
Homilie Zondag 28 juni 2020 

Goeiemorgen Beste door God-Geliefde-Mensen, 

‘ Wie Vader of Moeder, Zoon of Dochter meer bemint dan Mij, 

is Mij niet waardig, kan mijn Leerling niet zijn,” 

zei Jezus in die tijd… 

Hoe kan Gods Woord  

doorheen deze 2000-jaar oude Uitspraak van Jezus  

ons hier in België, 

vandaag in Coronatijd 2020  inspireren? 

Hoe kan Jezus’ uitspraak ons, Mensen van Vandaag, 

iets onthullen over wie We Wezen-lijk, ten diepste Zijn; 

iets laten doorschijnen van wie God is voor Mensen 

en van daaruit een Weg openen naar een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde, 

een steeds meer Mens-waardige Samen-leving  

waar Elke Mens tot zijn recht komt? 

Een prangende vraag in deze coronatijd met steeds groeiend onevenwicht tussen mensen. 

Ik heb hier mijn GSM bij. 

Dit toestel verhoogt werkelijk mijn levenskwaliteit: 

verwittigen dat Je met pech onderweg te maken hebt, 

snel even bellen dat Je wat later thuis zal zijn, 

Je tienerdochter die verwittigt dat ze zich ergens onveilig voelt en vraagt Haar te komen halen, 

de wekker ’s morgensvroeg, 

een zaklampje als de elektriciteit plots uitvalt… 



Een prachtig toestel,  

én totaal onbruikbaar als Hij niet opgeladen is… 

Enkel Gevuld met Energie, Opgeladen bij de bron werkt dit ding. 

Enkel dan kan het zijn taak waartoe het bestemd is, uitvoeren… 

Mijn man plaatste enkele weken geleden in de tuin een fonteintje, 

‘ een waterpartij ‘ zoals dat tegenwoordig heet. 

Wat een gedoe om ervoor te zorgen dat daar werkelijk water doorheen stroomt! 

Sinds het kabbelende geluid echter aanwezig is bij mij dagelijkse meditatie buiten 

kan ik er echt van genieten. 

Doch enkel goed verbonden met de bron stroomt er water doorheen. 

Enkel dan kan het zijn taak waartoe het bestemd is, uitvoeren. 

In innerlijke Stilte, in zich ten diepste Openstellen en Luisteren, 

lijkt het daarheen waar Jezus vandaag Ons Mensen de Weg wil wijzen: 

‘Mens, stel Je prioriteiten! 

Mens, word Je bewust van wie Ge wezenlijk zijt! 

Mens, Verbind Je dankbaar met Je Bron, Gods aanwezigheid, 

Gods Licht en Liefde in Ieder van Ons Aanwezig. 

Jezus zegt niet: ‘Ge moogt enkel Mij beminnen’ of ‘Ge moet Mij meest beminnen.’ 

Hij roept wél op ook Hem en doorheen Hem, God te  beminnen! 

Onze Relatie met Jezus en doorheen Hem onze Relatie met God te verzorgen, 

daadwerkelijk Tijd en Ruimte te maken voor de Levende God,  

Onze Vader en onze Moeder die Elk van Ons draagt. 

Jezus roept op ‘Dankbaar verbonden te leven’!’ 

 



Vanuit Deze Gedragenheid, vanuit Deze Liefdes-Verbondenheid 

Ons-Zelf in Waarheid te kennen en graag te zien 

als Zijn Kind van Liefde en Licht! 

 

Vanuit deze Gods-Grond 

in de Wereld naast en tussen de mensen gaan staan 

en daar Ons kruis op te nemen en gehoor te geven aan zijn Liefdes-oproep! 

De Innerlijke Christus-Vrede,  

het ruimere Liefdes- Bewustzijn, 

de Levende Gods-Aanwezigheid  

die een Mens ervaart tijdens gebed en meditatie 

mee te nemen gedurende de dag… 

én zo kalmte te bewaren bij rusteloosheid, 

bewust te blijven bij de woorden die ik spreek en de daden die ik stel 

in plaats van me te laten meeslepen en achteraf te moeten zeggen:  

‘Dit heb ik niet gewild en toch heb ik het gedaan. 

Om Liefdevol Moedig te blijven tegenover kwaad dat  me wordt aangedaan, 

het niemand betaald te willen zetten  

en zo zelf niet  in de spiraal van het kwade terecht te komen. 

Integendeel, met vallen én opstaan, 

Zelf een Bron van licht en Liefde te Worden en te Zijn, 

door God gevoed… 

 

 



Een koppel vertelde me onlangs bij de viering van Hun 30-jaar-trouwend-onderweg-zijn:  

Af en toe nemen We ons trouwalbum met de foto’s van die dag nog eens vast. 

Hoe intens was die dag, hoe intens stralend staan we op de foto’s… 

Tegelijk is er het steeds groeiende besef van de broosheid, van de kwetsbaarheid  

van ons als Mens, als Koppel… 

We zien de beelden van de plechtigheid in de kerk voor onze ogen 

en steeds weer Her- Inneren We Ons 

hoe belangrijk toen die belofte was aan elkaar 

én daar, doorheen Jezus, God bij Aanwezig te weten… 

Hoe Zijn innerlijk Woord, De Innerlijke steun 

Ons al doorheen vele stormen geloodst heeft. 

Enkel opgeladen bij de Bron, goed Verbonden, 

kan er steeds Nieuw Leven en Licht stromen doorheen Ons als Mensen, 

doorheen een Relatie tussen Mensen. 

Met een steeds groeiend Aanvoelen van Gods levende Aanwezigheid, 

wiens Wegwijzers,  Raad en Steun Ons voortdurend gegeven worden. 

Van onze kant is Devotie –Toewijding – nodig,  

en Zijn Hulp daadwerkelijk te willen vragen. 

We kunnen de warmte van Gods Zon 

zelf Ervaren  

als We de deuren van Ons hart opengooien; 

als we haarfijn op Zijn Aanwezigheid leren Afstemmen tijdens gebed en meditatie 

Deze dankbare verbondenheid - religie genoemd - met Ons-zelf, met Onze mede-mens, 

met Moeder Aarde, met God –- wens ik Ons Allen toe in deze corona-vakantie-tijd! 

 


