Dekenaal weekend Aalst – 8 & 9 september 2018 – (23ste zondag door het jaar)
Goede mensen van het dekenaat Aalst,
Met de dekenale ploeg organiseren we elk jaar in deze periode van het jaar een
dekenaal weekend. In alle kerken van het dekenaat Aalst wordt dezelfde homilie
gebracht van de deken en is de collecte ten voordele van de werking van het
dekenaat.
De Bijbelse boodschap vandaag getuigt over een God die ons heel nabij wil zijn.
‘Effeta, ga open’: een genezingsverhaal waarbij het om veel meer gaat dan om
zomaar een wonderverhaal. De schriftlezing uit de profeet Jesaja maakt het
perspectief duidelijk: ‘vat moed, wees niet bang. God komt u redden’. Het klinkt
als muziek in de oren. God kiest de kant van de mens. Onze God is geen
onverschillige God. Dat is het grotere perspectief dat in de Bijbelse lezingen ligt
besloten. Een daarmee krijgen wij als gedoopten ook zelf de opdracht mee om
anderen nabij te zijn. Individualisme en zelfontplooiing zijn belangrijke waarden
vandaag. Maar als alleen daar de nadruk op ligt, sluit ik me af van de ander en
word ik onverschillig. Wat ons echt gelukkig maakt is precies was ik kan
betekenen voor anderen. Paus Franciscus ziet onverschilligheid als de grote
dreiging voor de mens vandaag. Het heeft voor de paus te maken met het hart
van het evangelie: God is geen onverschillige God. Wat mensen meemaken of
doen gaat Hem ter harte. En daarom kunnen ook gedoopten niet onverschillig
zijn.
Alle hervormingen en herstructureringen die we vandaag in onze kerk
meemaken mogen nooit verdoezelen waar het ons echt om te doen is: God én
de naaste dienen. Geloven in God maakt ons niet onvrij. Integendeel! Geloven
betekent radicale openheid. Er is een God die leven geeft en dat met jou wil
delen. En die relatie geeft zin aan je leven, geeft ruimte en toekomst. Dat geloof
maakt ons ook tot solidaire mensen, mensen die niet onverschillig zijn, maar die
juist het verschil kunnen maken en zich engageren.

Goede mensen, ik hoop dat gelovigen ook in het dekenaat Aalst het verschil
kunnen maken: effeta voelbaar maken in onze contacten, mensen leven geven,
laten opengaan, moed toespreken. Alleen dan wordt onze kerk geloofwaardig,
en maakt ze een verschil.
Ik wil u graag langs deze weg van harte danken om aan dit project van God met
de mensen hier ter plaatse mee te werken. Ik dank u ook voor uw solidaire gift
vandaag in de collecte, voor de pastorale werking van het dekenaat. Met uw gift
worden onder meer onze medewerkers van het dekenaat gevormd, worden de
websites van alle parochies van het dekenaat betaald.
Een hartelijke groet aan u allen.
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