31e zondag door het jaar - c

Eergisteren vierden we Allerheiligen:
en dag om dankbaar te zijn voor die vele heiligen die ons leven zijn binnengekomen,
mensen bij naam of niet bij naam gekend, geen heilige boontjes,
maar mensen die een teken zijn geworden van Gods licht en liefde.
Vandaag gedenken we in het bijzonder onze doden,
met wie we verbonden hebben geleefd,
omdat Allerheiligen ons verdriet niet wegneemt.
We hoorden in de lezing dat dit verdriet menselijk is,
het overviel Jezus toen hij hoorde dat zijn vriend Lazarus gestorven was
en zelf heeft hij doodsangsten uitgestaan.
Totdat Hij zijn leven in Gods handen kon leggen.
Wanneer mensen dat kunnen, in leven in Gods handen leggen,
dan wil dat niet zeggen dat ze het leven hier niet mooi genoeg vinden,
maar wel dat er vertrouwen en rust komt.
Mensen die de ziekenzalving mochten ontvangen bv ervaren vaak die rust,
van Gods nabijheid, van te weten: Ik ben geliefd.
Het is ook dat wat Zacheüs uit zijn boom doet komen,
waardoor hij een nieuwe leven aanvangt.
Terwijl Zacheüs hoopt Jezus te zien,
en terwijl niemand hem een plaatsje gunt,
stelt hij vast dat Jezus hém ziet.
Een omgekeerde wereld, zoals dat vaak gaat bij jezus.
Jezus kijkt niet op mensen neer,
Hij maakt hen groter, Hij kijkt naar hen op.
Wat niemand verwacht, dat doet Jezus.
En wat niemand verwacht, dat doet ook Zacheüs.
Hij geeft de helft van zijn bezit aan de armen.
Misschien is dat iets wat Zachëus altijd al deed,
ook al was hij gekend als een tollenaar.
Misschien hebben we wel een verkeerd beeld van Zacheüs
en is het aan ons om naar hem op te kijken.

Hoe dan ook: wanneer mensen door mensen ervaren
dat ze gezien worden,
dat ze erbij horen,
dat ze hier een thuis mogen vinden,
dat ze welkom zijn,
dan wordt leven mogelijk.
Heilige mensen zijn zij die laten zien dat Gods liefde schijnt voor alle mensen.
Dat doet mensen leven,
hier en nu, maar ook over alle grenzen heen.
Wij die willen geloven dat de dood het laatste woord niet heeft,
laten we het hier en nu en steeds opnieuw
proberen om het waar te maken….
zonder dat we daarvoor eerst de kat uit de boom willen kijken.

