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T

ien korte biografische schetsen van priesters
uit Noordwest-Europa (Denemarken, Nederland, Frankrijk, Engeland, België en Duitsland) die
allen zalig of heilig zijn verklaard.
Het gaat om zeer gevarieerde persoonlijkheden,
allen mannen van God wier passie het is, mensen
te ontmoeten en naar God te brengen. De eigenheid en overtuigingkracht van de priester blijken
essentieel te zijn voor het vertrouwen in de toekomst van de Kerk. Deze priesters tonen de rijke
mogelijkheden van hun levensstaat, en staan in
belangrijke mate garant voor de vitaliteit van de
Kerk van Jezus Christus. Ook wordt in hun levensverhaal iets zichtbaar van de telkens terugkerende weerstanden, die steeds opnieuw overwonnen
moeten worden in de branding van onze wereld.
De overtuigende priester weet zich daarbij door
God geleid, en vindt telkens opnieuw genadevolle
vreugde in zijn leven te midden van de mensen.
Niels Stensen, (Denemarken, +1686)
Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars
(Frankrijk, +1859)
Damiaan De Veuster, (België, +1889)
Titus Brandsma (Nederland, +1942)
Antoine Chevrier (Frankrijk, +1879)
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John Henry Newman (Engeland, +1890)
Edward Poppe (België, +1924)
Petrus Donders (Nederland, +1887)
Eustachius van Lieshout (Nederland, +1943)
Karl Leisner (Duitsland, +1945)
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Woord vooraf

B

egin tachtiger jaren van de vorige eeuw las
ik van de Franse jezuïet André Manaranche
het boek Le Prêtre, ce prophète.1 Profeten zijn niet
zozeer personen die de toekomst voorspellen, als
wel mensen die door hun levenswijze iets duidelijk maken wat tot de essentie van ons bestaan
behoort, ook al wordt dit schijnbaar door velen
verdrongen. In de traditie van de katholieke Kerk
is de priester een man die, met al zijn menselijke
gebrokenheid, vooral God toebehoort en die het
als zijn zending beschouwt om God bij de mensen
en de mensen bij God te brengen. Pastorale bekommering is daartoe een vereiste. Als levensstaat
overstijgt het priesterschap iedere vorm van functionalisme, ook al is een zekere deskundigheid
onmisbaar voor doeltreffend pastoraal werken. De
priester is in Christus’ naam de bedienaar van de
Eucharistie als offer en als maaltijd des Heren, en
hij staat in dienst van de verzoening. Deze beide
sacramenten – kenmerkend voor de katholieke
kerkbeleving – veronderstellen dat de priester
1

Manaranche, A., Le prêtre, ce prophète. Parijs : Fayard (1982).
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niet helemaal van de wereld is, maar wel echt in
de wereld leeft. De afbeelding op de kaft van de
voetwassing door Jezus bij het Laatste Avondmaal
brengt dit mede in beeld.
Teken
Door zijn ongehuwde levensstaat toont de priester op bijzondere wijze dat hij verbonden is met
Hem die de wereld overwint (Joh 16,33) en kan
hij – als hij dit charisma evenwichtig en biddend
doorleeft – een open hart bieden voor de vreugden en de noden van veel mensen. Dit komt ook
tot uiting – zij het op een andere manier – bij het
christelijk huwelijk als uniek verbond, als sacrament, voor eens en voor altijd, in Christus’ naam.
De Kerk, die in een tijd van verregaande secularisatie (verwereldlijking) daaraan gelovig en moedig durft vast te houden, heeft iets profetisch in
onze samenleving. Zij is bij uitstek teken, omdat zij
te denken geeft: ‘Mijn hoop, God, is slechts op U
gevestigd’ (Ps 39,8). Dat deze verwijzing ook weerstand oproept, is iets van alle tijden, zeker wanneer
zowel priesters als gehuwden om soms begrijpelijke redenen hun eens gegeven woord niet gestand
kunnen doen. De kracht van dit teken is vaak ook
de kwetsbaarheid van onze Kerk. Zoals gezegd:
de Kerk behoort God toe, maar tevens geldt dat
niets menselijks haar vreemd is. Zowel de titel als
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