Pinksteren 23/05/2021 HOMELIE Begeesteren….

Eerste lezing: Hand. 2,1-11
Tweede lezing:
Gal. 5,16-25
Evangelie: Joh.15,26-27;16,12-15

Beste mensen,
Ja het is een echte hoogdag, weldra en winnende strijd in de coronazorg, komende zomer, maar
vooral de viering van de Heilige Geest in onze geloofsgemeenschappen en de opname en toetreding
van Madelon in onze gemeenschap.
Dank aan God die zijn Geest gezonden heeft.
Dank aan Marlon die in deze geest met ons samen wil werken aan de uitbouw van het Godsrijk, met
uw verhaal dat je met de pinkster tong, vurig en begeesterend zal beleven.
In de eerste lezing:… zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te
spreken naargelang de Geest hun te vertolken gaf…..
Niet alleen kort na Jezus Hemelvaart werd ons de Geest gezonden, maar elke dag opnieuw, wanneer
wij aan Godsrijk medewerken , een betere wereld voor elke mens , elke mens in de zonderheid de
meest kwetsbare
De corona crisis heeft ons veel geleerd:
de vurige tong van de wetenschap, niet zozeer naar de macht van de kennis, maar naar de heling van
de mens, de economische winst is niet de hoofbedoeling van de wetenschapper, de begeestering ligt
in hun drang naar inzicht, drang naar beheersing, beheersing van het kwaad om het reddend goedje
de vaccins voor iedereen beschikbaar te maken, wat bovenaardse inspanning…..
De vurigheid waarmee zovelen zorg droegen voor elkaar… waar haalde zovelen die bovenmenselijke
kracht om nabij te zijn , nooit was er zo veel eenzaamheid door de beperkingen, die noodzakelijk
waren, maar nog nooit was er zoveel creativiteit om toch tekens van nabijheid voor elkaar te zijn
Digitale pogingen om elkaar te horen en te zien, bezoekjes aan het raam….een briefje in de bus en
een berichtje of een telefoontje zomaar. Nooit werden en worden nog zovele gebeden uitgesproken
, kaarsjes gebrand…. de paternoster, de rozenkrans door de huidige Paus aanbevolen ervaren we
weer als een zorgenkrans, onze zorgen leggen in elkaars handen , met de roep om Gods Zegen.

De geestdrift van zovele jongeren en studenten om elkaar te ontmoeten, school te kunnen lopen…ja
de mens leeft voor zich alleen Samen kan je kracht vinden om te leren en te studeren Zo ervaart je
levenskennis en vaardigheid. De geest van kennen en weten , vaardigheden maken je sterk om met
elkaar om te gaan , en een zinvolle levensweg uit te bouwen .Inzicht en communicatiebekwaamheid
brengt je toekomst waar je zinvol kunt meebouwen aan je dromen

In een tweede lezing:…Gal.5, 16-25 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, geduld…Tegen
deze dingen bestaat geen wet…Deze tekst laat ons inzien dat gevoelens, de realiteit verbreedt,
verdiept en intens geluk kan brengen Dit brengt meer, en is niet ondergeschikt aan wet en
commercialiteit Dit kunnen we terugvinden in de kunsten, in de taal van de muziek, de dans, ook in
de liturgie .Blijheid en zinvolheid bracht ook kracht om verdriet te troosten , in het elkaar troosten
ontstaat nieuwe hoop en vreugde.

Ontdek de Liefde van God ook in het verhaal van de kerkgebouw, in de abdijen en kloosters, het zijn
oorden met verhalen doorgegeven door gastvrijheid, door gebeden en gezangen Deze
gemeenschappen hebben hun verhaal, hun Godsvreugde Jong en oud kan hier de diepte van
Godsdroom over ons even aanvoelen o ja even Gent het Lam Gods gaan bewonderen, of een zang
en dansfestival, je komt er begeesterd van terug Wat een taal , wat een vurige taal kan je mee
uitspreken.
Over de ganse wereld kan je in kunst levensverhalen ontdekken en naar de ganse wereld spreekt het
leven van Jezus een verhaal van ontmoeting en solidariteit…De ganse mensheid is kind van de Vader,
in elke taal, in elke cultuur is Gods Geest te ontdekken.
In de laatste tekst: Joh.15,26-27 en 16, 12-15: De Geest, zal volbrengen. Hij zal Mij(Jezus)
verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen aan wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Dit is de aanloop naar het feest van de Heilige Drie-Eenheid; de verhouding tussen Vader, Zoon en
Geest, en hun verhouding met ons allen Het is het onmetelijk mysterie van de kracht van God in de
eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Pinksteren breekt onze geslotenheid open; ga naar de wereld en spreek de boodschap van God uit.
Hiertoe roept God mensen, mensen die begeesterd door het evangelie bevrijdend spreken, luisteren
, denken en handelen.
G.S.

