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HOMILIE KERKENPLAN  -  12-13 januari 2019 
(Bij het evangelie: Lucas 3, 15-16; 21-22) 

 

 

In het evangelie van vandaag staan twee figuren centraal, ook een beetje 

tegenover elkaar: Johannes de Doper en Jezus van Nazareth. Ze zijn wel niet als 

water en vuur. Dat niet...,  maar Johannes de Doper zegt wel: "Ik doop jullie met 

water. Hij zal dopen met vuur."  

 

De symbolen van water en vuur staan voor twee visies. Water en vuur zijn 

allebei zuiverend, maar op een andere wijze. Water spoelt het zand van je 

voeten. Vuur maakt van zand glas. Van het eerste word je schoon, van het 

tweede word je doorzichtig. 

 

Dat is het grote verschil tussen Johannes de Doper en Jezus van Nazareth. 

Johannes doet ons kijken naar het verleden en naar het stof dat uit het verleden 

is komen aanwaaien. Jezus doet ons kijken naar de toekomst en naar het 

komende licht dat door ons heen moet stralen.  

 

Johannes vraagt om bekering. Hij wijst op de dingen waarvan we afscheid 

moeten nemen. Hij weet dat hij de man van het verleden is. Niet hij maar Jezus 

is de toekomst, zegt Johannes zelf. Jezus kijkt niet om, Hij kijkt vooruit. Hij 

vraagt om geloof en wijst op het goede dat we kunnen doen. Op de toekomst 

dus. Met deze perspectiefwissel eindigt de tijd van het Oude Verbond en begint 

de tijd van het Nieuwe Verbond.  
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Wat betekent dat voor ons? Dat ook wij voor de keuze staan: willen we mensen 

van water zijn of mensen van vuur? Mensen die denken aan het verleden of 

mensen die uitzien naar de toekomst?  

 

Dat is ook de keuze waar de Kerk voor staat: kijkt ze naar het verleden of kijkt 

ze naar de toekomst? Ziet ze allereerst wat niet meer mag of kan? Of mikt ze 

vooral op wat moet en kan gebeuren? Dat is het verschil tussen een Kerk zijn 

van treurzangen en een Kerk van zaligsprekingen. 

 

Alleen hoop en toekomst maken enthousiast... Enthousiasme komt van het 

Grieks en betekent letterlijk: God in zich hebben, bezield door Gods Geest. "Hij 

zal dopen met de Heilige Geest en met vuur", zei Johannes de Doper.  

 

Alleen een enthousiaste mens kan andere mensen enthousiast maken. Daarom 

zei Johannes de Doper over Jezus: "Hij is sterker dan ik. Hij vermag meer dan 

ik." Enthousiasme vermag meer dan geweeklaag. 

 

Dat is het wat ook wij voor onze Emmaüsparochie willen. We moeten meer dan 

ooit een Kerk zijn die door haar geloof sterker is en door haar enthousiasme 

meer vermag. Een Kerk waar je het licht van het geloof doorheen kunt zien. Een 

transparante kerk die naar de toekomst wenkt.  

 

Maar om toekomst te schrijven mag je niet blijven hangen in het verleden. 

Kerkvader Augustinus zei al dat de Kerk altijd weer hernieuwd moet worden. 

Dus ook vandaag en morgen. 

 

Altijd weer moeten we bouwen aan een nieuwe Kerk, zodat het licht van haar 

geloof niet dof wordt. Want zonder vernieuwing kan de Kerk niet uitnodigend 

blijven, licht zijn voor de wereld.  
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Vernieuwing dus. Ons Emmaüsteam heeft zich daarom het voorbije jaar lang en 

diep gebogen over de vraag: wat is er nodig om - met respect voor het verleden 

en met oog op de toekomst - de grens tussen gisteren en morgen over te kunnen 

steken en de mensen van vandaag en morgen de hand te kunnen reiken?   

 

Om een kerkgemeenschap te zijn "die sterker is en meer vermag", is het 

Emmaüsteam tot een besluit gekomen dat het unaniem wil dragen en uitvoeren. 

 

We menen dat - om verder aan een nieuwe Kerk te kunnen bouwen - we onder 

meer ook letterlijk een nieuwe kerk zouden moeten bouwen, een nieuw 

kerkgebouw. Meer zelfs, we willen niet alleen een kerk bouwen, we willen ook 

een nieuwe Emmaüscampus bouwen: een complex van kerk, ontmoetingsruimte, 

vergaderzalen, secretariaat, onthaal, lokalen voor diaconie en misschien nog 

meer. 

