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'de vrijheid opnieuw beleven'
'Wie de hand aan de ploeg slaat'

Beste vakantiegangers,

Over het evangelie van vandaag kunnen we ons verschillende vragen stellen.
Jezus reageert trouwens met een viertal bemerkingen. Zijn leef- en reisdoel is
duidelijk. Hij wil Jeruzalem (Jeru-sjalom, stad van de vrede) zonder omwegen
bereiken. En daarom trekt Hij dwars door de middelste provincie Samaria,
waarvoor de zgn. échte Joden een omweg namen, via het Overjordaanse.
Johannes en Jacobus - 2 van Jezus' beste leerlingen- zijn verontwaardigd dat ze in
dit gebied niet welkom zijn. Zij willen met het vuur -dat de profeet Elia uit de
hemel afriep- het dorp verwoesten.
'De ander vernietigen' is taal van elk totalitair regime. In de mond van christenen is
dat een vloek ... " Jezus keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht."
Als onverdraagzaamheid deel uitmaakt van godsdienstbeleving, gaat het
vijanddenken zich in onze samenleving installeren. Als de ander in alles moet
worden zoals ik het zou willen, verliezen we het Jeruzalem- of vredesperspectief
uit het oog. "Asjeblief," zegt Jezus, " vervloek ze niet. Je moet dringend verder,
zonder omkijken. Zonder je te nestelen in: had ik maar' ... 'of kon ik eens opnieuw
beginnen." Als je de hand aan de ploeg slaat, moet je alle aandacht geven aan de
weg die vóór je ligt. Hoe hechter zich iemand verbindt met de diepste waarden van
het leven, hoe onthechter die kan reizen.
Een gelovige gaat de weg van gebondenheid, via de ander zichzelf laten zijn of
worden, naar verbondenheid. Zeker in deze tijd, waarin zelfbeschikking en
autonomie zo centraal worden gesteld, wordt vrijheid vaak opgevat als 'doen waar
ik zin in heb'; terwijl de echte vrijheid erin bestaat om de waarheid te vinden en
herboren te worden tot nieuw leven.
De filosoof Georg Hegel noemde het re-co-naître: erkennen is opnieuw geboren
worden tot vrijheid. En loslaten wordt dan: 'anders vasthouden' ... Je kinderen
anders vasthouden dan voorheen, je geliefden anders vasthouden, dan toen ze
nog bij ons waren. Vrij worden heeft iets van jezelf "her-pakken", en dit laatste
veronderstelt op zijn minst even loslaten, om het anders vast te pakken of anders
aan te pakken. Het is resoluut kiezen voor het leven, zelfs over de dood heen.
De komende vakantie mogen we leren zien met nieuwe ogen, en tijd vinden om vrij
te worden voor wat de wereld en de mensen te bieden hebben aan schoonheid.
Tijd ook om verbinding te vinden met wat ons reis- en leefdoel mag blijven: vrede
te vinden met onszelf, met anderen en met God.

