
 

 

Beste parochianen, 
Na een lange stilte begroet ik u met dezelfde vreugde als altijd. God blijft trouw aan zijn 
belofte om van ons te houden. 
Eind vorig jaar tijdens mijn vakantie kreeg ik plotseling de gelegenheid om naar Chili te 
reizen. Hoewel het een onvoorziene reis was, heb ik het gemaakt uit liefde voor mijn 
ouders. Ze konden niet aanwezig zijn tijdens mijn priesterwijding, toen de Heer mijn leven 
aan zijn dienst heeft gewijd. 
De reis was fantastisch. We hebben als familie Eucharistie gevierd en God bedankt voor de 
grote liefde die Hij voor ons heeft. Mijn ouders zijn dolgelukkig met het voorrecht een zoon 
als priester te hebben en mij zo gelukkig te zien. Ze groeten u hartelijk, omdat ze weten dat 
hun zoon heel graag zijn dienst in uw midden vervult. Ikzelf dank u ook voor al het goede 
dat u voor me hebt gedaan. Ik voel me geliefd en geaccepteerd in alles wat we samen 
kunnen doen. 
 
Dit is zeker niet voorbij. Dit nieuwe jaar zit vol met uitdagingen en kansen om het ware 
geluk te ontmoeten, namelijk door Gods wil te doen. Zoals we zien in de lezingen van deze 
zondagen, roept God ons. Hij nodigt ons uit om bij hem te zijn, om hem in ons leven te 
herkennen. 
Ik wil u graag over een artikel vertellen dat ik heb gelezen. Het is heel goed om dit aan het 
begin van het jaar te herdenken. Het zal ons zeker helpen. 
Paus Franciscus sprak over drie oproepen die God ons aanreikt. Deze specifieke oproepen 
worden door hem "een initiatief van zijn liefde" genoemd.  
Hebben we de roeping van God in ons leven herkent? 
Gods eerste roeping is tot leven. “Wij worden geboren als unieke mensen, zo schiep God 
ons als individu”. 
Dan "roept God ons tot geloof en om deel uit te maken van zijn gezin in de Kerk, als 
kinderen van God." 
En tot slot: "God roept ons tot een bepaalde levensstaat: om onszelf te geven in het 
huwelijk, het priesterschap of het godgewijde leven." 
De paus legde uit dat deze oproepen “verschillende manieren zijn om het plan uit te voeren 
dat God voor ieder van ons heeft, wat altijd liefde is. En de grootste vreugde voor elke 
gelovige is om gehoor te geven aan deze oproep, om zichzelf volledig in dienst te stellen van 
God en zijn broeders”. 
'Geconfronteerd met de roeping van de Heer, die ons op duizend manieren kan bereiken, 
door mensen, gebeurtenissen, zowel gelukkig als verdrietig, kan onze houding soms 
afwijzend zijn, omdat wij het in tegenspraak vinden met ons streven; of het eng vinden, 
omdat we het te veeleisend en ongemakkelijk ervaren. Maar Gods roep is liefde, en die 
wordt alleen met liefde beantwoord.  
En weet u? God roept ons iedere keer opnieuw. Ook vandaag roept Hij, om Hem te volgen.  
Als we het ons realiseren, is deze leer van paus Franciscus in overeenstemming met wat we 
deze zondagen in de lezingen hebben gehoord. De Heer roept zijn leerlingen om hem te 
volgen. Ze gaan zonder aarzelen achter Hem aan en hun leven verandert. 
Dit is de uitnodiging voor iedereen, of we nu getrouwd of vrijgezel zijn. Het gaat erom dat 
we gehoor geven aan de oproep die Jezus ons doet om zijn liefde te ervaren. 
 



 

 

Geachte parochiaan, vandaag wil ik u uitnodigen om niet doof te zijn. Maar dat u zich kunt 
herkennen in die leerlingen die druk waren met allerlei dingen en met hun leven. Maar toen 
ze de uitnodiging van Jezus hadden gezien en gehoord, alles achterlieten en Hem volgden. 
Vandaag nodig ik u uit om naar Zijn roepstem te luisteren. Jezus wilt dat u zijn nabijheid 
ervaart. En als u hem al kent, mag u zich verheugen en die vreugde van uw jeugd opnieuw 
ervaren. 
U zult zien wanneer u Hem weer ontmoet, hoe uw leven zal opbloeien. Omdat de 
ontmoeting met Jezus, over de Vader spreekt, die zijn liefde aan ons kenbaar maakt.  
En dan, spontaan, komt het verlangen om het ook over te brengen aan de mensen van wie 
we houden, in ons op: "Ik heb de liefde gevonden", "Ik heb de zin van mijn leven gevonden".  
In één woord: “Ik heb God gevonden”. 
 
Met liefde, 
Kapelaan Javier. 


