
Vraagliedje naar Jesaja 
 
Waar wonen wolf en lam tezamen 
en waar grazen nu kalf en leeuw ? 
waar ligt de panter naast het bokje 
en waar is er geen mens teveel ? 
 
Waar helpen mensen lasten dragen 
en waar zijn zij elkaar nabij, 
zo mens dat niemand nog moet vragen 
wanneer komt Jezus ?  Wie is Hij ? 
 
Waar is de bijbel zo geschreven 
in oog en hart van alleman 
dat 't kleinste mensenkind kan weten : 
daar komt zeer zeker Kerstmis van ? 
 
En waar komt God onder de mensen, 
zo dat zij weer elkaar verstaan 
en brood en liefde leren geven, 
vergevend naast de ander staan ? 
 
En herbeginnen honderd keren 
- of zeventig maal zeven maal - 
en dansen zingen musiceren 
en spreken in een nieuwe taal ? 
 
Kunnen wij straks in witte kleren 
beginnen aan het kerstverhaal ? 
 
Fasafas 
 
ZALIG KERSTFEEST 
 
Het jaar loopt op zijn einde. Het is bijna vanzelfsprekend dat we de balans op van alles wat in 
het voorbije jaar is gebeurd. 
In dit voorbije jaar is er veel gebeurd in onze ‘nieuwe parochie’. De gemeenschap van 
Kolegem kijkt met veel verdriet naar het sluiten van de kerk en het vertrek van pater Gilbert. 
Ook de gemeenschappen van Sint-Jozef en Maria-Goretti kennen dit verdriet: er zijn geen 
zondagsdiensten meer. Gelukkiglijk kunnen zij in de week nog samen komen. 
 
Nu maandag vieren wij het feest van de Menswording van Jezus. Eigenlijk is het geen 
éénmalig feest: elke dag opnieuw kan Jezus mens worden midden onder ons. Daar kunnen wij 
aan mee helpen, door ons hart open te stellen voor wat Hij tot ons zegt, aan ons vraagt. Dat is 
niet alleen een persoonlijk gebeuren. In het hart van onze gemeenschappen kan Jezus elke dag 
opnieuw mens worden, heel het jaar door. Dat gebeurt niet spectaculair, de eerste Kerstmis 
vond plaats aan de rand van de maatschappij. De menswording van Jezus in onze nieuwe 
parochie zal ook niet spectaculair zijn, het is geen groots en plots gebeuren, maar een stapje 
van dag tot dag. Al kan het soms vruchteloos lijken, we geven de moed niet. 
 



Een kerstwens dan voor onze gemeenschappen? Dat de Heer in ons midden te vinden mag 
zijn, ervaren mag worden in troost en aanmoediging, in visie en geduld, in gegeven 
vertrouwen en gedeelde hoop. Kijk ook maar eens naar het ‘Vraagliedje van Jesaja’, daar staat 
het poëtisch verwoord wat ik u allen toewens. 
 
Zalig Kerstfeest voor ieder van u. 
Uw pastoor, pater Guido 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Er wordt heel wat vergaderd in deze dagen. Althans, dat was de bedoeling nu maandagavond - 
maar de sneeuw heeft er voor gezorgd dat de kerkraad van Sint-Godelieve moest worden 
uitgesteld. Dinsdag dan was er de bijeenkomst van de dekenale ploeg van Gent. 
Op Sint-Vincentius werd de kerk gekuist door vrijwilligers van Samana. Het parochieteam 
van Sint-Vincentius kwam dan weer samen op woensdagavond, evenals de kerkfabriek die op 
vrijdagavond vergaderde. Op zondag 17 december vergaderde de kerkfabriek van Sint-Jozef. 
 
Ondertussen werd er al druk voorbereidingen getroffen voor ‘Soep op de Stoep’. Deze actie 
ging door op Sint-Godelieve op zaterdag en op Sint-Catharina op zondag. Her en der zijn ook 
verschillende verenigingen reeds bezig hun kerstfeest voor te bereiden. Kerstmis komt 
naderbij … de kerken worden gekuist en versierd. Op Sint-Catharina werden naar jaarlijkse 
gewoonte de sterren aan de toren gehangen door de Heemkundige Kring. 
 
Vrijdag kwamen de kinderen van de catechese op Sint-Catharina samen voor hun 
adventstocht. Vier kaarsen, vier kleuren kregen betekenis voor hen. 
 
 
KERSTAVOND VOOR DE NOENE 
 
Reeds heel wat jaren is er op Sint-Vincentius ‘Kerstavond voor de noene’. Mensen die op 
kerstavond naar de middernachtsmis komen en vooraf nergens zijn uitgenodigd waren 
welkom op de pastorie in de Maïsstraat. 
Het vertrek van pater Guido naar de Vroonstalledries wil niet het einde betekenen van deze 
mooie traditie. Wie op kerstavond wil komen is hartelijk welkom in de winterkapel van Sint-
Vincentius vanaf 19.30 u. We houden het bij een eenvoudige maaltijd in elkaars gezelschap, 
wat kerstverhalen of gedichten, kerstliederen samen zingen en zo ons voorbereiden op de 
middernachtsmis. 
Eigenlijk had deze uitnodiging reeds veel vroeger in het parochieblad moeten staan … als u 
dit bericht nog op tijd leest en mee wilt doen, aarzel dan niet en bel onmiddellijk naar pater 
Guido (0484/508.826), kwestie van voldoende eten te hebben. 
 
 
 
 
 


