Homilie

DANKVIERING 2018

Het zijn niet de gelukkige mensen die dankbaar zijn,
maar het zijn dankbare mensen die gelukkig zijn.

Beste mensen,
ik weet niet van wie deze gevleugelde uitspraak komt,
maar talrijke onderzoeken tonen aan dat dit waarheid is.
Maar onmiddellijk wil ik dit ook nuanceren.
Want het betekent niet dat wanneer je dankbaar bent,
alles van een leien dakje loopt, je nooit tegenslag kent
of moeilijke dingen om mee om te gaan.
Een viering als deze kan ons helpen om even stil te staan
bij datgene of diegene waarvoor ik dankbaar ben.
Omdat dankbaarheid zoiets waardevols is.
Wist u trouwens dat gelovige mensen vaak gelukkige mensen zijn?
Zo blijkt ook uit onderzoek.
En wist u dat het woordje "eucharistie" zoveel betekent als "dank zeggen".
Daarom ben ik dankbaar dat we eucharistie mogen vieren vandaag,
dat we dankbaar terugkijken op een schooljaar,
een werkjaar waarin veel te beleven viel.
Hier samen dank je wel zeggen:
- met de kinderen die dit jaar voor het eerst de communie mochten ontvangen:
kijk hoe gelukkig ze zijn.
-

met jongens en meisjes die zelf bevestigden in het spoor van Jezus te willen
gaan: zie welke 'ferme' jongens en meisjes dit zijn!

-

met zovele mensen, waarom ook hier naartoe gekomen,
ook met hen die hier zijn met pijn in het hart omwille van wie of wat dan ook,
dat we dit samen mogen delen,
dat we ons bij elkaar geborgen mogen weten,
dat we mogen weten: met God ga je nooit alleen.

-

dankbaar dat we elkaar nodig hebben, want elk van ons heeft eigen
capaciteiten en vaardigheden, zodat we elkaar aanvullen.
Zoals we in de lezing hoorden: samen vormen we het lichaam van Christus.
Dat wil zeggen: ieder op zich probeert het goede te doen, zoals Jezus ons
toonde, samen vormen we één geheel.

Dat is vandaag te zien.
Dat mogen we ook laten zien.
Dank je wel … omdat jij er bent!
Dank je wel, God, omdat Jij er bent!
Nog één uitspraak om verder mee te nemen:
Sta elke dag even stil bij de dingen waarvoor je dankbaar bent,
dan zal je merken dat kleine dingen groot worden.
Ik wil het alvast proberen!

