
 

HERDERLIJKE BRIEF OM VOOR TE LEZEN IN ALLE VIERINGEN VAN 
2-3 JANUARI 2010 

Broeders en zusters, 

Vandaag vieren we het feest van de Openbaring van de Heer. Drie wijzen uit het oosten kwamen bij 
het pasgeboren kind in de kribbe. Zij begroetten in Jezus het licht van de wereld. De drie wijzen 
waren op zoek, zoals wij, naar waarheid en goedheid. Ze schrokken niet terug voor een verre en 
lange tocht. Ze stapten zelfs tijdens de nacht en lieten zich leiden door een ster. Tot ze aankwamen 
waar ze het niet verwacht hadden. Ze kwamen bij een pasgeboren kind, bij twee eenvoudige ouders, 
in een schamele stal. Hun verwondering was groot. Kan een klein kind het licht van de wereld zijn? 
Kan God zo dichtbij komen? Laat God zich vinden onder eenvoudige mensen? Het verhaal zegt niet 
dat de drie wijzen het begrepen, wel dat ze knielden en het kind hun geschenken aanboden: goud, 
wierook en mirre. Na de wijzen uit het kerstverhaal is het onze beurt. Ook wij begroeten in Jezus 
het licht van de wereld, het licht op onze levensweg. Jezus blijft welkom onder ons, bij ons thuis en 
in onze gemeenschap. Rond hem vormen wij één grote familie. Heer Jezus, laat uw licht stralen 
over onze aarde, overal waar mensen op zoek zijn naar vrede en geborgenheid.  

Op 1 januari hebben we het nieuwe jaar feestelijk ingezet. We hebben elkaar een gelukkig 2010 
toegewenst, voorspoed en gezondheid. Graag wil ik mij bij deze nieuwjaarswensen aansluiten. Toch 
zouden onze wensen niet volledig zijn, zonder aandacht voor wie het komende jaar somber 
tegemoet zien, om welke reden dan ook. Met onze wensen nemen we ook onze zorgen mee in het 
nieuwe jaar, om er samen het beste van te maken.  

Vandaag, zondag van de Openbaring van de Heer, is het één jaar dat ik tot nieuwe bisschop van 
Antwerpen werd gewijd. Met dankbaarheid denk ik terug aan de mooie liturgische viering in de 
kathedraal, aan de deelname van veel gelovigen uit alle hoeken van ons bisdom, aan de vele blijken 
van sympathie die ik mocht ontvangen. Als bisschop begin je niet zonder aarzeling en vragen. Hoe 
zal het eerste contact verlopen? Wat wordt mijn belangrijkste taak? Het is voor mij een intens en 
boeiend eerste jaar geworden. Ik heb veel pastores en medewerkers ontmoet, een aantal parochies 
en gemeenschappen bezocht, diverse diensten en bewegingen leren kennen. Al deze ontmoetingen 
verliepen in een sfeer van hartelijkheid en vertrouwen. Het is een boeiend bisdom dat ik leer 
kennen. Daarvoor ben ik oprecht dankbaar. Vooral dank ik u voor uw gebed voor ons bisdom en 
voor de bisschop. Alleen met Gods zegen kunnen we onze zending als christelijke gemeenschap 
aanhouden.  
 
In zijn homilie tijdens de bisschopswijding zegde de kardinaal: "Herders zijn de behoeders van de 
hoop, de bewaarders van het vertrouwen in de gemeenschappen. Hun hoop berust niet enkel op 
menselijke gronden zoals een zonnig karakter of een onverwoestbaar goed humeur. De hoop van de 
herders steunt op God en zijn beloften. En God is trouw. Hij is de ankerplaats in tijden van 
stormweer en het stuurvaste roer bij hoge zee". Die woorden zijn in mij blijven naklinken. De 
bisschop is een behoeder van hoop, een bewaarder van vertrouwen. Als we kijken naar onszelf, 



gaan we twijfelen. Waar gaat onze kerkgemeenschap heen? Hoe kunnen we het Evangelie beleven 
en doorgeven? Dat zijn vandaag geen gemakkelijke vragen. Toch is er hoop, zolang we maar naar 
Jezus blijven kijken. Zijn woord daagt ons uit en het sterkt ons. Zijn omgang met zieken en 
zwakken is voor ons een voorbeeld. Zijn lijden en sterven geeft kracht, wanneer ook wij ons kruis 
moeten dragen. Zijn nabijheid schept verbondenheid en solidariteit, vooral in het vieren van de 
eucharistie. Ja, er is er hoop voor onze kerkgemeenschap, zolang we uitzien naar Jezus en rond 
Hem blijven samenkomen. Daar wil ik als bisschop toe bijdragen: dat onze kerkgemeenschap in 
Jezus haar Heer en Vriend mag blijven ontmoeten. 

Broeders en zusters, in 2009 herdachten we 450 jaar stichting van het bisdom Antwerpen. Binnen 
twee jaar, in 2012, zullen we 50 jaar herstichting van het bisdom Antwerpen vieren. Deze twee 
jubilea hebben we samengebracht in een driejarig project, onder het motto: "Kerk onder stroom. 
4(50) jaar bisdom Antwerpen". Het is een uitnodiging aan groepen en bewegingen, parochies en 
federaties, jongeren en ouderen om samen van wal te steken en het schip van de kerk in de vaart te 
houden. Als bisdom willen we blijven varen op een onderstroom van geloof, hoop en liefde. Ik dank 
allen die aan dit project hun medewerking willen verlenen.  

Broeders en zusters, ik bid dat Gods zegen u mag begeleiden elke dag van het nieuwe jaar. 
Verbonden in de Heer Jezus, 

+ Johan Bonny 
Bisschop van Antwerpen 
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