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Goede vrienden, enkele dagen geleden vierden we Allerheiligen. In de 

Karmel viert men op deze dag ook Allerheiligen en gedenkt men de heiligen 

van de orde. Juist daarom lezen we vandaag, zoals op 1 november, het 

evangelie van de zaligsprekingen. Heel passend natuurlijk voor deze 

priesterwijding. De zaligsprekingen zijn het begin van de Bergrede, de grote 

toespraak waarmee Jezus zijn optreden begint. Het is geen theoretische 

uitleg van zijn leer. Hij zegt heel eenvoudig wie zijn leerlingen zijn. Hij zegt 

waarom ze zalig en gelukkig zijn en en waarom ze het beste deel gekozen 

hebben.  

 

“Zalig de armen van geest”. Het is het eerste wat Hij zegt. Het is het hart van 

heel het evangelie. Hij rechtvaardigt niet de armoede. Het evangelie roept 

juist op tot solidariteit en strijd tegen armoede. Maar Hij rechtvaardigt wel zijn 

leerlingen. Als ze arm zijn, dan is het omdat ze het geworden zijn omwille van 

Hem. Ze hebben alles achtergelaten. Ze zijn weerloos en arm geworden. Is 

dat wel verstandig? Hebben ze zich niet vergist? Is het niet normaal dat een 

mens wil slagen in het leven en zich op een of andere manier wil valoriseren? 

Is het niet daarom dat men meer wil hebben en meer wil zijn dan anderen?  

 

Het is waar: in elk van ons leeft het verlangen om ons hoger te achten dan 

anderen. Het is de hoogmoed, de eigenliefde die bron is van veel ongeluk en 

veel ellende. Die ons ook belet om God te zoeken en Hem lief te hebben met 

heel ons hart en onze naaste als onszelf. Er is geen echte menselijkheid, geen 

echte solidariteit zonder die nederigheid en armoede van geest. De 

zaligrijzingen zeggen ons wie Gods ware vrienden zijn. Niet zij die zich hoger 

wanen dan anderen. Maar zij die alle pretenties over zichzelf hebben 

afgelegd, eenvoudigen van hart, zuiver in hun bedoelingen, barmhartig en 

vredelievend, niet alleen met zichzelf bezig. Ze zijn  gelijkvormig aan Jezus, 

Gods Zoon. Ze zijn, zoals Hij, kinderen van God. 

 



Arm van geest, dat kun je alleen zijn als je weet dat je om niet bemind bent. 

Het is het hart en de vreugde van het evangelie. Het is ook het hart en de 

vreugde van uw roeping, Martin, als religieuze en nu ook als priester. Door 

God gekend en bemind. Niet om die of die kwaliteit of die verdienste. Alleen 

omdat Hij je liefheeft. Ja, zo is God, we zijn Hem alles waard. We hoorden het 

bij Paulus: “Hij heeft zelfs zij eigen Zoon niet gespaard”. En er is niets meer dat 

ons van die liefde kan scheiden. Als je dat weet, dan word je arm van geest. 

Dan verlies je alle pretenties over jezelf. En dan  stel je ook geen eisen aan 

anderen. Dan word je barmhartig. “Wees barmhartig zoals je Vader 

barmhartig is”, zegt Jezus. En ook in de zaligsprekingen klinkt het: “Zalig de 

barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”. Op het 

gedachtenisprentje van de wijding dat we straks zullen ontvangen staan de 

woorden van Jezus en Hij verwijst naar de profeet Hosea: “Ik wil liever 

barmhartigheid dan offers”. 

 

Op 8 december zal paus Franciscus in de Sint-Pieter te Rome de deur openen 

die voor het komend jaar toegang geeft tot Gods barmhartigheid. Het is dag 

op de dag 50 jaar na de sluiting van het 2e Vaticaans Concilie, op het feest 

van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, poort van Gods genade. Het 

wordt een jaar van barmhartigheid. Een oproep tot heel de Kerk om in woord 

en daad teken te zijn van Gods grote liefde voor deze wereld en voor zijn 

mensen. Teken van Jezus zelf die niet gekomen is om te oordelen maar om te 

redden. De moderne samenleving heeft voor veel welstand gezorgd. Maar 

het is ook een harde en veeleisende samenleving. Rijkdom en succes staan 

hoog aangeschreven. Alleen de sterken halen het. De samenleving creëert 

daarom ook veel armoede, materieel en geestelijk. Juist tot hen zegt Jezus: 

zalig de armen. Geen mens is voor God te min. Niemand is uitgesloten.  

 

Dierbare Martin, laat de poort van Gods barmhartigheid niet alleen het begin 

zijn van het Heilig Jaar, maar het begin van heel je verder priesterleven. 

Mogen langs jou veel mensen God leren kennen en zijn grote 

barmhartigheid. In je apostolaat hier in het klooster waar veel mensen een 



luisterend or zoeken, of hulp en steun zoeken in hun zoektocht naar God, of 

hun hart komen openen in het biechtsacrament.  Moge je ook in het ruimere 

apostolaat dat de kerk je zal toevertrouwen een goede herder zijn die vele 

mensen tot bij God brengt.  

 

Beste Martin, straks word je tot priester gewijd. Je bent al gedoopt in Jezus’ 

naam en gezalfd met de Geest. Door je geloften en nu ook door het 

wijdingssacrament zal je Christus op een bijzondere wijze toebehoren. Je bent 

van Hem. Wees niet bevreesd. Wees zijn trouwe leerling, een arme van geest. 

Met als enige zekerheid: dat je door Hem gekend en bemind bent, radicaal 

aanvaard. Met de woorden van Paulus zeg ik het ook tot u: noch de dood 

noch het leven, noch wat is noch wat zijn zal, noch enige macht in den hoge 

of in de diepte, niets of niemand kan ons scheiden van de liefde die God ons 

betoont in Christus Jezus, zijn Zoon. 

 

 


