Gods nabijheid, met de ijver van een profeet en het geduld 
van een moeder. 

 
Zo komen we bij de lezing uit het Evangelie. Maria krijgt de vraag te horen om de 

moeder te worden van Hem naar wie het hele volk al zo lang met verlangen uitziet. Zij 
was door die vraag geheel ontdaan.  Het was duidelijk niet haar vraag aan God, maar 
Gods vraag aan haar. In het onverwachte van Gods vraag wortelt het geheim van elke 
roeping. Niet dat Gods vraag niet bij ons zou passen. Integendeel. Het is dezelfde God 
die ons schept en die ons roept.  Zijn roeping geeft richting en zin aan het leven en de ta-
lenten die wij van Hem ontvingen. Alleen is de samenhang tussen ons leven en Gods 
vraag niet meteen duidelijk.   Voor Maria was het zeker niet meteen duidelijk.  ‘Hoe zal dit 
geschieden?’ was haar eerste reactie. Beste Koen, het heeft ook bij jou een tijd geduurd 
vooraleer je de samenhang zag en aanvaardde tussen jouw leven en Gods roepstem om 
priester te worden. Je hebt een tijd van aarzelen, zoeken en groeien doorgemaakt voor-
aleer je de stap durfde zetten. De priesteropleiding in Bovendonk en de pastorale stage in 
Brasschaat hebben je vervolgens geholpen om je leven en je roeping dichter bij elkaar te 
brengen. Die weg is echter niet af.  Zoals iedere christen zal je als priester een vol leven 
nodig hebben om jouw leven en jouw roeping dichter op elkaar te laten aansluiten. De 
Geest die je vandaag ontvangt, zal je daarin bijstaan.  Hij zal ook jou overschaduwen met 
zijn kracht.    

 
Midden deze advent en midden deze priesterwijding staat de figuur van Maria.  

Haar antwoord aan de engel is ons richtsnoer: ‘Zie de dienstmaagd van de Heer; mij ge-
schiede naar uw woord’.  Het is een woord van vertrouwen en van overgave: ‘aan mij en 
door mij mag geschieden wat u hebt aangekondigd’.  Met dat woord kon een nieuw ver-
haal beginnen: het verhaal van de menswording.   Met dat woord zijn alle nieuwe gebeur-
tenissen in het leven van de Kerk begonnen. Nieuw leven in de Kerk begint in het hart 
van gelovigen die, op Gods vraag, de woorden van Maria leren nazeggen: ‘Zie de dienst-
maagd van de Heer; mij geschiede naar uw woord’.  Beste Koen, als priester zal je vele 
taken toebedeeld krijgen.  Mensen zullen een beroep op je doen voor een brede waaier 
van pastoraal dienstwerk.  Wat houdt al die taken samen?  Wat is de kern ervan?  Mis-
schien wel dit: dat je als priester mensen mag helpen om de woorden van Maria ook tot 
hun woorden te leren maken. ‘Zie de dienstmaagd van de Heer; mij geschiede naar uw 
woord’: die woorden kunnen voor ieder mens het begin van een nieuw en vooral een an-
der verhaal betekenen.  Wat dat nieuwe of andere verhaal inhoudt kan jij als priester niet 
voorspellen. Dat zullen de mensen zelf wel ontdekken en ondervinden. Als jij hen als 
priester maar uitnodigt en helpt om tot dat antwoord te komen, het antwoord van Maria.  
Op dat punt lijkt een priester enigszins op de engel Gabriël: zijn belangrijkste taak is vol-
bracht, en hij mag naar huis (of naar de hemel) terug, wanneer mensen Gods verlangen 
over hun leven hebben ontdekt en tot een nieuw ja-woord zijn gekomen. Ik hoop dat je 
dat als priester vaak mag meemaken.  Want daarover gaat het.   



 
 

 
Beste Koen, veel priesters en gelovigen zijn vandaag in de kathedraal aanwezig.  Ze 

zijn blij en dankbaar voor de priesterwijding die je vandaag ontvangt.  Ze zullen je steunen 
met hun gebed en met hun vriendschap.  Wees een priester met een warm hart voor men-
sen en een warm hart voor God: dat is het mooiste wat je hun kan teruggeven.  Voor al 
het overige zullen we nu bidden tot de heilige Geest: dat Hij met zijn gaven over jou mag 
komen, voor het dienstwerk waartoe Jezus je roept.  

 
Amen. 

 
+ Johan Bonny 

Bisschop van Antwerpen 


