Homilie zondag 14 aug 2016
–vervolg op groeien naar nieuwe parochie dd 7/8/1620 zon jaar c, Lucas 12,49-53
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat
het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het
volbracht is. Meent gij, dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist
verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in een huis verdeeld zijn; drie zullen er staan
tegenover twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de
vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder
tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.'
De evangelist Lucas zet Jezus vandaag in de rij van de grote profeten die tegenspraak moeten
ondergaan. We hoorden in de eerste lezing van Jeremia en ook in het evangelie gaat diegene die
staat voor Zijn woord het lijden niet uit de weg.
“Blijde boodschap” noemen we dat dan. Maar om de Blijde Boodschap, het goede nieuws, erin
ontdekken worden we uitgenodigd om de verhalen te herlezen, te overdenken, te plaatsen in het
geheel van dat oude verhaal, om ze ook op ons leven te leggen en ze zo verstaanbaar te maken.
Op die manier stonden we ook vorige week stil bij het evangelie dat begon met “Weest niet
bevreesd”.
En, ge weet nog wel: het ging hier toen over de veranderingen in het kader van groeien naar
nieuwe parochie.
De nieuwe regeling i.v.m. de weekendvieringen -de verandering van plaats of uur- gaf
begrijpelijkerwijs daarna gespreksstof.
Het vraagt van zij voor wie de zondagseucharistie in hun vertrouwde kerk blijft vast niet veel
inleving om te verstaan dat deze boodschap bij diegenen voor wie er wel iets verandert, toch
anders binnenkwam.
Omdat ‘doen alsof iedereen hetzelfde denkt als jij’ eigenijk een vorm van geweld is hebben we
de voorbije dagen elk, zowel pastoor Piet als ik, geprobeerd te luisteren naar de mensen en hun
vragen en hun soms dezelfde en soms ook andere mening.
Ja, er is ontgoocheling en kwaadheid en dat is te verstaan. Ik hoop vooral dat niemand in die
emotie zal blijven vastzitten.
Gelukkig heb ik in de dialoog ook mogen voelen dat mensen begrijpen dat iets nuanceren nogal
niet iets bagatelliseren is.
Naast die gevoelens van teleurstelling is er ook begrip, hoop, moed, verwachting.
De vraag om –vanuit de realiteit van de minderheidskerk die we geworden zijn- naar elkaar toe
te groeien was reeds een ruime tijd gesteld, toch kunnen we ons nu inderdaad pas echt ‘op de
grens van’ voelen.
En een grens is dan wel altijd een plaats of een tijd die het verschil markeert, het kan en het is
tevens een plaats en een moment om anderen te ontmoeten.
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Geen enkele verandering of overgang gaat vanzelf.
Uiteraard openbaart zich veel vreugde in de herinnering: “Vroeger was het zo en zo…”
Dat besef ik, en dat is voor mij niet anders.
Zelf afkomstig van Deinze, heb ik in de gemeenschap van Zevergem 25 jaar geleden parochie
leren kennen, kennisgemaakt met wat parochie kan zijn, de kracht en de deugd ervan ervaren.
Ik was 25 jaar jonger en het is niet alleen mijn leeftijd die geëvolueerd is.
De kracht, de dankbaarheid, de deugd is gebleven, en ik prijs me ondertussen gelukkig dat ik ook
in de gemeenschap van De Pinte thuis mag zijn, maar ik heb ons en de maatschappij snel zien
veranderen en we zijn inmiddels een minderheidskerk in deze wereld. Dat betekent een kerk die
uitgenodigd wordt om over zichzelf en zijn toekomst na te denken.
Van een brede volkskerk waarin iedereen gelovig was van bij geboorte
zijn we nu een kleinere keuzekerk geworden.
Vandaag worden we uitgedaagd om ons daar ook naar te gedragen en meer nog: om toekomst
en perspectief te geven aan het geheel.