 

Een nieuwe campus. We weten zelfs al waar. We hebben er al een plek voor 

gevonden. In het midden van onze Emmaüsparochie, op de grens tussen onze 

deelgemeenten Sint-Michiels en Sint-Andries, op een terrein dat nu toebehoort 

aan de VZW van het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Die grond is 

ons al toegezegd. 

 

Bouwen duurt helaas lang. Jezus van Nazareth zei wel: "Breek de tempel af. Ik 

zal hem in drie dagen weer opbouwen." Wij zullen er toch iets langer over doen. 

Geen drie dagen, maar drie jaar. Dat zou al mooi zijn.  

 

Het kan zelfs wat langer duren. Voor de realisatie volgen we immers alle 

wettelijke regels en alle kerkelijke en burgerlijke procedures. We zullen ons 

daarom laten bijstaan door specialisten in de diverse vakgebieden. 
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"Breek de tempel af. Ik zal Hem weer opbouwen..." Jezus van Nazareth wist dat 

om te bouwen je ook moest afbreken. Geen verrijzenis zonder dood: zelfs Hij 

moest sterven om op te staan.  

 

Dat is voor ons ook niet anders. De 'verrijzeniskerk' van onze Emmaüsparochie 

realiseren kan niet zonder afscheid te nemen van onze huidige vijf kerken. Alle 

vijf.  

 

De kerk van Sint-Andries is eigendom van de gemeente Brugge en een 

beschermd monument. Ze zou dus een andere, respectvolle en serene 

bestemming krijgen.  

 

De kerken van Sint-Baafs, Sint-Michiel, Sint-Willibrord en Sint-Godelieve zijn 

niet beschermd en zijn eigendom van de respectieve kerkfabrieken. Van ons dus. 

Ze kunnen worden herbestemd zonder erfgoedverplichtingen.  

 

Dit alles zal gebeuren met goedkeuring van het bisdom Brugge en in overleg en 

samenwerking met Stad Brugge.  De opbrengst van de verkoop zou dan dienen 

voor de nieuwe campus.  

 

En die campus is nodig om als Kerk enthousiast en transparant aanwezig te zijn 

in de wereld van vandaag en morgen. Onze bestaande kerkelijke infrastructuur is 

daar niet op voorzien.  

 

Wees gerust, we willen de overgang geleidelijk realiseren. We willen onze vijf 

kernen niet in de kou laten. We nemen hen systematisch mee in het verhaal, van 

de eerste tot de laatste steen, van fundament tot kruis in top. Wij blijven in elke 
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huidige kerk de pastoraal en de vieringen verzorgen tot in de puntjes, tot op de 

laatste dag dat iedere kerk open is. 

 

Vandaag schrijven we de eerste zin in ons verhaal van een nieuw verbond met 

jullie. We nemen jullie meteen mee. Daarom organiseren we over een week in 

onze vijf kernen infovergaderingen over onze plannen. (Bij de mededelingen 

straks volgt meer uitleg; u krijgt ook een blaadje met de data mee naar huis.) 

 

Afscheid nemen doet pijn, want de muren van onze vijf kerken hebben de adem 

opgezogen van het engagement van generaties. Dat verleden eren we, waarderen 

we, bewaren we in ons hart.  

 

Maar je bouwt geen toekomst met heimwee of sentiment, wel met dromen 

waaraan we samen werken. Onze Emmaüsparochie heeft enkel toekomst, als we 

het verleden kunnen koesteren in de herinnering, niet als we onszelf blijven 

koesteren in het verleden. 

 

We heten niet toevallig Emmaüsparochie. Ook de leerlingen van Emmaüs 

moesten - na Jezus ontmoet te hebben - opstaan en hun huis verlaten. Blijven 

zitten in dat huisje van Emmaüs had geen enkele toekomst. Dat was de deur 

dichtdoen en wachten tot het licht vanzelf zou uitgaan.  

 

De leerlingen van Emmaüs gingen naar buiten. Nog vóór het ochtend werd zelfs, 

zo staat het in het Emmaüsverhaal. Het nieuwe ochtendlicht werd geboren, 

terwijl ze op stap waren naar een nieuwe bestemming. "Waar ze de anderen 

aantroffen", staat in het evangelie. We willen dus een nieuwe kerk bouwen 

"waar we de anderen kunnen aantreffen". Laat het nieuwe licht stapsgewijze 

geboren worden. We hopen te mogen rekenen op jullie steun, bemoediging en... 

enthousiasme. 


