
Homilie zondag 19 januari 2020   Bidden in verbondenheid 
 

Door God geliefde Mensen, 
‘Met Je dans heb Je God geëerd met Lichaam en Ziel,’ 
zegt de abt terwijl hij buigt voor de clown… 
Misschien is Jezus als de clown 
die ons als Levende Aanwezige voortdurend de weg wijst 
naar hoe we God kunnen eren met ons bezielde Lichaam… 
Jezus kon niet langer bidden, niet langer God ervaren 
op die enge manier zoals het door de joodse religieuze machthebbers 
nauwgezet uitgeschreven was in wetten… 
Hij trok zijn monnikspij uit, 
symbool van de uiterlijke tekenen van gelovig mens zijn die niet bij Hem pasten. 
Hij stond er wat later in zijn kleurrijke clownspak! 
Misschien is dat wel dat Jezus  ons een weg voorgaat en wil wijzen 
hoe helemaal onszelf te zijn, Gods kind, 
elke Mens met zijn eigen kleurenpallet, 
elke religie vanuit zijn eigen kleurrijke cultuur… 

 
Wel met hetzelfde doel voor ogen: 
God eren met Lichaam en Ziel,  
met alles wat we in ons hebben. 
Liefde ‘doen’ en ‘zijn’ 
als antwoord op de Liefde die Gods Aanwezigheid ononderbroken naar ieder van ons uitstraalt, 
naar alles wat is en leeft in de schepping. 
Zo is het verbond, de verbondenheid tussen onze Bron en wij als Mensen. 
Wij leven van Gods Liefde 
en de Aanwezige mag wederkerig onze Liefde ontvangen. 
Liefde ’doen’ en ‘zijn’ echter op een authentieke manier: 
dat elk woord, elk gebed dat we in ons binnenste of luidop tot onze Schepper spreken, 
uit ons hart mag komen, 
dat we loskomen uit automatisme 
en groeien in bewust God liefhebben 
en met onze Bron een levende steeds frisse relatie durven aangaan, 
in spreken, 
al spelend, 
in luisteren, 
in Stilte, 
in aanwezig zijn en ons koesteren in Zijn / Haar Licht en Warmte. 

 

Zo worden we  steeds meer Lam van God, geliefd Kind van God, met Jezus als wegwijzer. 



Zoals Jezus de zonden van de wereld wegneemt, 
zo kunnen wij dat op onze beurt ook doen. 
Hij doopt ons met Heilige Geest. 
Door ons open te stellen voor Gods Aanwezigheid, de HEER, 
door Jezus te kiezen en te volgen als onze Meester, Rabbi, Guru 
kunnen we gedoopt worden in en met Heilige Geest, met Gods bezielende Kracht; 
Gods Licht kan dan doorheen ons uitstralen. 

 
Tijdens de impulsavond vorige vrijdag konden we genieten van de poëtische duiven, 
2 woordkunstenaars die schetsten wat Liefde en verbondenheid hier in onze geloofsgemeenschap 
al teweeg brengen en scheppen, Leven in overvloed. 
We leerden ook allerlei soorten duiven kennen. 
Duiven die ik echter niet zo graag zie komen om op mij te rusten want ze kunnen een lastig pakje achterlaten. 
Maar ik wens wel ieder van ons in 2020 
dat We regelmatig naar de stilte van ons duivenkot durven trekken 
en met open handen en hart gekeerd staan naar onze Bron 
zodat we innerlijk gereed zijn als de duiven vallen, 
als Gods Geest als een duif 
onze menselijk Ziel vervult met zijn Licht. 


