Homiletische suggesties voor Vredeszondag 18 september 2022
1.
Het volk van het Eerste Verbond schrikt als het wordt geconfronteerd met het optreden van
een veeboer en vijgenteler die Amos heet. De profeet heeft Gods stem en Gods passie voor
rechtvaardigheid gehoord niet als een zachte bries, maar als het brullen van een leeuw. Het
verdriet en de pijn van God is groot omdat de machtigen zich afkeren van de opdracht tot
rechtvaardigheid voor allen. De aanklacht is scherp. God verdraagt de hypocrisie niet van
hen die offers brengen om Hem te behagen en intussen de armen vernederen en beroven.
Ook vandaag blijft God als een bedelaar aan onze deur kloppen. Hij zoekt mensen die recht
doen en zo de weg banen naar vrede.
2.
Vanaf het begin van zijn zending plaatst Jezus op zijn beurt zijn toehoorders voor de keuze:
“Jullie kunnen niet God dienen en de mammon, de afgod van het geld”. Hebzucht en de
afgod van het geld zijn bijzonder kwade machten die mensen als koopwaar behandelen.
Voor de afgod van het geld verkopen ook vandaag veel mensen hun ziel en verliezen ze hun
integriteit. In het evangelie dat we hoorden voert Jezus iemand op die de duisternis verkiest
boven het licht. Hij staat zwaar in de schuld bij zijn baas. Via een extra corrupte ingreep
probeert hij andere schuldenaars om te kopen. Hij hoopt dat zij het daarom ook voor hem
zullen opnemen. Jezus zegt: “Kijk eens hoe sluw die onrechtvaardige man te werk gaat. En
jullie, wat doen jullie als kinderen van het licht om Gods passie voor rechtvaardigheid te
realiseren?”
3.
De vredesbeweging Pax Christi blijft bewogen door Gods passie voor rechtvaardigheid en
vrede. In de komende twee weken kan iedereen die het verlangt thuis op zijn of haar
computer een bezinnend aanbod ontvangen rond het thema “ruimte voor herstel”. Mensen
zijn soms onrechtvaardig en worden daarvoor ook gestraft. Dit betekent echter niet dat die
mensen samenvallen met hun slechte daad. Voor wie gestraft wordt, moet er ook ruimte zijn
voor herstel. Ieder mens heeft op een bepaald ogenblik nood aan begrip, mededogen en
herstel. In zijn encycliek “Fratelli tutti. Allen broers en zussen”, schrijft paus Franciscus:
“Angst en wrok leiden gemakkelijk tot een wraakzuchtige, zelfs wrede opvatting over straf,
in plaats van straf te zien als een onderdeel van een proces van genezing en re-integratie in
de samenleving.” Het bezinnend aanbod van Pax Christi helpt om die weg te gaan aan de
hand van getuigenissen, een passend gebed en een lied, een sprekend beeld en een spreuk.

Bezinning na de communie: Vrede schept verbondenheid
Laat ons vandaag een verbond van vrede sluiten, ons aan elkaar verbinden,
de handen in elkaar slaan voor een nieuwe manier van leven.
Waar de kleine mens niet meer onzichtbaar wordt gemaakt,
omdat wie rijk is, genoeg heeft aan zichzelf.
Waar we gaandeweg elkaar opnieuw ontmoeten, zo verschillend als we zijn,
ruimte voor herstel, voorbij het oordelen over goed en kwaad.
Waar de norm van ons samenleven niet bepaald wordt door het altijd meer en meer;
wat ieder nodig heeft om menswaardig te leven, is voortaan ons streefdoel.
Laat ons een verbond sluiten en samen werk maken van een nieuwe manier van leven,
met als kern Gods eigen naam: ’Ik zal er zijn’,
leidraad voor de politiek, onze relaties en ons omgaan met de dingen.
Dan hoeft niemand meer te zeggen waar is jouw God?
Hij zal te zien zijn in ons spreken en handelen, Hij zal gebeuren.

