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Goede vrienden,  
 
We zijn met velen in deze Chrismamis aanwezig:  veel vormelingen en catechisten uit tal 
van parochies en vooral veel priesters.    Na de homilie zal ik de heilige Oliën wijden voor 
de bediening van de sacramenten in ons bisdom: de Olie voor de ziekenzalving, de Olie 
voor de catechumenen en het Heilig Chrisma of de Olie voor de bediening van het doop-
sel, het vormsel en de priesterwijding.    Bij de wijding van het Heilig Chrisma zal ik de 
vormelingen naar voren roepen, zodat ze van nabij de voorbereiding kunnen meemaken 
van de olie waarmee ze binnenkort gezalfd worden.    Graag wil ik me eerst tot de vorme-
lingen richten, en nadien tot de priesters. 
 
Beste vormelingen,  komende zondag is het Pasen.  Vanaf de eerste zondag na Pasen be-
ginnen in ons bisdom de vormselvieringen, zeven weekends na elkaar, tot en met het feest 
van Pinksteren.  Zelf kijk ik ernaar uit om aan vele jongeren het sacrament van de Heilige 
Geest te kunnen toedienen.   Beste vormeling, hoe kijk jij uit naar jouw vormsel?  Want 
het gaat wel degelijk over jouw vormsel.   Wanneer je voor de bisschop of de priester 
staat om gevormd te worden, zal hij jouw naam vragen.   Niet je familienaam, maar je 
voornaam.   Zo was het al op je doopsel.   Dan heeft de priester jouw voornaam genoemd 
en gezegd: ‘Bert, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.   Nu 
zal de bisschop of zijn vertegenwoordiger zeggen: ‘Bert, ontvang het zegel van de Heilige 
Geest, de gave Gods’.   Zeker, je ontvangt het vormsel samen met de andere vormelingen 
van je parochie.  Samen volg je de catechese.  Samen behoor je tot de parochiegemeen-
schap.  En toch wordt je één per één gevormd.  De Heilige Geest wil in jouw hart en in 
jouw leven binnenkomen, als een nieuwe vriend en tochtgenoot.  Hij wil van jou een 
mens en een christen maken uit één stuk.   Hij wil jouw levensweg met je delen, tot het 
einde.  Beste vormeling, hoe kijk je uit naar de Heilige Geest?  Ben je klaar om Hem te 
ontvangen, zoals de apostelen op Pinksteren?    
 
 



 
 
Beste priesters,  Witte Donderdag is de dag waarop we de beloften van ons priesterschap 
vernieuwen.  We zullen het straks opnieuw doen: samen ‘ja’ zeggen aan de zending en de 
opdracht die ons bij de priesterwijding is toevertrouwd.   Oprecht ‘dank je wel’ aan alle 
priesters die in ons bisdom werkzaam zijn. ‘Dank je wel’ voor je dagelijkse inzet en be-
schikbaarheid, voor je geloof en je getuigenis,  voor je trouw in goede en kwade dagen. 
‘Dank je wel’ voor wie je bent, met vallen en opstaan, met winst en verlies.    
 
Jezus maakt het ons niet gemakkelijk.   Hij plaatst ons op het moeilijke snijpunt waar Hij 
zelf ging staan:  tussen God en de mensen,  tussen heiligen en zondaars,  tussen wet en  
genade,  tussen de Joodse overheid en het Romeinse landsbestuur, tussen traditie en ver-
nieuwing, tussen berg en vlakte.  Op dat moeilijke snijpunt heeft Jezus het volgehouden.  
Hij had het zich gemakkelijker kunnen maken door te kiezen voor de ene of de andere 
partij,  door nu eens de enen en dan weer de anderen gelijk te geven.  Dat deed Hij niet.  
Hij speelde geen spelletje Stratego.  Hij zocht niet naar de gemene deler of naar het groot-
ste aantal. Hij bleef zichzelf.  Hij trok verder langs het pad dat Hem verbond met zijn Va-
der en met zijn zending. Langs dat pad heeft Hij heel tegenstrijdige ervaringen 
meegemaakt: ervaringen van vriendschap en van eenzaamheid,  ervaringen van vreugde 
en van verdriet,  ervaringen van dankbaarheid en van agressie.   Bij elke ervaring kon Hij 
namen en gezichten plaatsen, zo concreet waren ze.   Het raadsel rond Hem werd alleen 
maar groter.  ‘Wie is Hij toch?’ vroegen velen zich af.   Wie is Hij toch, dat niemand be-
slag op Hem kan leggen?  Wie is Hij toch, dat Hij zichzelf kan blijven?  
 
Zo is het nog steeds.  Wie Jezus volgt, zeker als priester, krijgt met heel tegenstrijdige er-
varingen te maken.    Verwonder je niet dat gekende mensen uit je buurt wegblijven, wan-
neer je opkomt voor Jezus en het Evangelie. Ze willen liever niet met Jezus en het 
Evangelie geassocieerd worden.  Verwonder je evenmin dat ongekende mensen dan weer 
naar je toekomen en je dankbaar zijn.  Van jou willen ze horen wat niemand anders hun 
zegt of toont: dat God van hen houdt en hen waardeert. Het Evangelie is geen neutrale 
plek in deze wereld.  Het is een plek van keuze en van onderscheid, van nabijheid en van 
verschil, van vrijheid en van verbondenheid.   ‘Dank je wel’ om als priester op dit moeilij-
ke snijpunt te blijven staan, vaak tegen de stroom of tegen de publieke opinie in.   Overi-
gens, op datzelfde snijpunt zal je ervaren welke vreugde uit het Evangelie kan komen.   
Wat doet de vreugde van het Evangelie? Ze beschermt ons tegen de zure regen van ver-
bittering of verharding.  Een zure regen die ook wel eens door het dak van de Kerk kan 
lekken.  Ze wapent ons tegen de grootspraak van deze wereld.   Met één goedgerichte 
knipoog kun je als priester de grootste ballon doorprikken.  Ze brengt rust en zekerheid in 
ons hart, vooral in drukke dagen.   Ze maakt ons dankbaar, ook met een kleine oogst. Ze 
houdt de humor in ons levend, zelfs na een misstap of een valpartij.  Ze houdt van een 
goede mop, zelfs over de Kerk en haar bedienaren.  Gun het de gelovigen dat ze ook eens 
met ons mogen lachen!  Ook dat behoort tot de vreugde van het Evangelie. 
 
 



 
 
Goede vrienden, al wat we nu gaan doen staat in het teken van de vreugde van het Evan-
gelie: de beloften van ons priesterschap vernieuwen, de olie wijden voor de bediening van 
de sacramenten en de eucharistie vieren.  Ik wens je alvast een gezegend en vreugdevol 
paastriduüm toe. 
 
Amen. 

 
 

+ Johan Bonny 
Bisschop van Antwerpen 


