“Vergeet de armen niet!” 2013
Dat was het eerste woord dat de nieuwe paus ingefluisterd kreeg door een collegakardinaal,
toen hij tot nieuwe paus verkozen was.
En hij had het meteen begrepen:
hij koos een nieuwe naam,
een naam die geen enkele van zijn voorgangers gekozen had:
Franciscus de Eerste!
Die naam verraadt een heel programma:
De eerste. Waarmee hij wil zeggen: dit wordt een nieuw begin.
We breken met een bepaalde traditie en we maken een nieuwe start.
Franciscus: ook dit is een programma.
Zijn programma, maar ook het onze.
Franciscus van Assisi was die rijkemanszoon
die van Godswege de roeping kreeg om Gods kerk, toen ook in verval, weer op te
bouwen.
En hij bouwde ze op door los te laten:
rijkdom en macht, aanzien en prestige,en door weer arm te worden, de poverello, de arme met de armen.
Dat wordt ook ons programma.
‘Vergeet de armen niet’:
dat is een verrijzeniszin, een paasboodschap,
want het is hetzelfde als wat de jonge man in het graf tot de vrouwen zei:
Ga naar Galilea
Ga naar Galilea, met andere woorden :
Blijf niet in Jerusalem.
Want dat is de plek van de macht,
waar het eigenbelang en het elk voor zich heersen,
waar goedheid verdacht is
en waar mensen die zeggen ‘Ik ben er voor u’
gevaarlijk zijn.
Zij moeten gedood, uit de weg geruimd.
Jeruzalem is een Goede Vrijdagplek.
Blijf daar niet… Ga naar Galilea.
Galilea is de plek,
elke plek waar mensen wonen en leven in armoede en kwetsbaarheid.
Maar ook: waar het allemaal begonnen is.

Ga naar Galilea:
waar de blinde het gezicht krijgt,
waar tegen de lamme gezegd wordt: sta op en ga,
waar aan het jonge meisje, het dochtertje van Jaïrus, op sterven na dood, wordt
gezegd: sta op en durf te leven.
Het is elke plek
waar aan armen blijde boodschap wordt toegezegd.
Galilea, dat is daar waar Molly in Oeganda met haar gemeenschap
opstaat en plannen maakt
om een einde te maken aan de honger,
en dat doet in heel kleine stapjes
en met een groot uithoudingsvermogen;
Dat is waar armen van bij ons samen komen en het woord nemen en mekaar
dragen,
en bij elkaar hun eigenwaarde en hun fierheid terug vinden.
Dat is waar zieken omgeven worden met veel tedere zorgen,
waar buren elkaar leren kennen, elkaar helpen en vrienden worden.
Dat is Galilea vandaag.
Galilea zit ook van binnen, in ons diepste binnenste,
daar waar wij in onze kwetsbaarheid gaan staan,
onze gebrokenheid en pijnen erkennen als horend bij ons leven.
Het was opvallend hoe de media meteen na de pauskeuze
op zoek zijn gegaan naar mogelijke fouten en misstappen die hij zou kunnen begaan
hebben.
Ik hoop dat ze er enkele vinden!
Dan kunnen we zeggen: hij is een mens zoals wij.
Want niemand is perfect.
Wie perfect wil zijn, verlangt om bewonderd te worden, geacht en geëerd.
Wie in zijn kwetsbaarheid staat, kan bemind worden.
Ga naar Galilea!
Daar zul je Hem zien, de Levende, de Verrezene.
Want daar is Hij aan het gebeuren.
Daar gaat Hij ons voor naar een nieuwe manier van leven.
Een leven dat voorbij gaat aan de dood,
dat het dodend eigenbelang en zelfbehoud achtergelaten heeft
en teruggaat naar de eenvoud,
terug naar de dienstbaarheid aan mensen,
terug naar dat leven waar Gods naam vervoegd wordt.
En waar Hij ons zegt:
Jij bent nu mijn lichaam,

jij bent nu mijn gezicht, mijn handen en voeten.
Je mag Mij zichtbaar maken.
De vraag is vandaag niet of de paus zal slagen,
of hij in staat zal zijn de hoop
die hij in zijn eerste dagen gewekt heeft, ook waar te maken.
De vraag is wel of wij er aan willen beginnen,
of wij die paasmensen worden,
die nieuw leven brengen in onze wereld.
Paasmensen worden,
dat betekent dat wij ons verbinden met die Christus,
dat wij Hem laten leven in ons,
dat wij zijn woorden in onze mond nemen en doen zoals Hij deed.
Dat wij Hem worden:
levende christussen die zich verbinden met de minsten,
die elkaar graag zien
en bewust zijn dat wij allemaal onze kleine kanten hebben,
een verleden met veel gebreken en tekorten,
dat wij niet beter zijn dan een ander.
Maar ontzettend graag gezien door Hem die liefde is.
Vandaag is een dag
om met de Verrezene te zeggen:
we beginnen iets nieuws.
Zalig Pasen!
Carlos Desoete
	
  

