Weinig opvallend?
Jami Sieber zingt het lied In the silence.
De lezingen die we de laatste weken hebben gehoord, nodigden ons uit, om te kijken naar de
goede en de slechte dingen in ons leven, het goede zaad en het onkruid, onze zwakke en onze
sterke kanten. Wat heeft het horen van deze lezingen met je gedaan? Hielpen ze je iets te
ontdekken over de manier waarop goede en slechte dingen in je leven door elkaar heen lopen?
Vreugde en verdriet? Goede ervaringen en negatieve ervaringen? Goede bedoelingen en
slechte bedoelingen? Licht en schaduw?
De lezing van vandaag is genomen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8,
vanaf vers 31.
Op het eerste gezicht is Alphonsus Rodriguez een weinig opvallende heilige. Hij is geboren in
1532 in Spanje, trouwde en werd vader van drie kinderen, maar verloor zijn vrouw en werd op
31-jarige leeftijd weduwnaar. Na een aantal tegenslagen trad hij op veertigjarige leeftijd in bij
de jezuïeten. Daarna was hij 46 jaar lang portier in het college in Valencia. Hij stelde zich voor
dat God zelf voor de deur stond wanneer er gebeld werd. Op deze manier was hij in alle
nederigheid en devotie dienstbaar aan allen die aan de deur klopten. Uit zijn manier van doen
blijkt dat de Heilige Alphonsus de liefde van God weerspiegelde waarvan Paulus in zijn
Romeinenbrief sprak. In hoeverre kan dit ook van ons worden gezegd?
Wanneer degenen die wij liefhebben ‘als Gods evenbeeld geschapen zijn’ (Gen. 1:27), dan
geldt dit ook voor mensen die ons minder liggen. Denk aan deze mensen en probeer ook in
hen God te vinden en vandaag voor hen te bidden.
Luister nogmaals naar de lezing en merk op hoe God ons vrijspreekt.
Denk aan Sint Alphonsus. Hij kon God zien in alle dingen en in alle mensen. Denk een ogenblik
aan die mensen die jou iets van God hebben laten zien en wees daar dankbaar voor.
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