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Ook voor jou… ?
In zijn apostolische exhortatie "Gaudete et Exultate", (maart 2018), stelt paus
Franciscus voor om dieper in te gaan op onze roeping naar heiligheid, een
roeping vanuit ons doopsel. Daartoe reikt hij ons enkele heel concrete pistes
aan. Zo zegt de Paus: Ben je getrouwd? Wees heilig door je partner te
beminnen en er voor te zorgen, zoals Christus dit deed voor de Kerk.
We komen vaak in de verleiding om te denken dat heiligheid alleen
bestemd is voor wie zich aan de dagdagelijkse beslommeringen kan
onttrekken om veel tijd aan gebed te besteden. Dat is niet zo.
We zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door liefdevol te leven en
een persoonlijk getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar
we zijn. Heb je je leven aan God gewijd? Wees heilig en beleef vreugdevol je
engagement.

“Ook vandaag nog wordt
Jezus geboren uit Maria
en de heilige Geest“.
+ L.J. kardinaal Suenens

Ben je getrouwd? Wees heilig door je partner te beminnen en er voor te zorgen, zoals Christus dit deed voor de
Kerk. Ben je een werknemer? Wees heilig door integer en vakkundig je werk te verrichten in dienst van je
medemensen. Ben je vader, moeder, grootvader, grootmoeder? Wees heilig door je kinderen met geduld te leren
Jezus te volgen. Heb je een gezagspositie? Wees heilig door je voor het algemeen welzijn in te zetten en te
verzaken aan persoonlijk gewin.
Door zoveel schoonheid …
Laat de genade van je doopsel vruchten dragen op de weg naar heiligheid. Laat alles open voor God en richt je
altijd tot Hem. Laat je niet ontmoedigen want je hebt de kracht van de Heilige Geest. Heiligheid is tenslotte de
vrucht van de Heilige Geest in jouw leven (cf. Gal5,22-23). Wanneer je dreigt vast te lopen in je broosheid, richt dan
je ogen op de Gekruisigde en zeg Hem: “Heer, ik ben een armzalig mens maar U kan het wonder verrichten mij
beter te maken”. In de Kerk, die heilig is en bestaat uit zondaars, zal je alles vinden wat je nodig hebt om te
groeien in heiligheid. De Heer schonk haar vele gaven: zijn Woord, de sacramenten, heilige plaatsen, levende
gemeenschappen, getuigenissen van heiligen en een veelzijdige schoonheid die voortkomt uit Gods liefde, “zoals
de bruid zich met haar juwelen siert” (Jes. 61,10).
Kleine gebaren
De heiligheid waartoe de Heer je roept, zal groeien doorheen kleine gebaren. Bijvoorbeeld: een vrouw gaat
boodschappen doen en ontmoet haar buur die een praatje maakt en het geroddel begint. Maar die vrouw denkt
bij zichzelf “Neen, ik ga over niemand kwaadspreken”. Dit is een stap naar heiligheid! Vervolgens komt ze thuis en
haar kind wil vertellen over zijn dromen. Ook al is ze vermoeid, toch gaat ze zitten en luistert met geduld en
genegenheid. Dit is een ander offer dat heilig maakt! Even later voelt ze zich angstig, maar in dat moment van
angst herinnert ze zich de liefde van de Maagd Maria. Ze neemt haar rozenkrans en bidt met geloof. Nog een
andere weg naar heiligheid! Nog later gaat ze naar buiten en ontmoet een arme. Ze houdt halt om hem een
vriendelijk woord toe te spreken. Weer een stap!

Gewone dingen op een buitengewone manier
Soms plaatst het leven ons voor grote uitdagingen. Daarin roept de Heer ons op tot een nieuwe bekering die Hem
toelaat zijn genade nog meer te openbaren in ons leven “om ons te laten delen in zijn heiligheid” (Heb. 12,10). Op
andere momenten komt het er slechts op aan om een nog volmaaktere vorm te geven aan wat we al beleven. “ Er
zijn ingevingen die alleen bedoeld zijn om de gewone dingen in ons leven op een buitengewone manier tot
volmaaktheid te brengen”.
Toen kardinaal François-Xavier Nguyên Van Thuân in de gevangenis zat, weigerde hij zijn tijd te verliezen met het
wachten op zijn vrijlating. Hij koos ervoor om “het nu-moment boordevol te vullen met liefde”. Concreet besliste hij:
“ik zal de gelegenheden die zich elke dag aandienen, grijpen en de gewone dingen op een buitengewone manier
doen”.
Zo bouwen we, geleid door Gods genade, met vele kleine gebaren aan de heiligheid die God voor ons gewild heeft.
Dit doen we niet als zelfgenoegzame mensen, maar “als goede beheerders van Gods veelsoortige genade” (1Pe. 4,10).
De bisschoppen van Nieuw-Zeeland leren ons terecht dat we kunnen liefhebben met de onvoorwaardelijke liefde van
de Heer, omdat de verrezen Heer zijn krachtige leven met onze broze levens deelt. “Zijn liefde kent geen grenzen en,
eens gegeven, neemt Hij ze nooit terug. Ze was onvoorwaardelijk en blijft trouw. Zo liefhebben is niet gemakkelijk
want vaak zijn we echt zwak. Maar juist opdat we ernaar zouden streven om te beminnen zoals Christus ons bemind
heeft, deelt Christus zijn eigen verrezen leven met ons. Op die manier openbaren onze levens zijn daadwerkelijke
kracht, zelfs te midden van menselijke zwakheid.
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Een kleine leefregel – Kardinaal Danneels
Het doopsel is het begin van de weg van een christen. Maar wie op weg gaat, heeft een
wegwijzer nodig. Hij heeft nood aan een kleine leefregel. Voedsel voor onderweg is er: het
Woord van God en de aanrakingen van God, de sacramenten. Maar om te luisteren en te
beleven is er tijd nodig. Dit is niet altijd eenvoudig; er zijn de verantwoordelijkheden en
dagelijkse zorgen. Maar deze leefregel zal daarbij niet hinderen, maar helpen om – elk in
zijn eigen situatie – te doen wat God van hem vraagt.
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"Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria,
opdat de genade naar de 'schenker' zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is".
(h. Bernardus, 12de eeuw)
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