
CURRICULUM VITAE van mgr. Jozef DE KESEL  
 
Jozef De Kesel is in Gent geboren op 17 juni 1947. Hij is de zoon van 
Albert en Gabriëlle Boels, vijfde uit een gezin van 9 kinderen. Zijn 
ouders zijn allebei gestorven. Zijn oom Leo De Kesel (1903-2001) was 
hulpbisschop van Gent van 1961 tot 1990. 
 
Na het secundair onderwijs aan het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo trok 
hij in september 1965 naar het seminarie. Hij volgde een jaar filosofie 
aan het Sint-Paulusseminarie in Gent- Mariakerke. Daarna volgde hij de 
kandidaturen Wijsbegeerte en Letteren (afdeling geschiedenis) aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven. 
Van 1968 tot 1972 behaalde hij het baccalaureaat en de licentie aan de Pauselijke 
Gregoriaanse Universiteit in Rome. Hij verdedigde zijn doctoraatsthesis in 1977 over de 
kwestie van de historische Jezus in de theologie van Rudolf Bultmann. 
 
Op 26 augustus 1972 werd hij tot priester gewijd in de parochiekerk van Adegem. 
Van 1974 tot 1980 was hij godsdienstleraar aan het Sint-Vincentiuscollege en het Sint-
Leoinstituut in Eeklo en was er ook verantwoordelijk voor de schoolpastoraal. 
Van 1977 tot 1980 was hij docent aan de Sociale Hogeschool in Gent. Hij gaf er de cursussen 
godsdienst, wijsgerige antropologie en actuele stromingen. 
Van 1980 tot 1996 was hij prefect en professor aan het Groot Seminarie in Gent. Hij gaf er de 
lessen van dogmatische en fundamentele theologie. 
Tezelfdertijd gaf hij ook de theologische vakken aan het Hoger Diocesaan 
Godsdienstinstituut in Gent, waarvan hij in 1992 voorzitter werd. 
Van 1989 tot 1992 doceerde hij christologie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de KU 
Leuven. 
Sinds 1983 was hij verantwoordelijk voor de opleiding van de pastorale medewerkers in het 
bisdom Gent. 
Op 1 maart 1992 werd hij door mgr. Arthur Luysterman benoemd tot bisschoppelijk vicaris, 
verantwoordelijk voor het geheel van de theologische en pastorale opleiding en vorming in 
het bisdom, voor priesters, diakens, religieuzen en leken.  
 
Op 20 maart 2002 werd hij door paus Joannes Paulus II benoemd tot hulpbisschop van 
Mechelen-Brussel. Hij was hulpbisschop en vicaris-generaal voor het vicariaat Brussel tot hij 
op woensdag 17 maart 2010 door mgr. André-Joseph Léonard benoemd tot hulpbisschop en 
vicaris-generaal voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.    
 
Op 25 juni 2010 werd mgr. Jozef De Kesel benoemd tot bisschop van Brugge. 
 
Binnen de bisschoppenconferentie was mgr. De Kesel tot nu verantwoordelijk voor de 
Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ), het godgewijde leven (de 
mannelijke en vrouwelijke religieuzen), de diakens en de parochieassistenten. 
 
Publicaties : 

1) Le refus décidé de l’objectivation. Une interprétation du problème du Jésus 
historique chez Rudolf Bultmann, (Analecta Gregoriana, 221), Rome, 1981. 



2) Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden? Over de verantwoording van het 
christelijk geloof (Woord en Beleving, 17), Tielt (Uitgeverij Lannoo), 1988. 

3) Omwille van zijn Naam. Een tegendraads pleidooi voor de kerk, Tielt (Uitgeverij 
Lannoo), 1993. 

 

 
Mgr. Jozef De Kesel is de vierde aartsbisschop van Mechelen-Brussel sinds de 
naamsverandering van aartsbisdom Mechelen in aartsbisdom Mechelen-Brussel op 8 
december 1961. 
Zijn voorgangers zijn Leo-Joseph Suenens (1962-1980), Godfried Danneels (1980-2010) en 
André-Joseph Léonard (2010-2015). 
 
De aanstelling van mgr. De Kesel tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel zal plaats vinden 
op zaterdag 12 december 2015 in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. 
 
 

 


