Woco tweede Advent 2019 jaar A 8 dec.
Jesaja 11, 1-10 en Mt 3, 1-12
Thema viering: licht en pastoraat...

Overweging
In de bittere en wrede tijd waarin Jesaja leefde, koesterde hij een droom
over een wereld van gerechtigheid, trouw en waarachtigheid,
waar een wolf zich neervlijt naast een lam
een panter ligt bij een bokje,
kalf en leeuw samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden
niemand meer die doet kwaad omdat kennis van de Heer de aarde vervult....
Johannes, ook hij leefde in een tijd waarin gerechtigheid en vrede ver te zoeken was,
hij doopte mensen met water in de woestijn, ver weg van de bewoonde wereld,
een teken dat nieuw leven, bekering, ommekeer, mogelijk is. En dat
na hem Hij iemand zou komen die doopte met het vuur van de heilige Geest,
Onze tijd, een beangstigende tijd, we realiseren ons steeds meer dat het verlangen naar
maakbaarheid te groot is voor mensen, dat maakbaarheid ten koste gaat van kwetsbare
en arme mensen, ten koste van de aarde.
De bijbel, een verhaal vol van getuigenissen van mensen over de meest verschrikkelijke
gebeurtenissen en over hoe God dan met mensen, met ons met jou meetrekt.
Bijbelverhalen kunnen, als je jezelf gelovig durft te noemen, God in ons geboren laten
worden …
Paus Franciscus schreef Laudato Si' Geprezen zijt Gij! Een oproep aan alle mensen om
te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis, onze planeet, ons leefmilieu, de armen,
Franciscus biedt een gelovig perspectief, een visie op een integrale ecologie over concrete
politieke lijnen en acties die alleen in dialoog met elkaar kunnen ontstaan. Hij roept op tot
ecologisch burgerschap dat vraagt om nieuwe levensstijlen om bekering waar ook Jesaja
en Johannes ons toe oproepen.
Duizenden mensen zijn dezer dagen in Madrid op de been voor het klimaat, veel jonge
mensen met Greta Thunberg als boegbeeld van verzet en oproep tot verantwoordelijkheid,
en niet langer wegkijken van de politiek vooral om ingrijpende maatregelen te nemen.
Van het grote wereldtoneel keer ik terug naar onze kleine gemeenschap hier. Met een
Solidaridadgroep, Wereldwinkel, Amazonegroep, Taiama-Andreas voor Sierra Leone,
pastoraatgroep, liturgiegroep, de gastvrouwen, de poetsploeg, de tuin- en klusgroep, het
parochiebestuur, samen zetten we stapjes vanuit een gelovig perspectief dat het anders
kan en anders moet...
en als je er echt bij stilstaat, dan ontdek je dat alle mensen die hier actief zijn, ook zij die
weken in stilte zonder dat iemand het merkt, voelen dat het anders is ,
dat je het doet voor waar je niet gemakkelijk woorden voor vindt,
is het omdat je gelooft dat wat je doet dat dat er toe doet?
Ons werk is gericht op de toekomst, om ruimte te maken voor God,
om Hem zichtbaar te maken door onze inzet.
Iedereen kan pastor zijn?

Ik denk het, als je gelooft dat wat je doet,
er toe doet, zelfs als een gesprek of een viering of een klus niet zo goed verloopt,
onze menselijk bijdrage is klein,
maar op het moment dat je probeert iets van waarde te zijn,
ben je een licht, naar het voorbeeld van Jesaja en Johannes,
waarin God in jou geboren kan worden
en leven kunt geven aan mensen. Amen

