Nieuwjaar 1 januari 2021

De ander tot zegen
Inleiding
We hebben afscheid genomen van een veelbewogen jaar. Vandaag
legt God een nieuw jaar in onze handen, en nodigt ons uit om, wijs
geworden door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en door de
fouten die we gemaakt hebben, er nu iets moois van te maken, met al
wat we aan talenten en mogelijkheden in ons hebben. Wij gaan
ervoor; wij vragen God om ons daartoe zijn zegen te schenken, en
bidden dat wij elkaar tot zegen mogen zijn.
Overweging
Gelukkig Nieuwjaar, zalig nieuwjaar, dat is wat we op deze eerste dag
elkaar toewensen. Toen ik kind was, werd ons te verstaan gegeven:
Tegen protestanten moet je zeggen: gelukkig nieuwjaar; tegen
katholieken zeg je: zalig nieuwjaar. Er werd wat exegese bij gepleegd,
in de geest van: protestanten komen toch niet in de hemel, dan
gebruik je dat woord zalig ook niet. We zijn inmiddels heel wat jaren
en een 2de Vaticaans Concilie verder.
Wat zegt de eerste lezing vandaag? Als je zegt: gelukkig/zalig
nieuwjaar , dan zeg je: “Moge God jou zegenen en jou beschermen,
moge God het licht van zijn gelaat over jou doen schijnen en jou
genadig zijn, moge God jou zijn gelaat toewenden en je vrede geven.”
Kort geleden hield paus Franciscus een toespraak, en hij sprak daarin
over geluk. Hij zei letterlijk, ik citeer:
“Rivieren drinken niet hun eigen water,
bomen eten niet hun eigen vruchten,
de zon schijnt niet op zichzelf,
bloemen verspreiden niet hun geur voor zichzelf.
Leven voor anderen is een natuurgegeven,

we worden allemaal geboren om elkaar te helpen.
Het leven is goed als je gelukkig bent; het leven is beter, veel beter,
als de ander gelukkig is door jou.”
Over geluk is veel te doen.
– Nederland (studie van de VN) is een van de gelukkigste landen in
de wereld; kinderen/tieners zijn het gelukkigst bij ons.
-- Er bestaat een blad HAPPINEZ; een lust voor het oog, vaak te
vinden in wachtkamers, bedoeld om dichterbij jezelf te komen, om
een antwoord te vinden op de vraag: hoe word ik gelukkig? Er
worden zelfs HAPPINEZ festivals georganiseerd.
– Er bestaan allerhande therapieën om gelukkiger te worden; er is
yoga, zen, mindfulness training, etc.
– In reclame hoor je vaak zoiets als: verwen jezelf eens, je hebt er
recht op, etc.
Waar gaat het dan over? Al die studies, rapporten, bladen,
therapieën en reclame lijken in eerste instantie te focussen op
mijzelf: hoe word ik gelukkig, ikke,ikke,ikke? Terwijl paus Franciscus
zegt: Focus op de ander; als de ander gelukkig is door jou, dan pas
ben je zelf echt gelukkig. Het leven is goed als je gelukkig bent; het
is beter, veel beter als de ander gelukkig is door jou.
Dit is ook het denken van Dietrich Bonhöffer: De Naam van Jezus
betekent, zegt hij: Ik ben er voor de ander. Jezus richtte zich helemaal
op het geluk van de ander, ten koste van zichzelf. Zou dat ook niet de
strekking zijn van het evangelie van vandaag? Herders werden gezien
als het minste volkje, telden niet mee, er werd op hen neergekeken,
ze hadden geen stem, werden niet gehoord. En toch werden zij - niet
de koningen, niet de hogepriesters, maar juist zij - als eersten door
God genodigd om op kraamvisite te gaan bij dat kind. Maria begreep
het, staat er in het evangelie; zij bewaarde wat er gebeurde in haar
hart en bleef erover nadenken; en de herders waren gelukkig: zij
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen. Dát is goddelijk
handelen; dát is de blijde boodschap, die Hij kwam brengen, onze

wereld omgekeerd, gericht op de ander, met name op de kleinsten,
de armsten. Het leven is goed, als je gelukkig bent; het is beter,
veel beter, als de ander gelukkig is door jou.
Lieve mensen, ik wil hierbij graag twee bemerkingen plaatsen:
a. Gelukkig maken betekent m.i. niet: de ander altijd naar de zin
maken (dat is te goedkoop) maar wel: vanuit een grondhouding altijd
ervoor zorgen dat de ander rechtop gaat, tot recht komt.
b. Ik breng graag nog eens in herinnering de visie van de architect
Laurens Bisscheroux, toen hij deze kerk bouwde, nog geen vijftig jaar
geleden; hij noemde dit gebouw ’de kamer van Gabriël’; er moet een
totaal nieuwe kerk komen; een kerk waarin de beminde gelovigen niet
zozeer gefocust zijn op eigen ziel en zaligheid, maar die zich naar
buiten richt, op het geluk en welzijn van anderen/samenleving;
daarom noemde hij het pad rond de kerk de moederschoot. Hier dus,
op deze plek binnen deze muren, in ‘de kamer van Gabriël’, ontstaat
en groeit dat nieuwe leven, de kerk van de toekomst.
Tot slot: wat ik hoop en u/ons toewens, is dat wij in het jaar dat nog
braak voor ons ligt hierover (zoals Maria) nadenken, meer en meer
mogen ervaren dat het zó werkt, het er met elkaar over hebben, hoe
we het gestalte kunnen geven, er plezier aan beleven, het vieren, en
daar gelukkig van worden.
Het leven is goed, als wij gelukkig zijn; het is beter, veel beter, als
anderen gelukkig zijn door ons. Als dat toch zou kunnen! Amen.

