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Tijd om even achterom te kijken. Na een rijke academische loopbaan heeft pro-

fessor Lambert Leijssen afscheid genomen van het actieve professorenleven. 

Op 1 oktober 2007 is hij emeritus professor geworden. Sinds 1971 verzorgde 

hij onderwijs en onderzoek aan de faculteit, nam hij actief deel aan het universi-

taire leven, en stelde hij zijn expertise beschikbaar voor de Kerk in Vlaanderen. 

Hij hield ervan studenten in te wijden in de wereld van liturgie en sacramenten, 

en hen gevoelig te maken voor de liturgische en theologische diepte van sacra-

menteel leven en denken. Hij stond aan de oorsprong van vernieuwende onder-

zoeksprojecten die de sacramentologie in dialoog brachten met het moderne 

symbooldenken, de bevrijdingstheologie en het postmoderne kritische bewust-

zijn. Heel wat studenten wilden zich graag onder zijn leiding bekwamen in het 

doctoraatsonderzoek. Ook het leven en welzijn van de universitaire gemeen-

schap was professor Leijssen dierbaar. In officiële functies, onder meer als vi-

ce-decaan van de faculteit en vice-voorzitter van KADOC, maar vooral als be-

trokken collega, docent en priester, heeft hij zich voor het goed van de faculteit, 

professoren, medewerkers en studenten, ingezet. Ook voor de Kerk in Vlaande-

ren – en zeer zeker in zijn thuisbisdom Hasselt – heeft hij zich dienstbaar ge-

maakt, zowel als priester en theoloog. Hij verzorgde onder meer vorming voor 

de pastorale kaders, vervulde pastorale taken en was lid van theologische com-

missies. Tenslotte bleef professor Leijssen zijn familie een zeer warm hart toe-

dragen. Echter, wat professor Leijssen het meest tekende, was zijn hartelijke in-

borst en vriendelijke innemendheid. Zijn gastvrijheid op het Pauscollege illu-

streerde dit zeer goed – ieder die er langs kwam vertrok niet zonder vriendelijk 

woord, schouderklopje, en attentie. Voor heel veel mensen, zowel binnen als 

buiten de universiteit, heeft professor Leijssen zeer veel betekend – tot op van-

daag. 

 Het is dus met grote dankbaarheid dat we de tijd mogen nemen om even 

achterom te kijken, en stil mogen staan bij deze rijke loopbaan. Deze bundel, 

aangeboden aan de gevierde emeritus, is een teken hiervan. Collega‟s en vrien-

den drukken ermee hun welgemeende appreciatie uit voor wat professor Leijs-

sen als academicus, priester en vriend betekent. Vanuit hun eigen achtergrond 

en specialisme snijden ze allen onderwerpen aan die Lambert Leijssen geduren-

de zijn academische loopbaan nauw aan het hart lagen. Tegelijk kijken ze hier-



THOMAS KNIEPS-PORT LE ROI & LIEVEN BOEVE 

 

10 

bij niet alleen achterom maar ook vooruit. Vaak in dialoog met, of vertrekkend 

van inzichten of impulsen uit professor Leijssens werk, engageren ze zich tege-

lijk in een (theologische) reflectie voor vandaag en morgen. Even achterom kij-

ken om dan vooruit te kunnen kijken: het is de beste hulde die aan professor Le-

ijssen kan gebracht worden.  

 Tijd om vooruit te kijken, dus. Deze feestbundel opent met een eerbetoon 

door kardinaal Godfried Danneels die als professor sacramentologie en litur-

giewetenschappen de voorganger was van professor Leijssen aan de Leuvense 

Faculteit Godgeleerdheid. In zijn bijdrage schetst de kardinaal de uitdagingen 

waarvoor sacramententheologie en -bediening vandaag staan. De bisschop van 

Hasselt, Mgr. Patrick Hoogmartens, onderstreept in zijn huldewoord de pastora-

le bewogenheid die het academisch werk van Lambert Leijssen typeert en ook 

voor zijn thuisbisdom mooie vruchten heeft afgeworpen. Decaan Mathijs Lam-

berigts roept in zijn biografische schets de belangrijkste etappes in de academi-

sche carrière van de gevierde op. Daarna volgen de reflecties van collega‟s en 

vrienden, gepresenteerd in drie delen. Centraal staat hierbij de vraag naar Gods 

aanwezigheid vandaag: eerst in leven en samenleving, vervolgens in sacramen-

taliteit en sacrament, en tenslotte in de liturgie.  

