BIJSCHRIFT
de weg van de heiligheid staat

dwars op de onverschilligheid

zondag 21 oktober

29ste zondag door het jaar b
Zijn levenskracht geeft Hij door
aan ons allen.

zondag 28 oktober

30ste zondag door het jaar b
Wees niet bang Hem hulp te vragen.

donderdag 1 november
Feest van alle heiligen
Mensen naar Gods droom.

vrijdag 2 november

Allerzielen
Over de grens van de dood verbonden.

zondag 4 november

31ste zondag door het jaar b
Bemin God zoals je mensen bemint.

zondag 11 november
32ste zondag door het jaar b
Kan jij onberekend geven?

zondag 18 november
33ste zondag door het jaar b
God zorgt voor zijn vrienden.

woensdag 21 november

Opdracht van Maria in de tempel
Wie zijn leven geeft krijgt levenskracht.

zondag 25 november
Christus Koning
Een koning zonder kroon
maar met een gouden hart.
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Toen ik kind was, dacht ik:
Zouden heiligen hun aureool
aan de kapstok hangen,
als ze thuis zijn gekomen?
Ik was nu eenmaal in de waan
dat ze echt zo’n stralenkrans
om hun hoofd droegen.
Ik zag mezelf niet meteen
met zo’n lichtende ring
rond mijn hoofd rondlopen.
Heiligen waren toch wel
een beetje te apart, vond ik.
Een gelijkaardige foute
opvatting van heiligheid
hebben velen nog steeds.
Niet dat ze geloven dat
een nimbus of een aureool
boven het hoofd verschijnt,
als iemand heiligheid nastreeft.
Wel dat ze denken dat
heiligheid iets vreemds,
vrooms en zoeterigs zou zijn.
Anders gezegd, ze zetten
heiligen een fout hoedje op.
Dat is heiligheid helemaal niet.
Heilig is een mens uit
één stuk, iemand die ‘heel’ is.
Iemand wiens binnenkant
en buitenkant in harmonie zijn.
Iemand met een overtuiging,
de overtuiging dat God in ons
wil werken en te zien zijn.
Een heilige is iemand in wie
engagement en geloof naadloos
op elkaar aansluiten. Een heilige
is dus het omgekeerde van de
schijnheilige en verzet zich
tegen elke onverschilligheid.
De weg naar heiligheid staat
dwars op de onverschilligheid.
Dit is wat een heilige uitstraalt,
de gloed van waarachtigheid.
Mark Van de Voorde
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