
Homilie 17 maart 2019  Guido Schoorens 

Gezinsviering-Vormelingen kruisjes 

 

Bijbelteksten: 

Genesis 12, 5-12; 17-18  Verbond tussen Jaweh en Abraham 

Psalm 27 David zingt Gods steun en toeverlaat 

Fil 3,17-4,1 of 3,20-4,1 In Christus ligt onze toekomst 

Luc 9, 28b-36 Laat ons drie tenten bouwen….Jezus ervaart dat zijn Vader hem gezonden 
heeft…niet ter plaatse blijven maar voorbeeld voor de mensen , hen oproepen Hem te 
volgen 

Lieve mensen,  

met zo velen hier aanwezig , gezinnen , peters en meters en  bijzonder Meisjes en jongens , 
de vrouwen en Mannen ven de toekomst, Kruisdragers van de wereld van morgen; Welkom 

Vooral Genesis , Lucas en psalm 27 hebben mij opnieuw hoopvol en blij gemaakt 

In deze hoop en vreugde wil ik volgende gedachten delen; 

Zoals ouders, peters en meters een verbond sloten met hun kinderen, op ons kunt je steeds 
rekenen, zo kunnen wij allen ervaren hoe God zijn eeuwenoude belofte aan Abraham , door 
de mensen ,vroeger nu en morgen laat realiseren. Wij zullen hoop zijn voor  elkaar en 
iedereen in de wereld. 

Zoals Petrus, gelukkig en blij ,samen met Jezus en zijn beste vrienden op de berg Thabor, in 
de aanschijn van Mozes en Elia uitsprak: “ Laat ons hier drie tenten bouwen” werd Petrus in 
de kern van zijn geloofd geraakt door het horen ven de hemelse stem: dit is mijn 
welbeminde Zoon” God is bij ons door zijn Zoon nabij, volg Hem,,, Perplex  door deze 
opdracht, zwegen de apostelen, overrompeld door deze Godsopenbaring: Volg mij Zoon, in 
Hem zal ik Uw God en Vader, u allen tot kruisdragers uitnodigen, de verticale balk op weg 
naar Mij uw Vader, en de horizontale, verbonden met allen, in het bijzonder met deze 
mensen wiens dagelijks leven soms te zwaar blijkt te zijn. 

Vandaag vragen wij solidariteit, grondslag van de rechtvaardigheid , met de mensen in 
Guatemala Ook hier werden de indianen door de westerse veroveringsdrang en roofbouw, 
in een armoede gebracht, armoede die de genocide van te vele mensen mag genoemd 
worden. 

Een Oost-vlaamse priester uit Maarkedal, Eric Gruloos  is reeds meer dan dertigjaar in de 
bres om samen met de toch zo gelovige bevolking, een recht op voedsel, recht op eigen 
bestaan te realiseren. 

De Maya’s strijden en verenigen zich om voldoende zelf voedsel te kunnen kweken, op de 
grond door God aan de mensen gegeven te laten floreren, en niet zoals velen deze gronden 
uitbuiten en opeisen voor industrielandbouw en industriele roofbouw en vooral het stuk 
maken van de natuur om de goudmijnen, in handen van buitenlandse multi-nationals uit 
baten. 



De eigen landbouw ontwikkelen, voldoende voor elk gezin daaraan willen wij de actie van 
Broederlijk delen gestalte geven 

Grond voorbehouden om te voeden 

Grond als kleine eigendom te kunnen aanschaffen 

Grond, samen te bewerken, als een coöperatieve en gelovige gemeenschap 

Kracht uit dit voedsel om te groeien in gezondheid en levenskansen, in studie, vorming en 
zelfbestuur. 

Laat ons samen, in het bijzonder  met de nieuwe dragers van het Kruis, de mensen in 
Guatemala 

steunen , samen vechten met hen voor een gezonde wereld, een echte ecologische zorg 
onderbouwt door het Verbond dat God met de mens heeft gesloten. 

Laat ons uit de” tenten” komen en zorg dragen voor allen . 

Laat de wereld ervaren dat het volgen van Hem die God Zijn Beminde Zoon noemt, ook onze 
levensweg is, die God onze Vader , samen met ons wil gaan 

Jonge kruisdragers het lukt, zovele ouderen voor u, hebben het aangedurfd  en tekens van 
hoop en vreugde  in Gods naam bij elkaar en over de grenzen heen gebracht. Deel uw 
kansen, uw moed en uw durf met vooral die jongeren die enkel een glimlach als rijkdom 
bezitten.  


