“God vinden in de mensen die we altijd om ons heen hebben”
Op de vrijdag van de 2e week van de vastentijd lees ik bovenstaande tekst uit
het boekje: Veertigdagentijd, onderweg met Dietrich Bonhoeffer.
Het is vandaag de 15e dag van deze hele bijzondere vastenperiode, een periode
van beperkingen. In de vastenperiode leggen veel mensen zichzelf beperkingen
op: zij kiezen er voor een aantal dingen niet of juist wel te doen. Niet snoepen,
niet zoveel t.v. kijken, geen alcohol drinken, en juist wel extra geven aan een
vastenproject, meer tijd nemen voor gebed en bezinning. Iedereen kan het op
een eigen manier invullen.
Nu worden onze beperkingen opgelegd van hogerhand. Dat is anders, dat is
veel moeilijker. Onzekerheid speelt daarbij een belangrijke rol. De onzekerheid
of het allemaal helpt. De onzekerheid hoelang het nog moet duren…..
Hier en daar zijn ook tekenen van hoop te zien. Het applaus voor allen die zich
inzetten in de zorg, de aandacht voor allen die in winkels werken, het geluid
van de kerkklokken als bemoediging en geluid van verbondenheid. Buren doen
boodschappen voor de ouderen uit hun straat. Mensen houden telefonisch
contact en spreken elkaar moed in. Radiostations die wereldwijd tegelijk een
bemoediging laten horen: You never walk alone! Dit kan het “extra’s” zijn in
deze periode van beperking.
Bonhoeffer schrijft dat wij een God hebben die zich laat ontmoeten in de
medemens. We kunnen van alles over God zeggen. Hij is de Allerhoogste!
Zij is een mysterie! Of het Absolute! De Eeuwige!
Maar we moeten ook van God zeggen: Onze God is mens geworden. Mens
voor anderen. Daarom de Gekruisigde.
Kunnen wij in al die liefdevolle gebaren ook iets van Gods liefde herkennen?
Kunnen we in deze donkere tijden ook momenten van Gods Licht ontdekken?
In de mensen om ons heen?
En misschien ook vóór de mensen om ons heen?
We wensen elkaar toe dat we God mogen ontmoeten in de mensen die we om
ons heen hebben. We bidden ook dat de mensen om ons heen iets van God
herkennen in ons doen en laten.

