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Broeders en zusters in Christus,  
 
Nieuw Licht gaat over ons op. Wij begeven ons op weg naar Kerstmis. Dit Licht 
tegemoet. Van verre straalt het ons al toe. Vanuit de kribbe. Laat ons het pasgeboren 
Kind aanbidden: Jezus. Want Hij is het Licht van de wereld. In Hem is voorgoed de 
menslievendheid van God onder ons verschenen (vgl. Tit. 3,4). 
 
Maar valt dit jaar over dit Licht niet een zwarte schaduw? Pijnlijk zijn wij als Kerk 
getroffen door misbruikschandalen, aan kinderen en jongeren begaan. Het Concilie 
hield de Kerk voor: 'neem het weer op voor de armen, de weerlozen. Jezus' voorliefde 
ging toch juist uit naar deze "kleinen" (vgl. Mt. 18,3v.). Neem hen in bescherming' (vgl. 
Christus Dominus nr. 13). 
 
Onbegrijpelijk is het nu, dat verschillende bedienaren van de Kerk deze opdracht 
geschonden hebben. Vele gelovigen zijn hierdoor geschokt. Zij zijn teleurgesteld. Zij 
vragen zich af: en hoe nu verder? 
 
Allereerst zal alles in het werk gesteld moeten worden om aan de slachtoffers recht te 
laten wedervaren. Zij vragen geheel onze aandacht en onze steun. Alles moet er 
verder aan gedaan worden om, waar dan ook, zulk misdadig handelen te voorkomen. 
 
Elk jaar weer vieren wij Kerstmis als het feest van een nieuwe aanvang. God heeft in 
de Menswording van Jezus een nieuw begin met ons mensen gemaakt. Hij is 
binnengetreden in onze beladen geschiedenis. Meer dan ooit zullen wij daarom in dit 
jaar dit hoogfeest moeten aangrijpen om als Kerk een nieuwe start te maken. Onze 
keuze voor Christus moet weer welbewust en vol overtuiging worden. 
 
Want, het geloof in God en in zijn Christus is allang geen vanzelfsprekendheid meer in 
onze streken. Het wordt niet meer als vanzelf op ons overgedragen vanuit onze 
samenleving. Er is een hernieuwde keuze nodig. 
 
Wij belijden in het Credo de "heiligheid van de Kerk". Een betiteling die wellicht 
menigeen in de huidige situatie misplaatst vindt. Maar: de heiligheid van de Kerk hangt 
nooit of te nimmer af van de prestatie van ons mensen; zij is altijd vrucht van de heilige 
Geest en van zijn gaven. Die zuivere Geest van geloof en liefde blijft, God zij dank, 
werkzaam in onze Kerk: Wij zien het in de mensen die in gebed met God verbonden 
zijn en die met  een onbaatzuchtige liefde hun naaste bijstaan. 
 
Maar de Kerk mag nooit zelfgenoegzaam zijn, want diezelfde heilige Kerk is een kerk 
van mensen en is daarom toch altijd ook weer "tot uitzuivering geroepen" (Lumen 
Gentium nr. 8). Zij is als Kerk van mensen ook steeds een Kerk van zondaars. Elke dag 
weer moet zij haar schuld belijden en bidden: "Vergeef ons onze schuld" (Mt. 6,12). 
Sint Paulus zegt niet voor niets: de Kerk draagt de rijkdom van Christus in aarden 
potten, zodat blijkt dat de overmatige kracht van God komt en niet van ons (vgl. 2 Kor. 
4,7). 
 
Laten wij onze liefde voor de Kerk, ondanks alle fouten van met name ook haar 
bedienaren, niet verliezen, maar deze juist versterken. Christus laat zijn Kerk niet in de 



steek. Hij blijft haar trouw. In haar vaak armzalige gestalte blijft zijn Geest werkzaam. 
Ondanks haar zondige gebrokenheid. 
 
Met de hulp van deze Geest kunnen wij een nieuw begin maken. Daarom reiken wij 
elkaar de hand toe als één familie. Wij bemoedigen elkaar in ons pogen steeds meer te 
beantwoorden aan wat Jezus van ons vraagt. Als wij één ding in deze moeilijke tijd 
geleerd hebben: dan is het wel dat wij broze wezens zijn, arme zondaars; dat wij 
voortdurend Gods vergevende genade nodig hebben. Wij hebben geen enkele grond 
ons boven anderen te verheffen. Het past ons daarom een grote nederigheid in acht te 
nemen. 
 
Dat mag onze Kerstwens zijn: dat wij het éne noodzakelijke onder ogen blijven zien, In 
Jezus, de God-met-ons, is het nieuwe Licht opgegaan, opdat er geen kwaad meer mag 
gebeuren. Dit Licht blijft bij ons. Komt, laten wij de Heer aanbidden. Want Hij blijft 
inderdaad bij ons, in zijn woord, in zijn sacrament, in zijn verzoenende liefde. 
 
Een gezegende Adventstijd en een zalig Kerstfeest wens ik u allen. 
 
Roermond, Advent 2010 
 
+ Frans Wiertz, 
bisschop van Roermond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


