Homilie zondag 16 augustus 2020, Mt 15, 21-28
Door God Geliefde Mensen,
Op 4 augustus 2020 vinden er twee explosies plaats in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon.
De kracht van de tweede explosie resulteert in een ramp
die minstens 200 doden en ruim 6.000 gewonden eist
en grootschalige schade door de hele stad aanricht.
Naar dat gebied - Tyrus ligt 85 km, Sidon 40 km verwijderd van Beiroet week Jezus 2000 jaar geleden uit.
Om even verlost te zijn van Schriftgeleerden en Farizeeën, mannen met macht
die Jezus liefst uitgeschakeld zien.
Net als 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen heden ten dage naar daar uitgeweken zijn,
op de vlucht voor de jarenlange oorlog…
Waarom doet Jezus dat?
Hij is een doorn in het oog van machtsmisbruikers geworden.
Jezus roept immers op Gods Woord en de Goddelijke Principes,
Wegwijzers naar een persoonlijke Gods-Ontmoeting
en naar een samenleving waar het voor ieder goed is om te Leven,
voorop te stellen en er daadwerkelijk naar te handelen.
In zijn Commentaar bij de Evangeliën noemt Yogananda
het als één van de grootste vormen van kwaad en zonde
wanneer religies, zowel westers als oosterse,
voorrang geven aan menselijke wetten en regels boven Gods Wegwijzers.
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Op vele plaatsen in het Nieuwe testament vraagt Jezus in Gods Naam
om precies die menselijke wetten en regeltjes te laten varen
die betekenisloos zijn of geworden zijn;
die als doel hebben te laten voelen wie er de baas is en wie de slaaf;
wetten die niet het Geluk en Heil van Mensen op het oog hebben,
doch winstbejag, concurrentie, uitbuiting..
Indien Mensen op onze planeet Aarde
Gods Wegwijzers en Christenen Jezus’Oproep volgden,
was er geen ontploffing noch oorlog door menselijk toedoen, corruptie of verzuim veroorzaakt,
geen doden noch gekwetsen, geen onoverzienlijk leed in Libanon;
Nergens ter wereld!
Ook Jezus zelf moest hierin een weg afleggen,
Gods Boodschap van Licht en Liefde prioritair maken
aan door Mensen opgestelde, cultureel en traditioneel bepaalde wetten en verplichtingen.
Eerst geeft Hij de vrouw geen aandacht,
hij ziet haar niet,
een heidense vrouw bestaat niet voor een joodse man.
Dat bepalen de regeltjes.
Zijn leerlingen versterken nog deze houding.
Bovendien gelooft Jezus dat Hij enkel andere Joden,
verloren gelopen kinderen,
te helpen heeft,
Geen vreemdelingen.
Nochtans is Hij zelf ‘een vreemde’ in dit gebied.
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Wat een Kracht gaat er echter niet uit van een sterk, Godsverbonden geloof
zoals we zien gebeuren bij Maria, bij Mozes’ Moeder, bij deze Vrouw!
Dan blijf Je moedig vragen en smeken om genezing en recht:
‘Heb medelijden met mij, Heer!
Help mij, Heer!
Dan luister Je naar de Stille krachtige Stem van de Godsvonk in Jezelf
waardoor Je spitsvondig opkomt voor gekwelde Mensen, voor Je gekwelde dochter
ook al sta Je tegenover een joodse man Gods:
‘Toch wel, Heer,
de Honden eten ook van de kruimels die van de tafels van hun meesters vallen.
Toch wel, Heer,
wij die Jullie als heidenen, als vreemdelingen minderwaardig achtten,
wij dragen ook Gods licht in ons!
Dan wordt Jezus geraakt;
Onwetendheid transformeert naar Inzicht:
‘Dit zijn Mensen, geen honden!
Dit zijn Gods Kinderen, mijn Zus, mijn Mede-Mens.
Regels die Leven in de weg staan
transformeren naar Wegwijzers die Leven mogelijk maken.
Dan gebeurt Verrijzenis:
Jezus staat op, de Vrouw staat op, Haar dochter is weer Heel!
De Vrouw toontJezus en ook ons vandaag haar geloof
in een universeel Aanwezige God die voor alle mensen dezelfde Ongrijpbare Werkelijke is.
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Beste Mensen,
Jezus en deze Vrouw tonen ons vandaag een WEG ten LEVEN.
Elk van ons weet wat hem of haar te doen staat:
Gods Stille Stem met wenken ten Leven beluisteren
en zo die keuzes maken, zo handelen
zodat Gods Rijk, een Nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde, nu vandaag gestalte krijgt.
Daarbij steeds geleid door Gods Woord en Hulp.
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