23e Zondag door het jaar – Toon Suffys SJ
Wij hebben in onze kerk geregeld mensen die zich aanmelden voor een geloofscursus of voor
groepjes die over geloof en geloofsbeleving willen praten. Het zijn vaak Nederlanders, maar ook
expats die meer willen weten over rooms-katholiek geloof. Zij hebben dat hier leren kennen en
willen meer weten. Zij stellen zich open voor God die hen wil aanspreken. Tegen hen sprak Jezus:
Effata: ga open.
Wij hebben de laatste weken weer veel gehoord en gezien over mensen die hun land willen
ontvluchten en die onzekere weg willen gaan naar andere landen om een veiliger leven te zoeken.
Er zijn mensen die hun tegemoet komen, hen opnemen, hen helpen om in te burgeren in het land
waar deze vluchtelingen uiteindelijk terecht komen. Deze helpers hebben geluisterd naar hun hart
dat medelijden heeft met mensen op de dool. Tegen hen sprak Jezus: Effata, ga open.
Wij, al jaren christen en pratikerend gelovig, zitten hier in de kerk en horen het evangelie waarin
Jezus spreekt: Effata, ga open. Wat kan dat voor ons betekenen?
In de eerste lezing sprak de profeet Jesaja: Zeg tegen iedereen die radeloos is: `Houd moed, wees
niet bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding. Stellen wij ons open
voor de goddelijke vergelding? Willen wij zien hoe God wraak neemt op al het onrecht dat in de
wereld voor zoveel mensen pijn en lijden brengt? En wat verwachten wij dan als God wraak neemt?
Hebben wij gehoord wat de wraak van God zal zijn?
Dit is de wraak van onze God: Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven
geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in
de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een
waterrijke fontein.
Stellen wij ons hart daarvoor open? Moet de wraak van God nog komen of is het reeds aan het
gebeuren? Wanneer wij onze ogen openen en kijken zoals God kijkt, zien wij dan dat God reeds bezig
is? God neemt wraak met heel menselijke middelen.
Dankzij brillen en lenzen kunnen veel slechtzienden ongestoord aan de samenleving deelnemen.
Dankzij hoorapparaatjes kunnen slechthorenden weer meepraten met anderen. De mensheid zoekt
hulpmiddelen om mensen telkens weer in de samenleving op te nemen.
Wij hebben dat fysisch gedaan voor slechthorenden en slechtzienden en wij ontwikkelen op medisch
gebied heel veel om het leven van mensen met een handicap mogelijk te maken.
Maar de gebeurtenissen van de laatste eeuw verplaatst onze aandacht nu van het persoonlijk
gehandicapt zijn naar het meer sociale uitgesloten worden. Stellen wij ons open voor de wraak van
God omwille van miljoenen mensen die slachtoffer worden politieke en economische machtsstrijd.
Horen wij het Effata van Jezus als wij op TV die beelden zien van slachtoffers van natuurrampen zoals
de aardbeving in Haïti?
Ja, wij blijven niet doof en stom, verlamd hoe machteloos wij ons ook voelen als wij de omvang van
het probleem zien. Ik denk dan wel: Wat kan ik, kleine burger in een klein land doen aan die
miljoenen die het moeilijk hebben? We kunnen inderdaad in onze machteloosheid blijven zitten en
ten onder gaan.
Maar als vele kleine mensen een klein teken stellen van solidariteit, dan komen grote krachten op
gang die de wraak van God zullen voltooien: vluchtelingen zullen opgenomen worden, er zal een
einde komen aan oorlog en vrede zal mensen bereiken en bevrijden.
Dat is ons christelijk geloof! Stellen wij er ons voor open? Zien wij hoe God in de loop van eeuwen
onze wereld menselijker maakt? Want Jezus heeft gezegd tegen de mensen voor en tegen ons en Hij
zal zeggen tegen de mensen na ons: Effata! Ga open en geloof in de blijde boodschap.

