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We hebben er altijd naar gestreefd om 
ons gezinnetje een verlenging van de kerk 
te maken, vandaar de titel: ons gezin: de 
huiskerk. We zijn thuis met zes: mama, 
papa, Elien, Daniel, Laure, en Helena.

Het gezin is enorm belangrijk, maar 
wordt momenteel heel hard aangeval-
len. Een goed gezin is voor satan een 

Het gezin: de huiskerk.
Toespraak van Jan & Laure Vos

‘Echte Liefde Wacht’- dag
3 maart 2018

Sommige ouders hoort men wel eens 
zeggen: “Wij laten onze kinderen niet 
dopen of vormen en geven ook geen 
katechese. We laten ze vrij, en eens 
ze ouder zijn kunnen ze daar dan zelf 
over beslissen.” Hun kinderen blijven 
dan gedurende heel hun jeugd onwe-
tend over het Katholieke geloof, terwijl 
wiskunde, geschiedenis, wetenschap-
pen, enz…wél ’verplichte’ leerstof is! 
Heel vaak blijven die kinderen, eens 
opgegroeid, bij hun oude gewoontes 
en kiezen om niét naar de H. mis te 
gaan, om niét te bidden,... 
Het gezin van Jan en Reneé was van 
meet af aan het tegenovergestelde: 
nog vóór het huwelijk hadden zij 
besloten om van hun gezinnetje een 
‘huiskerk’ te maken. En terecht, want 
niemand kan écht kiezen zonder eerst 
te weten wat een bepaalde keuze 
inhoudt. 
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doorn in het oog, omdat het 
iets is dat heel belangrijk is 
voor een ‘goede’ samenleving.

Gezin komt voort uit het hu-
welijk, en als we het huwelijk 
opzoeken in de bijbel, dan ko-
men we o.a. uit op de plaats 
Kana, waar het openbaar leven 
van Jezus begonnen is. De eer-
ste plaats waar hij zich geopen-
baard heeft, was een huwelijk. 
Daaruit blijkt hoe belangrijk 
het huwelijk is. Het huwelijk is 
een verbond tussen een man en 
een vrouw die hun hele leven 
samen delen en die kinderen 
krijgen; een gezin stichten dus. 
De meeste culturen hebben al-
tijd het belang ervan erkend, 
op een paar uitzonderingen na.
Jezus gebruikt zelf de liefde tus-
sen man en vrouw in het hu-
welijk, als een afbeelding van 
Zijn liefde voor de Kerk. Jezus 

is het hoofd van de Kerk, de 
Kerk is Zijn bruid die Hij lief-
heeft. Het huwelijk is ook een 
afbeelding van Gods liefde voor 
de Kerk. Als man en vrouw be-
slissen om te huwen en elkaar 
dat sacrament toedienen, dan 
kiezen zij ervoor om dat beeld 
naar voor te brengen, om zo 
te leven. Paulus zei daarover: 
“Ik voor mij betrek het op de 
Kerk”, en hij geeft een heleboel 
uitleg over de liefdevolle ver-
houding tussen man en vrouw. 
Maar voor hem was het huwe-
lijk vooral het beeld van de lief-
de van Christus voor Zijn Kerk.

En zoals we weten is God drie-
een: Vader, Zoon, en heilige 
Geest. God zelf is ook een ge-

meenschap; het is een relatie 
tussen drie goddelijke personen; 
het is belangrijk om dat goed 
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te beseffen. In feite is God een 
liefdevolle gemeenschap die veel 
gelijkenissen vertoont met een 
aards gezin. God IS liefde; hij is 
een gemeenschap van liefde, net 
zoals in een huwelijk. Als paus 

Johannes Paulus II over het ge-
zin sprak, dan zei hij: “Het ge-
zin is de eerste school van de 
liefde.” En dat is logisch: als we 
als gezin beeld mogen zijn van 
de liefde die God is, beeld mo-
gen zijn van de relatie tussen 
Christus en zijn kerk, ja, dan is 
inderdaad het gezin een school 
van liefde, daarin leren we elke 
dag opnieuw met vallen en op-
staan om écht te beminnen.