Ik hoop –ik hoop het zo- dat iedereen die zich waar ook inzette en inzet voor de parochie de
komende jaren bij wijze van speken van ‘t zelfde lied kan blijven zingen omdat het immers altijd
al hetzelde lied is dat ons beroerde en beroert.
Evenzeer hoop en geloof ik dat elk kerkgebouw als huis van rouw en trouw nog lang een
belangrijke waarde zal hebben als plek voor christenen en voor zoekenden.
Er is natuurlijk die terechte vraag of gebedsdienst dan geen antwoord kan zijn op ‘deze tijd’, of
dat geen structurele oplossing kan zijn als wekelijks alternatief voor de eucharistie?
Als ik daar over nadacht, dan vroeg ik me af:
Kunnen we dan parochie zijn zonder eucharistie? Of meer nog: zijn we dan parochie zonder
sacramenten ?
Wel, dat zou, denk ik, niet juist of eerlijk zijn voor mijn en waarschijnlijk uw geloof.
Ja natuurlijk vind ook ik het hoog tijd dat onze Rooms-Katholieke leiders de rol van de vrouw in
de kerk en ook het priesterambt overdenken, maar dat is hier, en in deze, mijn inzet niet en ook
helemaal mijn roeping niet.
Bovendien… : zelfs mocht gelijk welke herziening omtrent de ambten morgen een feit zijn, dan
nog blijft –zeker nu het aantal gelovigen in het Westen afneemt- dan nog blijft de vraag overeind
hoe gemeenschappen best antwoord geven op deze tijd om er over generaties heen en hopelijk
voor lang hoop en toekomst te geven aan elkaar.
Zelf zal ik min of meer hetzelfde blijven doen ; ik zal niet plots iemand anders zijn. Toch zal er op
zich wel nog meer veranderen dan hetgeen vorige week gezegd is.
Maar compagnons van hier, en van elders, nieuwe parochie of gelijk welke parochie kan in 2016
nooit betekenen “van nul beginnen” want we sluiten ons aan bij een verhaal dat geleefd wordt
sinds eeuwen, in een taal die we zelf sinds lang spreken.
De vraag gaat –denk ik- over continuïteit geworteld in traditie en tegelijk bruggen slaan, kloven
dichten, aanknopingspunten zoeken om in dialoog te treden met wat zich nu aanbiedt.
Het is onvermoeibaar zoeken hoe we het heden moeten beleven opdat er toekomst zou zijn.
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De plaats en het uur van de zondagsdienst wijzigt.
En het gevoel elders te moeten thuiskomen of veranderen van zondagsgewoonte gaat niet
vanzelf. Dat versta ik en daar heb ik begrip, veel begrip voor.
Nogmaals: nuancering is geen bagatellisering van een gevoel of een situatie.
De plaats en het uur van de zondagsdienst wijzigt.
Maar onze achternaam die blijft: “van Christus”. Vanuit de ontmoeting met Hem wiens naam we
dragen zijn en worden we nog steeds aan mekaar gegeven: ik aan u, gij aan mij, wij aan mekaar
hier en aan de mens in de wereld- aan de vurige en de twijfelaar, aan de zoekende, de arme, de
zieke, de moedeloze, de vluchteling, de bedroefde…
Zulk een missionaire, verbonden gemeenschap met diakonie als deel van de identeit, dat was als
ik het goed begrepen heb het karakter van de eerste Kerk. Niet om buitengewone resultaten
teweeg te brengen maar om de aanwezigheid van Christus te laten oplichten temidden de
uitdagingen van vandaag en van elk tijdperk.
Of deze preek over nieuwe parochie dan iets met het evangelie te maken had ?
Jezus of Jeremia moeten en kunnen we niet zijn… Wel kunnen we leerling zijn aan hen om geraakt door het vuur van hun gedrevenheid gebaseerd op hun relatie tot God- zelf vertrouwvol
de wereld en de toekomst in te trekken. Vreugde en hoop delend met de ander. Met elk-ander.
Ik dacht en ik denk dat we zo aan mekaar en aan de wereld gegeven werden en worden en zullen
blijven…
Sanne Vermeeren
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