 In een eerste reeks bijdragen gaan de auteurs op zoek naar sporen van sacra-

liteit en sacramentaliteit in verschillende domeinen van het alledaagse leven. 

Ondanks het einde van de “grote verhalen” ziet Georges De Schrijver een 

nieuwe universaliteit en daarmee ook flitsen van de ervaring van het heilige op-

dagen, wanneer postmoderne denkers zoals Lyotard en Derrida wijzen naar de 

nagenoeg onmogelijke verwachting van onvoorwaardelijke gratuïteit, vergeving 

en gastvrijheid. Dat de messiaanse droom van universaliteit zonder uitsluiting – 

en de daaraan gekoppelde beeldvorming van het transcendente – telkens weer 

aan verfijnde criteria van ideologiekritiek onderworpen moeten worden, toont 

Yves De Maeseneers analyse van de iconografie in tijden van de marktglobali-

sering. Zijn pleidooi voor een spiritualiteit die de concrete gebrokenheid van de 

realiteit niet schuwt en juist daarom in bevrijdende praxis uitmondt, weerklinkt 

ook in de bijdrage van Kristiaan Depoortere waarin Gods nabijheid als een rela-

tioneel gebeuren met inspirerende kracht voor de menselijke samenleving wordt 

voorgesteld. Vanuit haar eigen persoonlijke en professionele achtergrond licht 

Mia Leijssen het concept van de “spiritueel georiënteerde psychotherapie” toe 

en doet een oproep om meer aandacht te besteden aan zelfoverstijgende erva-

ringen die in de therapeutische praktijk op veelvoudige wijze beleefd en ontslo-

ten kunnen worden. Annemie Dillen laat in haar bijdrage niet alleen zien hoe de 

zorg voor kinderen een religieus gebeuren en een bron van spiritualiteitsbele-

ving kan zijn maar ook hoe het gezinsleven zelf een sacramentele dimensie 

heeft. Tot slot van dit eerste gedeelte vraagt Marcel Broesterhuizen hoe God er-

varen kan worden als taal en verhalen falen; hij plaatst daarmee vraagtekens bij 

het logo- en fonocentrische Godsbeeld van de christelijke traditie dat voor dove 

mensen weinig kansen biedt voor de ontmoeting met God. 
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 In het tweede gedeelte staat de sacramentele praxis van de christelijke ge-