We hoeven dan ook niet verwon-
derd te zijn dat God, wanneer 
Hij koos om mens te worden, 

dat gedaan heeft in een gezin. 
Hij had daar ook ineens kunnen 
zijn; het is voor Hem een klein 
kunstje om dat te doen. Maar Hij 
heeft dat niet gedaan, Hij heeft 
de schoot van Maria gekozen om 

mens te worden, zoals 
elk van ons in de schoot 
van onze moeder is ont-
staan en gegroeid en ge-
boren. En daar zien we 
dan de heilige familie: 
Jezus, Maria, en Jozef. 
God wordt mens in een 
gezin en daarom mogen 
wij als gezin ook zeggen: 
als God er voor kiest om 
in een gezin geboren te 

worden, om daar met Zijn lief-
de aanwezig te zijn, dan is dat 
gezin voor ons een model, een 
voorbeeld. Dan kunnen we gaan 
leven met die heilige familie, en 
kunnen we ons de vraag stellen: 
“Hoe kan ik leven met Jezus in 
ons gezin, hoe kan ik leven met 
Maria in ons gezin, en hoe kan 
ik leven met Jozef in ons gezin?”

Leven met Jezus in ons gezin. 

De ingesteldheid waar mijn 
echtgenote Reneé en ik voor ge-
kozen hebben, is: om een ‘Eu-
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charistisch gezin’ te zijn. Moeder 
Teresa van Calcutta heeft een 
heel mooi gebed: het Nazareth-
gebed (zie verder), waarin dat 
heel duidelijk naar voor komt. 
Het wonder van de Eucharis-
tie is dat God ons niet verlaten 
heeft na Zijn dood, maar bij ons 
is gebleven. Heel concreet: Hij-
zelf, met Zijn lichaam, Zijn ziel 
en Zijn godheid, is helemaal 

aanwezig in de Eucharistie, en 
als wij in staat van genade zijn 
kunnen wij te communie gaan 
en kunnen wij Hem ontvangen. 
Wij ontvangen het eeuwige le-
ven in ons en wij delen reeds 
hier op aarde in het eeuwige le-
ven van God! Dat is een onvoor-
stelbaar mooi mysterie! In dit le-
ven mogen we al meemaken dat 
we reeds opgenomen worden 

in de Goddelijke drie-eenheid. 
Maar er moet wel aan een aan-
tal vereisten voldaan worden!
Laure: “De eerste vereisten zijn 
de sacramenten van het doopsel 
en van het vormsel. Onze ou-
ders hebben ons daarop voor-
bereid. Ook proberen we elke 
maand gebruik te maken van 
het sacrament van de biecht. In 
het Mariapark zijn we lid van 

een groep die bezig is met 
het geloof; we vinden in-
spiratie bij de zusters van 
Kortemark, en ook hier bij 
‘echte liefde wacht’. Bij de 
catechese en vorming hel-
pen onze ouders, dat be-
gon reeds heel jong, en dat 
komt ook heel spontaan. 
Wanneer je op school iets 
leert in verband met het 
geloof, dan wordt daar 

thuis uitgebreid over gepraat.”

Leven met Maria in het gezin.

Onze ingesteldheid is een ‘mari-
aal leven’. We proberen Maria in 
ons huisgezin op te nemen. Zij 
is onze moeder, zij werd door 
Jezus aan het kruis aan ons ge-
geven als ‘onze moeder’. Ma-
ria helpt ons op onze weg naar 
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God, op onze tocht naar de he-
mel. We kunnen ons geen betere 
moeder indenken dan Maria. Zij 
zorgt voor ons en ons gezinne-
tje in die goede en kwade da-
gen, in armoede en rijkdom, in 
ziekte en gezondheid. 
We moeten op Maria 
vertrouwen en toege-
wijd zijn aan Maria.
Laure: “Om in ver-
bondenheid met Ma-
ria te leven kan men 
bidden in gezinsver-
band. Maar dat is 
niet zo evident; wij 
zijn geen klooster-
gemeenschap, en we 
zijn vaak ook gebonden aan een 
strakke agenda, met soms stress 
als gevolg. Wij hebben vroeger 
geprobeerd om samen te bid-
den, maar dat is verwaterd. Aan 
tafel bidden we wel altijd samen 
en we gaan samen naar de mis. 
We doen ons best om in ons hart 
in verbondenheid met elkaar te 
leven, maar iedereen bidt wan-
neer het hem of haar het beste 
past. ‘Mijn werk is mijn gebed 
en mijn gebed is mijn werk.’ 
Toen we jonger waren werden 
we door mama en papa bege-
leid in het gebed; dat gebeurt nu 

ook nog voor Helena, de jongste. 
Ook in het Mariapark zijn we 
actief en we hebben ook regel-
matig aanbidding. Ook probe-
ren we zo veel mogelijk dienst-
baar te zijn: tijdens vakanties, 

op school, thuis, in een bejaar-
dentehuis, muziek spelen voor 
zieke mensen, vrijwilliger zijn in 
Lourdes, enz… Net zoals Maria 
bijvoorbeeld haar hoogzwangere 
nicht Elisabeth bezocht en hielp, 
proberen wij hetzelfde te doen.

