HOMILIE
van Mgr. dr. J.H.J. van den Hende bij tweehonderd jaar Westlandse bedevaart naar Kevelaer, 31
augustus 2019, Mariabasiliek Kevelaer
Jozua 24, 1-2a.15-17.18b
2 Korintiërs 1, 1-7
Johannes 6, 60-69
Broeders en zusters, Jezus zegt in het evangelie: “Wilt ook gij soms weggaan?” Misschien denkt u: maar
we zijn net gekomen hier in Kevelaer. Inderdaad, we zijn hier bewust naartoe gekomen en laten ons niet
zomaar wegsturen. Maar de Heer zendt ons niet weg. Hij wil ons vragen: Wat heeft u hier gebracht? Wat
gaat er om in je hart als je naar mij toekomt? Hoe is je leven met mij verbonden?
Jezus is naar deze wereld gekomen om nogmaals te laten zien dat God zijn leven met ons leven verbindt.
Zijn leven is een grote uitnodiging: Ga je met mij mee? Stel je je vertrouwen op mijn belofte? Stel je je
hart open voor mijn boodschap? Daarom zijn die woorden “Wilt ook gij soms weggaan?” bedoeld om ons
bewust te laten zijn dat we vanuit ons geloof hier naartoe zijn gekomen.
Al tweehonderd jaar wordt er vanuit het Westland in geloof naar Kevelaer gepelgrimeerd. En daarvóór
waagden mensen ook al de tocht naar dit oord van gebed. We kunnen ons niet alleen maar aansluiten bij
de traditie, in de trant van: we gaan al tweehonderd jaar. Het vraagt steeds weer om het geloof door te
geven en het vertrouwen in God zichtbaar te maken. Het vraagt steeds weer om de liefde van God in ons
leven aan te nemen en toe te passen.
Dan denken we soms: het lukt ons niet zo goed, we gingen in het verleden wel met veel meer mensen op
bedevaart. Dat is allemaal waar. Maar de woorden van Jezus “Wilt ook gij soms weggaan?” zijn geen
woorden om aan te sluiten bij ons pessimisme. We zien gebeuren dat veel mensen het geloof niet zo
centraal stellen in hun leven. Maar wij mogen zeggen: we zijn hier naartoe gekomen, omdat we het nog
steeds de moeite waard vinden om het geloof als de routeplanner voor ons leven te kiezen en trouw te
blijven aan het gebed.
Als het gaat om de kracht van ons geloof, is dat niet alleen een kwestie van spierkracht. Het gaat er in de
eerste plaats om dat we in staat zijn te blijven bidden. De woorden van het Onze Vader en het Wees
Gegroet en de eigen woorden die opborrelen in ons hart. Er gaat veel in ons om en als ieder zijn verhaal
zou doen hadden we aan twee dagen bedevaart niet genoeg. In ons hart bevinden zich ook onze zorgen,
ons verdriet, onze teleurstellingen en onze pijn. En misschien ook wel onze zwakte en onze
kwetsbaarheid.
Als Jezus zegt “Wilt ook gij soms weggaan?” wil dat niet zeggen dat Hij alleen sterke en uitbundige
mensen wil. Hij wil mensen die zich niet groter maken dan zichzelf, maar die zich ook niet kleiner maken
dan nodig. Mensen hebben pas echt een klik met de Heer, zien we in de Bijbel, als ze durven zeggen: hier
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ben ik, ik luister naar uw roepstem en ik wil antwoord geven. Niet als we ons leven in de hand hebben en
niet zonder vragen en verlangens. God trekt lang genoeg met ons mee en weet dat we elke dag opnieuw
die keuze moeten maken voor zijn liefde en trouw, zijn vergevingsgezindheid, dienstbaarheid en zijn
toekomst. En daarom is deze bedevaart zo ingebed in de pelgrimstocht van elke dag. We gaan
tweehonderd jaar naar Kevelaer, maar ons hele leven is een pelgrimstocht. En als Jezus zegt “Wilt ook gij
soms weggaan?” mogen we volmondig zeggen: nee, we gaan niet weg, we willen dat U met ons mee blijft
trekken en hier na onze bedevaart in Kevelaer weer sterk in ons hart aanwezig bent.
Van de eerste bedevaartgangers van tweehonderd jaar geleden is niemand er nu bij en over honderd jaar
zal er niemand van ons bij zijn. Maar wij maken op dit moment geschiedenis door het geloof met ons hart
te beamen en het met vertrouwen door te geven. Het lijkt misschien geen succes te hebben, maar we
weten niet wat er in het hart van anderen gebeurt, zoals ze dat ook niet van ons weten. Maria bewaarde
alles in haar hart en bracht het naar God. Mogen wij dat ook doen in onze parochies. Help ons, Heer, om
dichtbij U te blijven en anderen dichtbij U te brengen en Maria bidt met ons mee dat we dat waar mogen
maken in de kracht van de Heilige Geest. Amen.
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