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Verbondenheid staat deze week op ons vastenmenu. De laatste weken was ik
aan het uitkijken naar een voorbeeld van verbondenheid. Dat heb ik vorige
maandag gevonden in Eupen. De Duitstalige gemeenschap had daar het
jaarlijkse carnaval. Er was een stoet met versierde wagens en na iedere wagen
een grote en blije groep sympathisanten. Het was alsof iedereen meedeed.
Kinderen, jeugd, jonge gezinnen, volwassenen, derde leeftijd. Ik zag een zwaar
gehandicapte in haar elektrische rolwagen. Iedereen was mooi verkleed maar
niet gemaskerd. Op wat confetti en papierslingers lag de stad er proper bij.
Een vriend van mij was een beetje ontstemd. Is het maar dat? We zijn zover
gespoord om wat te zien? Gelukkige en tevreden mensen. Verbonden als
cultuurgemeenschap en door hun jaarlijks carnaval.
Ik weet niet of onze Duitstalige broeders en zusters ook zo’n verbondenheid
uitstralen als geloofsgemeenschap.
Ondertussen zijn we al in de vasten. Het verhaal van Noach legt ons uit dat
God een nieuw verbond sluit met de mensen en de ganse schepping. De
regenboog is daar het symbool van.
Na zijn doop door Johannes dreef de Geest Jezus naar de woestijn. De Geest
brengt ons ook in de woestijn. Onze geloofsgemeenschap moet in de woestijn
van de onverschilligheid rond armen en migranten een eiland worden van
barmhartigheid en verbondenheid.
We gedenken de 40 jaar dat het volk op weg was door de woestijn. We
gedenken de 40 dagen van Jezus in de woestijn. Jezus is heel zijn leven
beproefd geweest en heeft de Satan overwonnen op het kruis. 40 staat voor
een heel leven, voor Zijn en ons leven. In 1900 werden de mensen hier
gemiddeld 38 jaar. Nu is het in bepaalde gebieden van Afrika niet veel meer.
Dat was ongeveer hetzelfde als in Jezus tijd.
Misschien zijn we in ons leven al door de Satan op de proef gesteld. Satan
staat voor de personificatie van het kwade in de wereld. Hopelijk heeft het
leven ons geschaafd en gepolijst om te leven in de mentaliteit van Jezus, zoals
God het wil. Jezus noemt maar één mens Satan en dat is dan nog Petrus. Die
liet zich leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.

In onze tijd spelen bepaalde structuren en bepaalde media de rol van satan,
wanneer ze het echte menselijke willen doden en het christelijk leven en de
christelijke waarden belachelijk maken. Er zijn personen en structuren die
satanisch zijn. Denken we aan wapen en oorlogslobby’s. Ze verzetten zich
stelselmatig tegen de mensen die ijveren voor een wereld zoals God die wil.
Jezus verbleef bij de wilde dieren. Wie zijn de wilde beesten van onze tijd? In
Jezus tijd waren het de toenmalige politieke, religieuze en economische
macht. Het waren de heersers van deze wereld en het volk. Het waren zij die
Johannes de Doper gevangen namen en het zijn in onze tijd dezen die
christenen doden omdat ze christen zijn. We denken aan de martelaren van
deze tijd.
De engelen bewezen Hem hun diensten. Iedere mens die zich ten dienste stelt
van het project van God is een engel Gods. Dat waren Mozes, de Doper,
Maria, Jozef, de leerlingen, de vrouwen.Allicht zijn er engelen onder ons en
worden wij door engelen geholpen. Al wie zich inzet voor de medemens, voor
de vrede en de rechtvaardigheid is een engel. In deze veertigdagentijd en in
het kader van Broederlijk Delen zijn er veel. Hier, in Oeganda en wereldwijd.
Ook nu is de tijd vervuld. Het Rijk Gods is voor iedereen van ons nabij. In deze
40 dagen willen we ons naar het evangelie keren en het gelovig in praktijk
brengen.
Moge de Geest ons begeleiden. In deze 40 dagen vormen we gemeenschap
rond Jezus’ Woord en Brood. Hij is onze leeftocht, het geestelijk voedsel voor
onderweg. Hij is de engel die ons bedient.

