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Geliefde Mensen, 
 
Het thema van de Erfgoed-dag vandaag is ‘kiezen’. 
Jezus werd gekozen en koos om Goede Herder, om Zoon van God te zijn. 
 
Geroepen tot waarachtige, Leven-gevende en helende Liefde: 
dàt is de roeping van een Goede Herderin, van een Goede Herder. 
 
Johannes schetst ons vandaag 3 grondhoudingen die daarvoor nodig zijn: 

een hart hebben voor alle Mensen zonder onderscheid 
bereid zijn, telkens opnieuw, Mijn Leven te geven. 
De Vader kennen en Mij aan de Vader laten kennen 

   Mensen kennen en mij aan mensen laten kennen 
 
Goede Herder, Goede Herderin zijn  
is een hart ontwikkelen gevoed door Gods Hart. 
 
Het is handelen overeenkomstig Gods wil. 
Gods wil die in mij geschiedt  
is de Liefde die mij de Weg toont ,   
niet de weg van het machtsmisbruik en het niets-ontziende eigen-belang  van een huurling. 
Het is dàt Woord en die Daad die Mensen samenbrengt en met elkaar verenigt. 
 
‘Kennen’  is die levenswijze die Mensen tot hun echte binnenkant brengt, tot hun diepe Zelf, 
Mensen die geloven, 
ervaren plots of gaandeweg 
dat een mens zijn werkelijke natuur zuiver Licht is, zuiver Bewustzijn. 
 
‘Kennen’  is  als Goede Herder, als Goede Herderin  
 die tijd en ruimte vrijmaken  
die mij telkens weer de Vader laat kennen. 
Een Aanwezige die Johannes ons hier en op vele plaatsen in zijn evangelie, Goed Nieuws, laat kennen als: 
‘ Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.’ 
Zo is het Licht van een Mens in God en Gods Licht in elke mens. 
Voor Johannes is “kennen” een zaak van het hart,  
een zachte kennis geboren uit wederzijdse liefde.  
Het is een kennen met alles van mijn Mens-Zijn, 
Mijn hart, mijn verstand, mijn lijf, mijn innerlijke Licht… 
 
Me-Zelf kennen als eindeloos eeuwig bestaand Bewustzijn,  
niet door lijden of dood kapot te krijgen, 
maakt dat ik Mijn Leven durf inzetten, 
dat ik het waag mijn lichaam  uit handen te geven 
zoals een graankorrel in de aarde valt en sterft om vruchten voort te brengen. 
Dàn geef je je aardse leven met al je talenten 
in het besef dat niets van een mens verloren gaat. 
 
Dat besef, dat één-Zijn met God heeft Jezus de kracht gegeven  
om zijn Weg van Liefde te gaan doorheen het Kruis tot in Het Licht van God 
Dat besef heeft Gandhi de kracht gegeven om met enkel het wapen van Liefde en gerechtigheid  
op te komen voor een menswaardig bestaan voor elke mens, Indiër of Engelsman 
 
Dat besef heeft Martin Luther King en zijn beweging geweldloos doen opstaan  
voor de menswaardigheid van elke verdrukte en als minderwaardig beschouwde anders-gekleurde medemens. 
Durf ik, gelovige…  



2 
 

durven wij, gelovige basisgemeenschappen… 
dan ook opstaan voor onderdak, voedsel, zuiver water  voor elke mens 
voor vrede overal in onze wereld, een oproep om geweld te stoppen, 
door bijvoorbeeld eenvoudigweg elke avond tussen 7 en 8  
een bloem en een brandend kaarsje te plaatsen buiten op onze vensterbank? 

 
opstaan voor gelijkwaardigheid van mensen in onze eigen katholieke kerk,  
mannen en vrouwen, hetero’s , homo’s, transgenders,  
door bijvoorbeeld eenvoudigweg Kerk op te bouwen vanuit de waarden van het Evangelie  
waartoe iemand als priester Luc ons oproept. 
 

Deze woorden naar Ilse Cornu wil ik graag met ons allen meegeven, terug naar ons leven van alledag: 
Goede Herder, Goede Herderin van Licht wil ik zijn 
Wiegend golvend Licht 
dat mensen nabij is met een zee van zorg 
 
Gij zalft mij 
Lieve Bron van Licht 
Gij breekt mijn zielelicht naar buiten 
Gij doet uw glimlach glanzen op mijn gezicht 
 
Zo werk ik mee aan Uw wonderen 
Strooi ik met Uw sterren 
Ben ik gedragen in Uw tedere schoot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