meenschap centraal. De eerste twee bijdragen behoren tot het vakgebied dat in 

de theologische traditie als “algemene sacramentenleer” bestempeld wordt; de 

overige artikelen hebben betrekking op specifieke sacramenten. Vanuit funda-

menteel-theologisch perspectief onderneemt Lieven Boeve een herlezing van de 

theologische aanpak waarmee de Franse theoloog Louis-Marie Chauvet de sa-

cramentologie “tot aan de drempel van de postmoderniteit” gevoerd heeft, en 

laat daarbij ook zien waar twee decennia later de nieuwe uitdagingen voor theo-

logie en sacramentologie liggen. Aan de hand van drie fundamentele modellen 

van het sacrament schetst George S. Worgul de theologische ontwikkeling van 

de katholieke sacramentenleer die in de twintigste eeuw in een stroomversnel-

ling is terechtgekomen en door middel van concepten als “icoon” en “onderbre-

king” aansluiting bij het postmoderne denken tracht te vinden. Zoeken naar 

aansluiting – vooral bij de leefwereld van vandaag – doet men ook in de sacra-

mentenpastoraal. Voor de christelijke initiatiesacramenten toont Jozef Lamberts 

aan dat niet enkel het verdwijnen van homogene christelijke milieus een grote 

uitdaging vormt maar ook het vasthouden aan betwistbare kerkelijke regelge-

vingen, hetgeen bijvoorbeeld met betrekking tot het vormsel een inventieve 

omgang met nieuwe situaties vaak in de weg staat. Susan K. Roll verkent de 

grenzen van de officiële sacramentele structuren van de kerk: in haar bijdrage 

over alternatieve en vooral vrouwelijke eucharistische vieringen onderstreept ze 

een fundamenteel beginsel in de sacramentologie, namelijk dat God weliswaar 

in de sacramenten aanwezig is maar zich niet laat vastpinnen door liturgische of 

rechtelijke regelgeving. De twee volgende bijdragen benaderen het sacrament 

van de eucharistie geschiedkundig. Hans Geybels presenteert in vertaling een 

brief van Adelman van Luik, één van de minder bekende protagonisten in de 

eucharistische controverse van de elfde eeuw. De brief was gericht aan Beren-

garius van Tours en brengt het historische en het sacramentele lichaam van 

Christus nauw met elkaar in verband. Joris Geldhof vindt in het organische en 

integrale mens- en wereldbeeld van de romantiek een inspiratiebron voor actue-

le theologische vraagstellingen. Hij verwijst in zijn bijdrage naar de vroeg ne-

gentiende-eeuwse Duitse filosoof en theoloog Franz von Baader om zowel ma-

terialistische als spiritualistische misvattingen betreffende het sacrament van 

Gods liefde te voorkomen. Het sacrament van het huwelijk staat centraal in de 

artikelen van Stijn Van den Bossche en Thomas Knieps-Port le Roi. In een 

dubbele gedachtegang beschrijft Van den Bossche het huwelijk als “instellende 

instantie” van menselijke verbondenheid en gemeenschap. Als “ingestelde in-

stelling” vrijwaart het de voltooiing van het erotisch fenomeen (J.-L. Marion) 

en de volheid van wederzijdse zelfgave, en stelt het daarmee God aanwezig. 

Met het oog op het wijd verspreide fenomeen van prenuptiaal samenwonen en 

de problematiek van echtscheiding in de kerk plaats Knieps-Port le Roi enkele 

kritische bedenkingen bij een huwelijkstheologie die weinig aandacht heeft 

voor de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van hedendaagse paarrelaties. 



THOMAS KNIEPS-PORT LE ROI & LIEVEN BOEVE 

 

12 

Tenslotte polst Axel Liégeois naar mogelijkheden van pastorale begeleiding 

met inbegrip van de sacramentele ziekenzalving bij patiënten die om euthanasie 

vragen. Hij pleit ervoor om de kerkelijk leer af te stemmen op de complexiteit 

van de euthanasievraag bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. 

