Samen kerken…
De wereld heeft het zo hard nodig !

Met deze woorden vroeg paus Franciscus op de Paasmorgen om vrede van de Verrezen Christus, om
verzoening en vertroosting voor alle wonden van de planeet.
Tot iedereen richt paus Franciscus zijn woorden van de Levende en opgestane Heer:
‘Zie Ik maak alles nieuw!’
En aan deze oproep mogen wij als mensen in ons alledaagse leven gehoor geven. Hoe doe je dat?
In Borne proberen we samen te werken aan deze opdracht.
We proberen elkaar te inspireren door samen te werken, actie te ondernemen.
Op vrijdag 4 maart stonden de deuren van de St. Stephanuskerk voor iedereen open en was de kerk
sfeervol verlicht met alleen maar kaarsjes en werd iedereen op straat aangesproken en gevraagd om
een kaarsje aan te steken voor vrede in de wereld. Velen gaven gehoor aan deze oproep.
Kerkelijk zitten we in een drukke tijd met de voorbereidingen op het ontvangen van de sacramenten
van de eerste communie en het heilig vormsel. De wereld heeft HET nodig, zegt paus Franciscus. Wat
bedoeld hij met HET…..? Vrede, verzoening, aandacht, hoop, humor en geloof.
We leven in de Paastijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, waarin we in het evangelie horen over
de verschijningen van Christus aan zijn mensen. Wanneer twee vrienden teleurgesteld en vol verdriet
over alles wat gebeurd is in Jeruzalem, teruglopen naar Emmaüs worden zij enthousiast wanneer er
een Vreemde meeloopt en vraagt naar hun ervaringen. Thomas kan het niet geloven wanneer zijn
vrienden zeggen dat Jezus nog leeft. Hij wil eerst zien en dan geloven…
En dan dat ene zinnetje: ‘Vrede voor U en zie Ik maak alles nieuw’.
Afgelopen zondag kennen we onder naam ‘Beloken Pasen’. Beloken betekent sluiten.
Sinds het jubeljaar 2000 noemen we deze dag de Zondag van Goddelijke Barmhartigheid. En dan te
bedenken dat we in 2016 leven in een bijzonder jubeljaar van Barmhartigheid. Maar hoe leg je dat
allemaal uit aan iemand die hiermee niet (meer) bekend is?
Er was eens….een bijzonder mens, een man, die zich de Zoon van God noemde. Hij deed vele
wonderen en sprak de mensen aan. Toen Hij geliefd werd bij velen, heeft de gevestigde orde Hem,
uit angst voor machtsverlies, gedood zoals bij misdadigers gebruikelijk was. En toch leeft Hij nog
steeds! Aanstaande zondag lezen we het verhaal van de wonderbare visvangst , dat aan ons de vraag
lijkt te stellen om het eens over een andere boeg te gooien.
Zaterdag 2 april, het weekend van Goddelijke Barmhartigheid, mochten wij vele vrijwilligers
bedanken door samen met hen een bijzondere retraite dag te beleven bij de zusters in Denekamp.
Samen hebben we aan de hand van de parabel van de Verloren Zoon en het schilderij daarvan
geschilderd door Rembrandt van Rijn en het boek daarover van Henri Nouwen, ons eigen
levensverhaal een bron van inspiratie laten zijn.
Zo’n dag is als olie voor de lamp die licht geeft in de gemeenschap. Hoeveel is er te ontdekken en te
zien op ons schilderij van het leven? Op vele details hebben we ingezoomd. Voor mij was er de
ontdekking dat het gelaat van de barmhartige vader twee kleuren licht heeft: het witte stralende licht
dat ook valt op de jongste zoon die terugkeert na zijn levensavontuur. En het wat meer gedempte
goudgele licht op zijn linker wang dat ook valt op de oudste zoon, die steeds trouw de vader ter zijde
staat. De vader brengt hoofd en hart bij elkaar in zijn gelaat. Stelt dit hem in staat om barmhartig te
zijn zoals ons aller Vader in de hemel eindeloos barmhartig is? Trouw (vol) of teruggekeerd (ledig),
samen maken zij barmhartigheid en liefde vol-ledig!
De vader draagt een rode mantel zoals zijn oudste zoon. Beter beschouwd en ingezoomd blijkt dit een
‘mantel van gebed’ te zijn die hem losjes om de schouders is gelegd.

Deze barmhartige mens is een mens van gebed. Was dat het wat hem geduldig maakte, dwars door
zijn verdriet heen van een kind dat zijn eigen weg ging. Hij moest loslaten om lief te hebben.
Een mantel van gebed, van geloof, hoop, verwondering, geduld, zachtmoedigheid en vooral van liefde
Dat is wat de wereld nodig heeft.
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