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Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-opgenomen, 15 augustus 2022 

Heilige Familie-Kerk – Sint-Jozef-Kerk Tereken 

EEN VROUW NAAR ONS HART VOL VERTROUWEN 

 

Goeiemorgen Theophili, Door God Geliefde Mensen, Vrienden van God, 

 

Kennen Jullie iets van quantumfysica?   

Helemaal niet! Nog nooit van dit woord gehoord! 

Of, ik hoorde het woord al maar daar stopt het! 

Of misschien probeer Je al een hele tijd te doorgronden waar quantumfysica voor staat 

en waar deze wetenschappers nu eigenlijk mee bezig zijn en met belastinggeld voor betaald worden. 

Op mijn zoektocht zag ik de voorbije week een YouTube-Filmpje: ‘Quantumfysica voor babies’. 

De makers overdreven: Ik denk niet dat ons kersvers geboren Kleinkindje baby Mone er al iets van snapt. 

Maar Yuna van 9, Aryun van 6 en ikzelf werden inderdaad op een eenvoudige manier ingewijd in wat quanta zijn 

en in de wetten van de onooglijk kleine wereld van krachten en deeltjes   

die we niet met enkel onze zintuigen kunnen waarnemen; 

die onooglijk kleine wereld van krachten en deeltjes  waaruit echter heel de schepping is opgebouwd. 

En wanneer we  in de biologieles door de microscoop kijken naar een cel die zich deelt in twee nieuwe cellen 

of naar hoe witte bloedcellen een indringer omsingelen, 

maken we kennis met een onooglijk kleine wereld, niet zichtbaar met enkel onze zintuigen. 
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Er spelen zich inderdaad ontelbaar vele processen af  

die we met onze gewone gekende  zintuigen niet kunnen waarnemen. 

En toch vormen zij de essentie van ons bestaan, van onze planeet, van de ruimte, van de kosmos! 

Is het dan niet kortzichtig om in 2022 te blijven durven beweren: 

 ‘Enkel wat we kunnen waarnemen, kunnen zien, dat is werkelijkheid, dat bestaat! 

Is het dan niet kortzichtig, of zit er kwade wil achter, dat wetenschappers  

de voor onze gewone zintuigen  niet waarneembare wereld  

van de spirituele geloofs-ervaringen van zovele mensen in deze tijd en in alle duizenden jaren daarvoor,  

niet au serieux nemen  

en oost en west, zuid en noord niet of te weinig samenwerken om deze ten gronde te onderzoeken? 

Lucas daarentegen neemt de ervaringen van Jezus en van zijn tijdgenoten  

met de fysiek niet-waarneembare God,  

de onzichtbare doch wel ervaarbare Absolute en Aanwezige wel au serieux! 

Lucas richt zijn Evangelie, Bevrijdend Goed Nieuws en Blijde Bevrijdende Boodschap  

dan ook aan Theophilus, aan De Mens die zich door God geliefd voelt,  

aan de Mens die vriend van God wil zijn. 

Hij wil dan ook Mensen laten delen in dit goede Nieuws! 

Zijn Evangelie is als het ware een verzameling van You-Tube-Filmpjes met Goed Nieuws voor baby’s. 

M.a.w verstaanbaar getuigen wat mensen meemaakten met Jezus,  

Jezus aan het woord laten hoe Hij God ervaarde,  

hoe mensen Gods taal kunnen verstaan,  

hoe Ze zelf kunnen meeschrijven aan dit Liefdesverhaal tussen God en Mensen 

Lucas wil mensen Gods Liefdesbrief leren lezen en Gods Liefdesbrief leren mee-schrijven… 
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Waren Maria en Elisabeth in staat boeken of  brieven of een evangelie te lezen of te schrijven? 

Wetenschappers theologen menen van niet.  

Lucas, man en geneesheer, Zacharias, Man en Priester, en Jezus konden dit wel. 

Maria en Elisabeth, waarover Lucas ons vandaag verhaalt, zijn twee joodse ongeletterde vrouwen, heel jong en oud. 

Ze hebben niet leren schrijven noch lezen. 

Maria kon geen SMS-boodschap sturen naar haar zwangere nicht. 

GSM’s bestonden nog niet. Maria kon niet schrijven en Elisabeth niet lezen. 

 

Lucas vertelt echter hoe deze Vrouwen echter wel de Liefdestaal van God kunnen lezen, kunnen horen en leren verstaan.  

Ze zijn vervuld, zwanger van, vol van Gods Aanwezigheid en Liefdeskracht, vervuld van de heilige Geest. 

Maria schrijft mee aan Gods Liefdesverhaal,  

actief in dienstbaarheid: ze snelt haar oudere nicht met spoed tegemoet 

en blijft 3 maand dienstbaar Aanwezig: Gods dienstmaagd. 

Tegelijk is Haar dienstbaarheid gestoeld op actieve ontvankelijkheid,  

openstaan voor Gods wijze van Aanwezig Zijn. 

Maria is spiritueel vaardig en geletterd:  

Haar Hart prijst hoog de Heer, Bron van Alles en Allen. 

Van Vreugde juicht haar ziel om God, Redder van Mensen, Nabije in voor- en tegenspoed. 

Hij laat wonderwerken gebeuren aan mensen  

die Zijn en Haar Woord leren herkennen, leren lezen en schrijven. 

Helend , genezend is het voortdurend Gods Naam te fluisteren  

en zich zo voortdurend bewust te zijn van wie we werkelijk zijn:  

Theophilus, door God geliefd en God liefhebbend. 
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God heeft een verbond met mensen gesloten: 

Ik heb u lief, Mens.  

Straal op jouw beurt Liefde naar Mij uit, naar jezelf en naar Je Medemens! 

Durf hongerig te zijn naar echte Liefde! 

Laat eigenwaan, hoogmoed en masker varen! 

Kom van Je troon en plaats Je als Broer en Zus tussen Mensen. 

Durf met lege handen en  met een lege agenda te staan 

zodat God langs kan komen, heel anders dan Je gedacht had! 

Zo toonde en toont Jezus ons. 

Zo ervaren Mensen dat in die religies die God en Mensen werkelijk liefhebben! 

Dan wordt het Wonder van een Nieuwe Toekomst, van Nieuw Leven gebaard! 

 

En wat nu met de quantumfysica? 

Einsteins formule toont ons dat energie massa voortbrengt. 

En inderdaad: Liefdesenergie schept en vormt materie,  

een aarde, een Rijk Gods waar Mensen tot hun recht komen 

en in Liefde en Vrede samenleven. 

 

 

 


