21 september 2021 26e Zondag door het jaar.
Homilie jubileum 50 jaar jezuïet. Toon Suffys SJ
Er niet bij horen: in vorige eeuw: wij gaan niet naar een protestantse school, of naar een nietchristelijk ziekenhuis, wij kopen niet bij mensen aan de overkant van de straat (niet-katholieken)
wij spelen niet met kinderen van een andere jeugdbeweging, en wat zie je vandaag: er is meer
openheid voor wat “andersdenkenden” doen: hou het goede niet tegen ook als het niet van jou
komt - er is meer openheid gekomen is: de wereld is in die zin zeker niet slechter geworden, is
geëvolueerd in de zin van Jezus: Jezus zegt: je moet het goede dat anderen doen, niet
tegenhouden.
Maar dan wordt Jezus radicaal: als je ergernis geeft aan één van deze zwakkeren: een
molensteen om je hals en in de zee. Jezus is radicaal: je moet het kwaad tegenhouden dat
mensen elkaar aandoen, vooral het kwaad dat sterken de zwakken aandoen - en je moet beginnen
met het kwaad in jezelf: hak je hand af, steek je oog uit ... Het kwaad tegenhouden, de wereld
verbeteren: Dat was mijn droom om jezuïet te worden: de sterken aanklagen en het opnemen voor
de zwakke: zwak dan in arbeidsverhoudingen (1968 werknemers tegenover werkgevers en grote
firma’s).
- Wat is het geworden: spiritualiteit brengen aan kleine mensen - bij mensen zijn en God met hen
vinden. En wat heb ik daar ontdekt: kleine mensen kunnen groots zijn God maakt kleine mensen
groot.
- Een moeder met rugpijn door een ziekte en toch zorgt zij dag en nacht voor haar kinderen en
haar man zorgt.
- Mensen in depressie die tegen heug en meug volhouden: hoe sterk moet je daarvoor zijn
- Een jonge bruid krijgt MS: haar man verzorgt haar 25 jaren lang.
Het verhaal van veel mensen is het verhaal van God die mensen groot maakt. Sommigen waren
ongelovig, velen waren christen en voor mij de meesten katholiek, allen hadden ze geen groot
gedacht van zichzelf, ze beschouwden de andere mensen als groter en beter dan zichzelf. Maar zij
deden wel het werk van Jezus: bij de mensen zijn en aandacht hebben voor de nood van hun
medemensen.
Dat heb ik de laatste 20 jaar ook proberen verkondigen: Gods Geest spreekt voortdurend in die
vele kleine mensen die vele kleine dingen doen en zo de wereld overeind houden. Dat is groots. Ik
heb de grootheid van God gezien. Dat heb ik gezien en het niet tegengehouden, dat is
waarschijnlijk mijn bijdrage hieraan.
Voor zover ik Ben Frie heb leren kennen, heeft ook hij God willen verkondigen in het tonen van al
wat goed en mooi is. Ook hij is heel zijn jezuïeten-leven op zoek naar God in onze wereld, in
mensen in kunst en muziek, in gebed en stilte. Ben is voortdurend op zoek geweest om God in de
mensen te ontdekken en de mensen daarop attent te maken. Spiritualiteit noemen we dat: Gods
Geest ontdekken in het alledaagse leven.
Bij het volk van God, de mensen in wie God deze wereld tot Rijk Gods maakt, horen veel meer
mensen dan wij vaak vrezen. Wij denken soms dat het geloof achteruitgaat. Er komen minder
mensen in de kerk en dat is een probleem. Maar misschien spoort God ons aan om verder te
kijken dan de grenzen die wij stellen: christen, moslim, hindoe.
God nodigt ons uit te kijken naar zijn Geest in mensen. En of ze nu zoals in de eerste lezing, bij de
uitverkoren leiders het goede doen of in het kamp zelf tussen de gewone mensen, dan kunnen wij
met Mozes dromen: was heel het volk toch profetisch.
Of zoals Jezus zegt: “Hou ze niet tegen. Zij zijn ook voor mij. Verzet je veeleer tegen het kwaad
dat mensen kleineert en kapot maakt. En laat Gods Geest in goede mensen zijn werk doen.”

