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Homilie zondag 6 november 2022  ‘Hij die ons aanraakt’ 

Theofili, door God Aangeraakte Geliefde Mensen, 

Onze Dochter en Schoonzoon zenden ons vorige zondag  

een filmke van Hun 4 maanden oude Dochtertje op het bed naast Pepe, Hun 90-jarige Grootvader. 

Overgroot-Vader en Achter-Kleinkind ontmoeten mekaar lichamelijk  

met een warm gebaar- de zegenende beschermende hand van Pepe - 

en met de Lieve Lach van Moontje naar Pepe! 

Tegelijk een Ziels-Ontmoeting! 

Wat een intense 

- niet door de gewone zintuigen waarneembare - 

Hart- en Ziel- Ontmoeting is er  

tussen Overgrootvader en Achterkleinkind; 

wat een Vreugde en Licht stralen Ze uit! 

 

Ik ervaar dat beide Schone mensen door Liefde en Licht,  

door God aangeraakt en in het leven geroepen zijn.  

Ook Jullie, vandaag hier samen gekomen,  

hebben Jullie Kindje ontvangen, 

vanuit Jullie Liefde voor mekaar  

én vanuit Gods Liefde, Bron van al wat Is en leeft. 
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Eergisteren ontvangen we het bericht dat Pepe overleden is. 

Pepe is overgegaan. 

Het verdriet van onze Kinderen raakt ons diep. 

Hoe kan Moontje nu nog Haar Overgroot-Vader kennen?  

Hoe kan Ze de Fysiek geuite en tastbare Liefde en Zorg van Pepe nog ervaren,  

die onze Schoonzoon zovele jaren mocht genieten? 

Zal die Liefde er nog zijn nu Pepe gestorven is? 

Vele vragen en diep gemis van ieder Mens  

die elke dag van het jaar, ook op deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen,  

met de dood van geliefden moet leren omgaan! 

En God neemt ons verdriet, woede, angst, depressie, rouw niet weg. 

God vult de leegte niet die deze mensen achterlaten. 

Elke Mens heeft daarmee zijn kruisweg te gaan. 

 

Jezus brengt ons echter wel het Goede Nieuws  

dat onze Bron geen God van doden maar een God van Levenden is. 

Dat Elke Mens voortdurend Gedragen en Gekoesterd is, Gewild en Geliefd. 

Zozeer Geliefd dat Jezus, net als de broers uit de eerste lezing, 

hun Fysieke Leven durven prijsgeven 

omdat Ze ervaren dat geen enkele ziel kan sterven. 

Omdat Ze zichzelf ook als Engel, als Licht-Wezen, als Kind van God ervaren. 
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De Mens kan verrijzen bij zijn dood, net als Jezus. 

Paulus noemt verrijzen ook ‘van gedaante veranderen’, 

‘transformeren’, ‘metamorfoseren’. 

Daarom wordt de vlinder vaak gebruikt  

als symbool van leven door de poort van de dood heen. 

De cocon blijft achter,  

de vlinder komt tevoorschijn in zijn nieuwe gedaante, het rupsenleven achter zich latend. 

Ons fysieke lichaam wordt begraven of gecremeerd, 

ons Lichaam van Licht , onze unieke Ziel wordt opgenomen in Gods Licht. 

Mensen komen nu  ten volle  in die andere wereld,  

in die dimensie van Lichtende Liefde. 

Waar niet wordt gehuwd. 

De Hindoe-Christen Yogananda zegt 

dat Liefde blijft bestaan door de dood heen. 

Waardoor zielen elkaar blijvend herkennen. 

Yogananda schrijft in  zijn commentaar op deze Bijbeltekst: 

‘De diepe liefdes- en vriendschapsband  

die Zielen hebben ervaren gedurende hun aardse leven, 

zal in hun diepste Wezen meegedragen worden door de dood heen.’ 
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De Liefdesdraad tussen onze Schoon-Zoon, onze Dochter en Moontje met  Pepe is niet gebroken. 

Anders Aanwezig, niet met fysieke daden,  

wel met Licht en Liefde en Wijsheid blijft Pepe nabij.  

Zoals Augustinus het tot op vandaag zo krachtig verwoordt: 

Ik ben slechts aan de andere kant. 
Ik ben mezelf, jij bent jezelf. 
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. 
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. 
Spreek tegen me zoals weleer. 
Lach om wat ons samen heeft doen lachen. 
Denk aan mij, bid met mij. 
Spreek mijn naam uit thuis, zoals je het altijd hebt gedaan. 
De draad is niet gebroken! Waarom zou ik uit je gedachten zijn? 
Nee, ik ben niet ver, maar juist aan de andere kant van de weg. 
Zie je, alles is goed.  
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden.’ 

Hoe weten we dat dit Waarheid is? 
Wie regelmatig de weg naar binnen wil gaan, 
een weg van Stilte, Bezinning, Gebed en Christelijke of andere Meditatie, 
stelt zich open voor deze diepe laag van Rust, Licht, Innerlijke Vreugde 
en kan zo zelf ervaren wat en hoe de diepste Kern van de Mens is. 
Daar kan men zelf Gods Aanwezigheid, Gods Stem op het spoor komen en ervaren. 
Licht en Wegwijzer in ons bestaan! 