 De bijdragen in het derde en laatste gedeelte van deze feestbundel handelen 

over Gods aanwezigheid in de liturgische viering. De eerste twee bijdragen re-

flecteren op het specifieke register dat de liturgie anders dan het theologisch 

discours ter beschikking stelt om – zoals Louis-Marie Chauvet het uitdrukt – 

présence de Dieu en présence à Dieu mogelijk te maken. Voor Jean-Yves La-

coste zijn in de liturgische ervaring twee fundamentele vormen van menselijke 

kennis aan het werk waarmee God kan benaderd worden: indien theologische 

kennis (savoir) van het ware en esthetische ervaring (connaissance) van het 

schone samenvallen loopt de mens in de liturgie vooruit op de eschatologische 

ontmoeting met God. Door te refereren aan categorieën zoals “metafoor”, 

“symbool” en “spel” beschrijft Louis-Marie Chauvet de liturgie als “negatieve 

theologie in actie” waardoor in de verhouding met God een adequate spanning 

tussen aanwezigheid en afwezigheid, tussen “reeds” en “nog niet” wordt gecre-

eerd en overeind gehouden. Vervolgens onderzoekt Paul De Clerck het “suc-

cesverhaal” van de term “presentie” in de eucharistieleer en de sacramentologie 

in het algemeen vanaf zijn ontstaan in de middeleeuwse theologie tot in de con-

stitutie over de liturgie van Vaticanum II. Hij pleit niettemin voor een nieuwe 

aanpak vanuit het besef dat de herrezen Christus op veelvuldige wijze aanwezig 

is in de kerk. De twee volgende bijdrage benadrukken vanuit verschillende 

oogpunten het belang van de ruimtelijke dimensie voor de bemiddeling tussen 

immanentie en transcendentie die in de liturgische viering plaatsvindt. Met be-

hulp van een semiotische analyse van verschillende types van kerkruimtes illu-

streert Gerard Lukken dat een adequate ontsluiting van de betekenisvormgeving 

die in de symbolische en rituele orde besloten ligt en voltrokken wordt, een 

primaire bron voor elke theologie van de liturgie is. Het draagt er bovendien toe 

bij om de afstand tussen feitelijke rituele praktijk en theologische reflectie te 

verkleinen. Paul Post toont aan de hand van een verkenning van de sacrale di-

mensie van plaats en ruimte hoe de rituele handeling zelfs het statisch gegeven 

van een vaste locatie kan dynamiseren en “vloeibaar” maken. Hierdoor worden 

tussen het sacrale en het profane veel meer flexibele overgangen zichtbaar dan 

de in liturgie- en sacramententheologische benaderingen vaak gehanteerde te-

genstelling laat vermoeden. De pluriforme verhouding tussen geloof, ethiek en 

cultus is het thema van de twee volgende artikelen. André Haquin concludeert 

op het einde van zijn verkenning dat evenals het christelijke handelen een ge-

loofsbelijdenis in actie moet zijn, ook de liturgische viering telkens weer terug-

gekoppeld moet worden naar een verantwoordelijk handelen in de wereld. En 

André Goossens plaatst de oudtestamentische cultus in het perspectief van Gods 

Verbond met Israël van waaruit niet enkel criteria voor een legitieme cultuskri-
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tiek geleverd worden maar waarin ook de onontbeerlijke functie van de ere-

dienst voor de verhouding tot Jahwe te voorschijn komt.  

 In een afsluitende bijdrage werpt Dom Guibert Michiels een terugblik op de 

internationale colloquia die het Liturgisch Instituut van de K.U.Leuven in sa-

menwerking met de Abdij Keizersberg van 1970 tot 2005 heeft gehouden. Aan 

het einde van dit huldeboek werd ook de academische bibliografie van de nieu-

we emeritus opgenomen evenals een tabula gratulatoria. 

 Uitdrukkelijk wensen we iedereen te bedanken voor de vlotte samenwer-

king, in het bijzonder Britt Weynants voor haar nauwkeurig typografisch werk 

en de lay-out van deze feestbundel en Niek Brunsveld, onderzoeker verbonden 

aan de Onderzoeksgroep „Theologie in een postmoderne context‟, voor het sa-

menstellen van de academische bibliografie van Lambert Leijssen en tevens 

voor zijn assistentie bij het drukklaar maken van de teksten. Aan mevrouw De-

borah Bické en alle medewerkers van de uitgeverij Acco betuigen we dank voor 

de stijlvolle uitgave van dit boek in de Nikè-reeks, evenals aan de redactie van 

deze reeks voor de welwillende bereidheid deze feestbundel in de Nikè-reeks 

(waarvan de gevierde jarenlang hoofdrecatuur geweest is) op te nemen. 

 Ons laatste woord is voor de gevierde, emertitus professor Leijssen. Tijd 

nemen om achterom te kijken, om dan weer vooruit te kijken. Dit is wat deze 

bundel in dankbare erkentelijkheid poogt te doen. We hopen dat het een pas-

sende eerbetoon is aan Lambert Leijssen, professor, priester en vriend. 

 

Leuven, 15 januari 2008. 



 


