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Lezingen: Joz. 5, 9a.10-12; Ps. 34 (33); 2 Kor 5, 17-21; Lk 15, 1-3.11-32

Geen mens mag verloren gaan. Gods genade is inclusief
Het is goed thuiskomen na een vermoeiende werkdag of na een lang verblijf elders. Terug thuis, jezelf
welkom weten en voelen in een warme en liefdevolle omgeving. Dat is helaas niet iedereen gegeven.
Denken we maar aan de vele vluchtelingen die aan grenzen kamperen of in stations, en die niet weten
waar ze ooit nog thuis zullen zijn.
Wij denken in deze vastentijd ook aan de mensen in landen zoals Columbia en Guatemala. De
vastencampagne herinnert ons aan de mensen in deze of andere landen waar bijvoorbeeld machtige
bedrijven en grote landeigenaren hen trachten te beroven van huis en land. Maar mensen gaan in
vredevol verzet. Het verlangen om thuis te komen leeft in elk van hen en ook in ons. Mensen hebben
grond onder de voeten en een dak boven het hoofd nodig om zich thuis te voelen.
Een nieuwe toekomst openen
Thuiskomen geldt ook voor die jongste zoon in het evangelie nadat hij een flinke stap in de wereld
heeft gezet. Daaraan voorafgaand heeft hij een heel proces in zichzelf doorgemaakt. Hij komt tot
‘denken’ zegt het evangelie. Sterker nog: hij komt tot zichzelf. Hij realiseert zich nu wie zijn vader
werkelijk is, de vader die hij achter zich gelaten had. Bij deze vader kan hij onvoorwaardelijk weer
thuiskomen. In het proces dat hem tot dat inzicht leidt, herkent hij zichzelf weer als een zoon. Als je zo
goed thuis kan komen, dan word je ook bevestigd en geaccepteerd ondanks alles, dan is er alle reden
voor een feest.
Voor de verloren zoon werd het verleden irrelevant. Het heden nam concreet vorm aan en opende een
nieuwe toekomst. Hij brak uit de ketens van vernedering en schuldgevoel, veroorzaakt door eerdere
egoïstische misstappen. Hij vertrouwde op een ander, van wie hij wist dat die hem eens had liefgehad,
dat die genoeg van hem zou houden om hem een nieuwe start te geven. Hij vertrouwde ook zichzelf
genoeg om het aan te durven. Vaak ontbreekt het aan dit laatste wanneer we ons tot onze Vader of
tot elkaar moeten keren voor vergeving en verzoening. Ondanks deze aarzeling moeten we nooit de
kans laten liggen om ons af te keren van egoïsme, schuldgevoel of verdriet en verzoening te vinden.
Tegengestelde karakters
Het evangelieverhaal heeft het ook over de oudste zoon, die altijd thuis was gebleven en zijn hele
leven hard had gewerkt. Maar was het ooit echt zijn thuis? Heeft hij zijn vader ooit echt gekend zoals
hij is: een en al liefde? Of was die vader afstandelijk tegenover hem, veeleisend en gunde hij hem nooit
wat? In feite was de oudste zoon nooit echt een zoon en de vader nooit echt ‘vader’ voor hem. Hoe
het met die oudste zoon afloopt blijft open in het verhaal. De keuze is aan ons. Welke richting willen
wij uit? De liefde van de vader weigeren, of het proces doormaken dat ons weer thuis brengt bij hem?

Wij mogen luisteren naar de oproep die uitgaat van mensen elders: van de mensen in Guatemala of
Columbia die in vrede willen leven; van de mensen die een thuis willen voor hun kinderen en voor
zichzelf. Zij roepen ons op om ons met hen verbonden te weten, om hun verlangen te delen dat er een
thuis is voor iedereen. Die oproep horen kan ons helpen om te herkennen wie wij zelf zijn: kinderen
van dezelfde Vader, van een God die ons tot broers en zussen maakt.
Het leven is een aaneenschakeling van beslissende momenten, gesterkt door dagelijkse routine en
voortdurende creativiteit. Het is goed om te bedenken en te genieten van deze sleutelmomenten. Ook
al zijn ze niet steeds te vieren, het zijn de momenten waarop een ‘ja’ of een ‘nee’, een ‘ik wil’ of ‘ik wil
niet’, een ‘ik blijf’ of ‘ik ga’ ons leven voor altijd veranderde. Deze momenten herkennen en toeeigenen, doet ons realiseren dat wij de kwaliteit van ons dagelijks leven en van onze levensstijl, en van
onze toekomst, soms veel meer in eigen hand hebben dan waarvoor we verantwoordelijkheid nemen.
Anderen de ziekten van de wereld, de echte en de ingebeelde, verwijten heeft heel vaak geen zin. Als
wij bereid zijn om in elke alledaagse situatie de betere optie te kiezen, bereidt ons voor om voor goud
te gaan bij de belangrijkste beslissende momenten als die zich aandienen.
Gods barmhartigheid is het nieuwe geluid in het evangelie. Het verhaal van een vader wiens hart nog
steeds uitgaat naar die weggelopen jongste zoon. Bij zijn terugkeer ziet hij hem van ver aankomen. Hij
kust hem, geeft hem nieuwe kleren en een nieuwe ring om zijn vinger. En er moet feest zijn. Maar de
vader wil ook zijn oudste zoon die zich tekortgedaan voelt. Hij zoekt zijn oudste zoon. Hij luistert naar
diens woede en ergernis. Maar de vader is ontwapenend en brengt de oudste en de jongste zoon
samen. Gods barmhartigheid is inclusief. Een nieuw begin is mogelijk.
Verzoening betekent het herstellen van verbroken relaties
Een kernopdracht van de Christelijke vredesbeweging is het herstellen van verbroken relaties. Dit
verzoenende werk moet op alle niveaus gebeuren: individueel, binnen de eigen familie en samenleving
en tussen bevolkingsgroepen, naties en religies. Verzoening is slechts mogelijk als de verschillende
betrokken partijen hun fouten erkennen (en zich schamen voor misstappen uit het verleden), wanneer
zij vergiffenis vragen en krijgen. We moeten echter op wijzen dat onrecht ook onrecht blijft. Fouten
moeten we erkennen en bekennen. Wij moeten ieders waardigheid eerbiedigen en teruggeven. Het
komt neer op de wil om opnieuw te beginnen. De wil tot verzoening is een keerpunt.
Er is een zekere mate van empathie nodig om zich de pijn, het verdriet en de misstappen van een
ander te kunnen voorstellen. Dat is een wederkerig proces. Je moet denken met je hart en voelen met
je verstand. Verzoening is niet mogelijk tenzij je jezelf eerst in andermans schoenen plaatst. In tijden
van crisis is het ook zaak om te leren van en te leven met veranderingen.
Icoon van verzoening
Sinds vele jaren werken Pax Christi afdelingen en vele vredesgroepen met de “Icoon van Vrede en
Verzoening van Pax Christi International”.i Deze icoon biedt een diepe spiritualiteit over vergeving en
herstel van relaties. Samen over de grote uitdagingen van vandaag nadenken, mediteren en ideeën
uitwisselen, en oplossingen zoeken die naar nieuwe samenwerking en mogelijke verzoening leiden.
Vasten is een centrale fase in onze relatie met God. Er is geen twijfel over het aanbod van genadevolle
verzoening van de Vader en de mogelijkheid van een nieuw begin. Aan ons om te beslissen op dat
aanbod in te gaan of niet. De verloren zoon nam een verstandig besluit en kwam thuis bij degene die
hem liefhad. God laat niemand achter.
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