6e Zondag van Pasen: Joh. 14, 23-31

Dierbare Broeders en Zusters,
Één van de grootste geschenken die Christus ons als erfenis heeft nagelaten is
de vrede. Niet zomaar een vrede, maar Zijn vrede: “Vrede laat ik u na, Mijn vrede
geef ik u.” Niet de vrede van de wereld, maar de vrede van God, de vrede van de
Vader en de Zoon, die diep in onze ziel hun verblijf hebben genomen en ons
samen de Heilige Geest schenken, de Geest van “liefde, blijdschap en vrede” (Gal
5,22).
Eeuwenlang is de mensheid al op zoek geweest naar deze vrede, heeft ze ernaar
verlangt. En Jahweh kondigt precies, door de mond van de profeten, de
messiaanse tijd aan als een tijd van vrede. De Messias, geboren te Bethlehem, is
de Vredesvorst en de engelen zingen hun lied: “Vrede op aarde onder de mensen
van goede wil” (Lc 1,14).
Meer nog, Jezus Christus, het mensgeworden Woord van God, kwam ons niet
alleen de vrede brengen, Hij is ook zelf onze vrede, zoals Sint-Paulus het zegt
(Ef 2, 14): onze vrede is dus niet zomaar een begrip, het is een Persoon.
De kribbe is echter onafscheidelijk van het Kruis. De profeet Jesaja had het reeds
voorspeld: “De straf die ons de vrede geeft rust op hem.” (53,5) Hij heeft vrede
gebracht door het Bloed van Zijn Kruis (Kol. 1, 20).
En dat geldt niet alleen voor Christus, maar ook voor ons. Vrede is nooit
vanzelfsprekend en geen enkele vrede kan bereikt worden zonder offers te
brengen, zonder dagelijks ons kruis met liefde te dragen. Elke dag moet er aan
de vrede worden gewerkt, elke dag moet er voor de vrede worden gestreden,
door elkeen van ons. Zoals het Latijnse adagium stelt: Wilt ge de vrede, bereid u
dan voor op de oorlog. Om de vrede te bereiken moeten we strijden. Strijden
tegen de zonde, tegen ons egoïsme, onze hoogmoed, onze ijdelheid, tegen alles
wat in strijd is met het leven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die in
ons wonen. God liefhebben is niet eerst en vooral een kwestie van mooie, vrome,
zielsverheffende woorden, van de vervoering van onze emoties, van
hartstochten of extases: God liefhebben betekent, zoals Christus het vandaag
zelf zegt: Zijn woord, Zijn geboden onderhouden. Want wanneer wij de zonde
toelaten in ons hart, dan wordt Gods aanwezigheid versmoord in de duisternis
van de wereld.
Dierbare Broeders en Zusters, vrede wordt gedefinieerd als ‘tranquillitas
ordinis’: de rust der orde, die ontstaat wanneer we de harmonie met God, met
onze medemens en met onszelf actief hebben hersteld. Ze is dus geen gevolg
van passief niets-doen, van luiheid, van onverschilligheid. Willen wij de vrede van
onze ziel en zelfs de vrede van onze wereld, dan moeten wij enerzijds afstand
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nemen van de zonde en anderzijds positief het goede nastreven. OHVader
Benedictus citeert in de proloog van Zijn regel psalm 33,13: “Wie is de mens die
het leven wil en gelukkige dagen? Wilt ge het echte leven bezitten, het eeuwige
leven? … Wendt u dan af van het kwade en doe het goede; zoek de vrede en volg
hem.” De vrede moet dus worden gezocht, nagestreefd. En Dom Delatte voegt
hieraan toe: “Af en toe zal het schijnen dat de vrede van u wegvlucht, maar laat
dit u niet ontmoedigen. Laat u niet ergeren door zijn traagheid, die mogelijk niets
anders is dan uw eigen traagheid. Nooit is er een reden de vrede te laten varen,
noch in wederwaardigheden, noch bij lijden, noch zelfs bij misstappen. Men
geneest immers misslagen niet door verwarring, en berouw is geen onrust.”
Gelukkig worden wij in onze strijd geholpen door de genade van God en door de
Sacramenten, bijzonder de Heilige Eucharistie.
Zij helpen ons Gods
aanwezigheid brandend te houden en ons te voeden met Zijn vreugde, met Zijn
vrede.
Laten we dus, dierbare Broeders en Zusters, de vrede zoeken waar hij te vinden
is, namelijk bij God. “Laat Christus’ vrede heersen in uw harten!”, zegt SintPaulus, “Wees steeds dankbaar!” (Kol 3,15) We hoeven ons geen zorgen te
maken over het verleden of de toekomst, over onze zwakheden, onze
problemen, maar we moeten met vreugde en dankbaarheid onze blik gericht
houden op God, die er nu is voor ons.
“Verblijdt u altijd in de Heer…”, schrijft Sint-Paulus nog, “Laat alle mensen uw
minzaamheid zien. De Heer is nabij; maakt u over niets bezorgd, doch maakt aan
God uw wensen bekend door bidden en smeken en danken.” Ja, de dankbaarheid
is inderdaad één van de sleutels op onze vrede: “Dank altijd onze God en Vader,
voor álles, in onze Heer Jezus Christus’ Naam” (Ef5,7). Dankbaarheid voor het numoment van Gods liefdevolle aanwezigheid in ons leven. “En de vrede Gods, die
alle begrip te boven gaat, moge uw harten en geesten bewaren in Christus Jezus.”
(Fil 4,4-7) Amen.
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