Homilie 8e zondag jaar C 2019
Uw aanwezigheid hier getuigt er van dat u de juiste keuze gemaakt hebt.
Voor veertien dagen hebben we de zaligsprekingen gehoord volgens
Lukas. Maar ook het “Wee u rijken…”. Vorige week hoorden we: “Bemin
uw vijanden”. Jezus heeft straffe uitspraken gedaan en u hebt niet
afgehaakt!
Jezus heeft ons leren zien met nieuwe ogen. Hij heeft ons op een
nieuwe manier leren beminnen. Zoals de Vader ons bemint. Het geluk
ligt niet in het zichzelf op alle mogelijke manieren verrijken maar inzien
dat het leven een gave is voor onze broeders en zusters.
Bij dit inzien loopt niet alles perfect. En er zijn er die niet willen zien met
nieuwe ogen. Er zijn er die denken dat ze zien maar ze hebben een
slecht inzicht. Ze zijn ziende blind.
En als zoals in Jezus tijd sommige leiders in die toestand zijn, wordt het
gevaarlijk. Pieter Breugel de Oude maakte daar een beroemde schilderij
over met daarop het goed herkenbare kerkje van Sint-Anna-Pede. Als de
éne blinde de andere leidt kunnen beide in de put vallen. En de mensen
die hen volgen, eveneens blinden, komen daar ook in terecht.
Er waren bij de Farizeeën blinde leiders die blinden leiden. Ze waren
blind voor de zaken van God. God moest beantwoorden aan hun ideeën,
zo kunnen ze hun gedacht doen met de mensen. Het zijn slechte
meesters.
Wie echt ziet met nieuwe ogen is een leerling van Jezus, zijn Meester.
En de leerling is door zijn leven het licht der wereld. Hij is in de wereld
het gezicht van God. De leerlingen van de primitieve kerk, de gedoopten,
werden de verlichten genoemd. Zij gaven zicht aan de ware waarden
van het leven. Iemand die verlicht is door Christus kan een goed leider
zijn
Een volmaakt voorbeeld hiervan is Franciscus van Assisi. We herdenken
van 1 tot 3 maart zijn ontmoeting met de sultan in Egypte, nu 800 jaar
geleden. Franciscus had als enige bagage het evangelie.
Als christenen, als leerlingen van Jezus is het altijd oppassen geblazen.
De blindheid kan weerkeren. Daarom spreekt Jezus over de splinter en
de balk in het oog. Het kan zijn dat we de meester niet meer willen
volgen. Het blijft noodzakelijk om bij de Meester ter rade te gaan, dit is
bidden.

Er zijn nu ook splinters en balken in de ogen van velen. Het farizeïsme,
de huichelarij, is niet dood. Dat aanwijzen is nu delicaat. Een goed
voorbeeld is dat van de VS waar men in de 18e eeuw de overwinning van
de Verlichting op de duistere tijden vierde maar niet zag dat hun rijkdom
steunde op het in stand houden van de slavernij.
Hoe kunnen we nu weten aan welke leiders we ons kunnen
toevertrouwen? Jezus geeft twee voorbeelden. De boom en de schat.
Een goede boom brengt goede vruchten voort. Een goede christelijke
leider heeft mooie boodschappen voor de mensen.
Er zijn in onze wereld veel levensbeschouwingen en godsdiensten. Elk
brengt vruchten voor naar zijn natuur.
Een christen redeneert van uit zijn natuur, het evangelie. Franciscus van
Assisi die het evangelie letterlijk volgde, werd op het einde van zijn korte
leven blind. Maar hij had juist gezien, had een goed inzicht. Zijn enige
Meester was Jezus. Hij oordeelde de mensen van uit het evangelie.
En zijn vruchten, zijn schat van goedheid en vrede, leeft voort. In
navolging daarvan heeft Paus Franciscus heeft samen met de grootImam, na 800 jaar, in Abu Dhabi in de Arabische Emiraten een
broederlijke verklaring ondertekend.
Andere boodschappen van de heilige Franciscus leven verder en dragen
vruchten. Zijn inzet voor de heelheid van de schepping en het respect
voor alles wat leeft en bestaat: mensen, dieren, planten en de kosmos.
Hij zag met nieuwe ogen. Hem mogen we gerust volgen.

