Tenhemelopneming van Maria Woensdag 15 augustus 2018
Voor mijn verjaardag kreeg ik van onze oudste zoon Bram een geschenk:
het zeer leesbare en moedgevende boek ’Factfulness’ of ‘Feitenkennis’ van Hans Rosling.
Deze Zweedse auteur was arts en statisticus bij de Wereldgezondheidsorganisatie.
De ondertitel vertelt ons meer over de inhoud:
’10 redenen waarom we een verkeerd beeld hebben van de situatie in de wereld
en waarom het dus veel beter gaat met de wereld dan je denkt.
In het tweede hoofdstuk getiteld ‘ de neiging tot negativiteit’
toont hij op basis van cijfermateriaal aan
dat mensen vooral overspoeld worden door slecht nieuws.
Méér nog en met verstrekkende gevolgen: dat we het vaak niet te weten komen wat er wel goed gaat!
Dat we daardoor een te negatief gedacht hebben over de toestand van de wereld
wat ons dan weer stress bezorgt. Fanatieke politici komt dit goed uit!
Een goed voorbeeld hiervan is Banneux, een drukbezocht bedevaartsoord, jaarlijks door zo'n
700.000 pelgrims bezocht].
Er bevindt zich een bron waaraan een
geneeskrachtige werking wordt toegeschreven.
Elke dag kan men er terecht voor
de Mis, de ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed.
In Banneux heb ik die overvloed van ongekend ‘Goed Nieuws’ mogen ervaren:
Hoe vele vrijwilligers, elk met hun eigen sterktes en tekortkomingen,
op bedevaart gaan
samen met mensen die zich veel of een beetje eenzaam voelen,
die te kampen hebben met een slechte gezondheid of slecht te been zijn.
Ik mocht ervaren dat mensen met een groot hart belangloos voor elkaar in de weer zijn.
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Dààr gebeurt genezing: ziekte wordt weer wat draaglijker,
mensen voelen zich weer verbonden,
men kan weer lachen en zich amuseren dankzij de bonte avond,
vrijwilligers én hulpbehoevende mensen doen hun verhaal, worden beluisterd, luisteren…
Het is een wederzijds proces van geven en krijgen.
In het nieuws vindt men weinig over zulke genezende gebeurtenissen!
De twaalfjarige Mariette Beco, éénvoudig

van hart, werd dààr ten hemel opgenomen

in de periode januari-maart 1933:
Maria, die zich de Maagd van de Armen noemde, toont zich achtmaal aan haar:
een stralende liefdevolle Aanwezigheid,
voor ons verstand en onze aardse ogen onmerkbaar.
Maria wordt zichbaar en ervaarbaar voor wie aanwezig is met de ogen van zijn hart en zijn ziel.
Net zoals God zichtbaar en ervaarbaar werd voor Maria, éénvoudig van hart.
‘We hebben God nodig als therapeut, kinderen hebben terug een God nodig,
schrijft een psychiater in zijn nieuwste boek.
Doch God is GEEN illusie, geen sprookje om kinderen in slaap te krijgen.
Dat maakt Maria’s ervaring hier wel duidelijk:
De Aanwezige is voortdurend in Haar.
Wij mensen zwemmen in zijn Lichtende Nabijheid zoals een cel in een lichaam.
De Aanwezige aan de lijve mogen ervaren,
plots onverwacht in het dagelijkse leven, tijdens meditatie of gebed,
vormt een Mens;
deze mens wordt zwanger van God en vruchtbaar in woord én in daad!
Maria gaat dan ook op weg naar anderen.
Daartoe wordt elk van ons geroepen: tijd en ruimte maken om God binnen te laten en dan op weg te gaan.
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Kunnen wij die ons Christenen noemen,
kan onze Katholieke Kerk
in die domeinen en houdingen
waarin we teveel machtsmensen of machtsinstituut geworden zijn
kunnen we ons bekeren waar nodig ,
het evangelie terug als Bron en richtingwijzer nemen,
ons hart en onze ziel openzetten
opdat God ons ten hemel kan opnemen
zodat mensen ook via Jezus en de Kerk,
richtingwijzers mogen ontmoeten,
richtingwijzers naar een god die te ervaren én te doen is
en verdwaalde mensen terug Thuisbrengt?
.
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