Leven met Jozef in het gezin. 

Jozef is in de kerk een beetje een 
vergeten figuur. Er staat in de 
Bijbel weinig over Jozef geschre-
ven. Maar de paar zinnen die ver-
halen over Jozef, zeggen wel heel 
veel. Jozef is ook de patroonhei-
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lige van onze kerk, wat wil zeg-
gen dat hij een heel belangrijk 
persoon is. Jozef is rechtvaar-
dig en heilig, en met een enorm 

groot vertrouwen in God. Ik heb 
mij al dikwijls afgevraagd hoe ik 
zou reageren wanneer ik in een 
droom de boodschap kreeg: sta 
op, neem uw spullen, en vertrek 
naar Egypte. Zou ik dat ook wer-
kelijk doen??? Maar Jozef heeft 
niet getwijfeld en heeft het ge-
daan, vertrouwend dat dit no-
dig en goed was. Jozef moet niet 
alleen Maria heel graag gezien 
hebben, maar ook Jezus in haar 
schoot. En hij vertrouwde op 
de Goddelijke voorzienigheid, 

hij wist dat God met hen be-
gaan was. God voorziet dingen 
op momenten dat het voor ons 
nodig is: op materieel vlak, op 

financieel vlak, 
en op geestelijk 
vlak. Jozef was 
aanwezig in 
zijn gezin, als 
vader zorgde 
en werkte hij 
voor zijn gezin. 
Door zijn een-
voudig werk 
als schrijn-
werker kon hij 
voor zijn gezin 
zorgen en ook 
Jezus opleiden 
voor dat werk. 

Jozef is een heilige. Heiligheid 
is iets anders dan perfect zijn. 
Het is zelfs zo dat perfectionis-
me van de duivel is. Perfectio-
nisme doodt het leven, omdat je 
van jezelf of van anderen onmo-
gelijke zaken vraagt. Heiligheid 
heeft niet met perfectionisme te 
maken, maar wel met volmaakt 
zijn in de liefde. Dat is iets he-
lemaal anders. Jezus zei: “Wees 
volmaakt, zoals uw vader in de 
hemel volmaakt is.” Volmaakt in 
de liefde dus, want God IS liefde!
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Nazarethgebed 

(Moeder Teresa van Calcutta)

Hemelse Vader, U hebt ons een levensvoorbeeld gegeven 
in de heilige Familie van Nazareth. 

Help ons, liefhebbende Vader, om van ons gezin ook een 
Nazareth te maken waar liefde, vrede en vreugde heersen. 

Moge het vol bezinning, sterk eucharistisch 
en vol van blijdschap zijn. 

Help ons door middel van het gezamenlijk gebed 
om samen te blijven in vreugde en verdriet. 

Leer ons om Jezus te zien in de leden van ons gezin, 
vooral in Zijn smartelijke vermommingen. 

Moge het eucharistisch Hart van Jezus onze harten 
net zo zachtmoedig en nederig maken als het Zijne. 

Help ons onze gezinsverplichtingen 
op een heilige manier te vervullen. 

Laat ons van elkaar houden zoals God iedere dag 
meer van ieder van ons houdt en help ons 

elkaars fouten te vergeven zoals U ons onze zonden vergeeft. 

Help ons, liefhebbende Vader, om alles te aanvaarden 
wat U ons schenkt en met een brede glimlach 

alles te geven wat U van ons vraagt. 
Onbevlekt Hart van Maria, bron van onze vreugde, bid voor ons. 

Heilige Jozef, bid voor ons. 
Heilige beschermengelen, wees altijd bij ons, leid en bescherm ons. 

Amen.
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Xr is nixts vxrkxxrds mxt dxzx machinx bxhalvx xxn toxts. 
Dx andxrx 45 wxrkxn hxxl goxd. 

Maar dix xnx, dix hxt nixt doxt, maakt xxn hxxl groot vxrschil, 
vind jx ook nixt?

Bijvoorbxxld: jx kunt txgxn jxzxlf zxggxn: ‘Ik bxn xr maar xxn!’ 
Hxt maakt zxkxr gxxn vxrschil of ik mxxwxrk of nixt. 

Maar dat zix jx vxrkxxrd. 

Dx Kxrk hxxft jx nodig!

Xr wordt óók op joú gxrxkxnd!

Xxn andxrx kxxr, wannxxr jx dxnkt wxxr xxns nixt bxlangrijk tx zijn, 
dxnk dan xxns aan dxzx schrijfmachinx.

Want stxl jx xxns v%%r als twxx t%xtsxn nixt z%udxn wxrkxn…

%m n%g nixt v$n drix tx sprxkxn…

De schrijfmachine


