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Openingswoord
De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God onze Vader
en de gemeenschap van de Geest zij met u allen. AMEN.

Vandaag vieren we mensen
die voorgoed zijn thuisgekomen in het Rijk van God.
Dat zijn er nogal wat. Teveel om op te noemen, al die heiligen.
We sommen dan ook geen namen op,
maar we danken God dat Hij de poort geopend heeft
voor al wie hunkert naar geluk en liefde
en dat probeert te doen zonder misprijzen
ten aanzien van wat het leven te bieden heeft.
Dat leven is een weg waarop we mogen vorderen
met het hart op de ene hand, en met die andere hand geopend,
zodat God ons kan leiden naar zijn heerlijkheid.
Zo vormen we vandaag één grote stoet,
zingend en biddend om genade en licht
zolang we onderweg zijn naar een hemel
die elke verbeelding te boven gaat.
1e lezing
Apok. 7, 2-4.9-14 (Een ontelbare menigte)
e
2 lezing
1 Joh. 3, 1-3
(Kinderen van God)
Evangelie Mt. 5, 1-12a
(De zaligsprekingen)
Homilie
Kardinaal Suenens zei ooit: ‘We hoeven niet heilig te worden, we dienen het te
blijven.’ Hij bedoelde hiermee dat elke mens kansen in zich draagt om heel en
heilbrengend te zijn. Het komt er dus op aan die kansen te ontdekken, ze te ontplooien en ze niet te laten overschaduwen door nutteloze dingen. Al bij al kan
dat niet zo moeilijk zijn, suggereert Sint-Jan. “We worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook”, staat in een van zijn brieven. “Nu al zijn we het!”
Natuurlijk, het is niet omdat we kind zijn van God, dat we volmaakt zijn. En dat
is maar goed ook: het geluk ligt evengoed in het streven naar dat geluk, vanuit
een zekerheid die niemand ons afpakt, een kinderlijk vertrouwen. Het is eigen
aan een kind dat het zich niet laat ontmoedigen, niet door doffe grotemensenpraat, want dat begrijpt geen kind, en ook niet door ontnuchterende feiten, want
die zijn altijd kleiner dan de fantasie en het droombeeld van het kind. Zelfs een
numerus clausus zal geen kind ervan weerhouden om in zijn kansen te geloven.

Johannes de Ziener sprak niet over een handvol uitverkorenen, maar over
144.000 zaligen, wat zoveel is als een menigte die niemand tellen kan.
Zoveel is duidelijk: we vieren vandaag alle heiligen, inclusief wijzelf die moeten
proberen heilig te blijven door niet te wanhopen aan Gods werkzaamheid. Dat
laatste kan alleen door een geduldige beschouwing van wat niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant te bewonderen valt. Dat zei Jezus keer op keer in
zijn terechtwijzingen aan het adres van zelfverklaarde heiligen. Het is God, de
bewoner van de binnenkant, die zalig spreekt, en niet de mens die op basis van
uiterlijke dingen oordeelt over goed en kwaad. En daarom ging Jezus de berg
op, vooraleer Hij aan de zaligsprekingen begon. De berg is de plek waar zichtbaar wordt wat voor mensenogen doorgaans verborgen blijft. Jezus’ Bergrede
zou je het summum van de openbaring kunnen noemen, de kern van Gods Blijde
Boodschap voor al wie heil verwacht en blijft hopen op het ongehoorde.
Werkelijk ongehoord is die Bergrede. Ongehoord in de twee betekenissen van
het woord: nooit eerder beluisterd en op het randje af van ongepast of minstens
heel controversieel. De Bergrede vormt een vreemde, dwarsliggende utopie voor
kinderen die zich niet storen aan politieke correctheid. Jezus’ utopia is er een
van het heden en veel minder van de toekomst die toch niet in onze handen ligt,
maar in die van God. Het begin van de Bergrede, de zaligsprekingen dus, verkondigt niet hoe de hemel er zal uitzien, maar wil ons ervan overtuigen dat God
ons nu al nabij is, dat God ons nu al zalig prijst als we toestaan dat Hij van
binnenuit werkt aan onze toekomst. Het koninkrijk der hemelen is het hier en
nu, ja het is zelfs de gebrekkige aardse conditie die mensen met de zachte moed
van een heilige weten te aanvaarden, niet om erin te berusten, maar om er een
uitgelezen kans in te zien de verwachting te versterken en er naar te handelen.
Zalig ben je nu al, als je niet teveel noten op je zang hebt, als je niet denkt alles
zelf te moeten doen. Zalig ben je nu, als je je niet hult in een pantser van onverschilligheid, als andermans verdriet je raakt. Zalig ben je nu als je de moed hebt
vol te houden bij tegenslag, als je kwaad niet met kwaad beantwoordt. Zalig ben
je nu al bij elk woord en elke daad die bewijst dat je de ander wilt geven waar
hij of zij recht op heeft, als je nieuwe kansen biedt door vergiffenis te schenken.
Zalig ben je nu al, als je intenties zuiver zijn, als je er geen dubbele agenda op
na houdt. Zalig ben je nu als je beseft dat een wereld zonder God jouw daden en
woorden niet zal begrijpen, als die wereld je daarom links laat liggen of – erger
– jou wil liquideren. Zalig ben je nu al, als je de stille drager bent van iets moois
en groots dat niet door de wereld wordt geschonken: de hemelse vrede, het witte
kleed dat om de schouders ligt van wie spot, vervolging of verdrukking kennen.
Elke spreuk begint met zalig. En daarmee is bedoeld: Godzalig, de kwaliteit die
inhoudt dat je verzadigd bent van goddelijk geluk. Dat je vervuld bent van God.

Dat God in je is. Dat je beschikt over het heil dat God zich droomt voor mensen
van goede wil. Ja, dat klinkt ongehoord. Nochtans is het zo! Allerheiligen is het
feest van alle mensen die tonen wie en wat God voor hen is: de Bron van alle
geluk. Natuurlijk, we vieren gecanoniseerde heiligen. Maar wat die heiligen ten
volle zijn, dat zijn wij ook al in de dop. Niet door prestatie of vroomheid, zelfs
niet door een gave levenswandel, maar door de influistering van een stem in ons
hart. Een stem die zegt: ‘Ik ben je Vader en jij mijn kind.’ Die realiteit in ons
binnenste, dat is de openbaring van de hemel waarbij alle kennis in het niet vervalt en we enkel nog hoeven te jubelen: ‘Amen! Ja, zo is het.’ Zalige hoogdag!

