
 

Homilie door Vader Evangelos Psallas.

Oecumenische  Gebedsviering georganiseerd door

 het Interkerkelijk Comité van Brussel

in de Anglican Pro Cathedral of the  Holy Trinity, 

op donderdag  24 januari 2013.

Eminentie,

Excellentie,

Geliefde Broeders en Zusters in Christus !

Wij zijn hier samen op onze jaarlijkse Gebedsviering voor de Eenheid van de Christenen. 
Acht dagen om even stil te staan op de tijdslijn : enkele dagen na de verjaardagsviering van 
Christus, deze menswording die de weg opent voor hoop en heil ; enkele dagen nadat we 
herinnerd werden aan het belang van licht, dat opkomt uit de diepte van de nacht en dat het 
hele universum verlicht met de verschijning van de H. Drievuldigheid. De stem van de Vader 
die de Zoon aanwijst, ondergedompeld in de Jordaan en de duif, de Paracleet, gezonden om 
bij ons te blijven tot aan de voleinding der tijden

Op de vooravond van 25 januari waar wij , volgens de orthodoxe kalender de H. Gregorius de 
Theoloog vieren, zijn we hier samen om te getuigen van ons engagement voor de oecumene.

Het voorziene evangelie voor deze avond in de octaaf, verwijst naar de Barmhartige 
Samaritaan. Parabel door allen gekend, die werkelijk start met een poging tot destabilisatie. 
Om het eeuwig leven te bereiken wordt verondersteld de voorschriften van de Wet te 
onderhouden : God beminnen en de naaste  zoals  zichzelf. “ En wie is mijn naaste?” (Lc. 
10,29 ). Deze vraag wordt door de sluwe wetgeleerde gesteld.

Zeg mij , Meester, wie kan mijn naaste zijn ? Is het de mens die ik als mezelf beschouwde, 
wiens lijden ik begreep, met wie ik de pijn deelde, wie ik nabij zou blijven in zijn nood ? 
Twintig eeuwen later gaat Christus verder met deze vraag te beantwoorden omdat 
wij voortgaan dezelfde  vraag te stellen, omdat wij bewust de kern van het probleem 
verdringen, omdat wij altijd dezelfde lafheid blijven aanhouden.

Voor de toenmalige Joden was alleen het volk van Israël het uitverkoren volk. Elke andere 
groep met een ander geloof of nationaliteit werd aanzien als onrein, godslasterlijk, 
onbeduidend. Alles wat niet overeenstemt met onze manier om de wereld te bekijken, 
wordt geringschat. Voor de oude Grieken waren degenen die de taal van Homeros niet 
gebruikten, barbaren. Voor de Israëlieten waren alleen zij uitverkoren, die de Wet van 
Mozes onderhielden.
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De Heer verandert dit gezichtspunt. Daar waar de vraag zich focuste op het voorwerp van de 
liefde, verlegt Jezus da aandacht naar het subject dat de daad van liefde  stelt.

Een Samaritaan – een groep personen door de Joden verworpen, aan de kant gezet, 
niet waardig geacht tot hen het woord te richten. Ziedaar onze held ! Ziedaar de 
onverwachte wending ! Opeens gebeurt wat vandaag in het Westen ervaren zou worden  als 
monsterachtig, onwelvoeglijk : mannen en vrouwen opdelen in categorieën, rassen, kasten; 
personen van goede en minder goede ‘kwaliteit’ , van goede en minder goede ‘waarde.’

Ziedaar hoe Jezus te werk gaat om zich te verzetten  de mens als koopwaar te gebruiken, om 
het beeld van God te minachten.

Om dit gegeven te onderstrepen zegt de Apostel Paulus in zijn brief aan de Kolossenzen : 
” Daar is geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, 
Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.”( Kol. 3,11).

Ziedaar wie onze naaste is. Niet alleen onze kennis, de vriend van onze familie die ons 
ontvangt en met wie we nauw verbonden zijn. Niet alleen degene die met ons feest en 
danst. Niet alleen degene die met ons eet, zich kleedt en lacht zoals wij. Maar elk ander : 
de vreemdeling, de onbekende, de anders-gelovige, degene met een andere huidskleur 
of  die anders denkt .Zij zijn  allen mijn  naaste.   Het kan ook mijn vijand zijn. Maar het is 
toch voornamelijk degene die lijdt in lichaam en ziel, de verlatene, de uitgestotene, het 
slachtoffer van onrechtvaardigheid, verpletterd onder schulden, uitgebuit, overheerst, 
vernederd.

En God verwacht van ons dat wij ons om hem zouden bekommeren. Want dat is de tweede 
les van deze Parabel.

Zich toebuigen naar zijn naaste om mijn afstand weg te duwen. Afstand doen van waaraan 
wij gehecht zijn, onze prioriteiten, onze veiligheid, ons welzijn. Is het  juist niet dit wat de 
Samaritaan doet ? Halt houden, voet aan de grond zetten met het potentieel gevaar dat de 
bandieten terugkeren, zijn olie en wijn gebruiken om hem te verzorgen, zijn kleren scheuren 
om hem te verbinden, zijn lastdier ter beschikking stellen om hem te verplaatsen, aan de 
herbergier de onkosten betalen.

De Barmhartige Samaritaan is het beeld van Christus. Christus is naar ons toegekomen om 
onze kwetsuren te verzorgen. En Hij heeft dit gedaan door de gedaante van een slaaf aan te 
nemen. En Hij wast ons , niet met olie en wijn maar met zijn eigen bloed. Voor ons is Hij tot 
het uiterste gegaan door het offer op het kruis. Voor ons, getraumatiseerden,  heeft Hij zijn 
bloed gegeven , uitgestort in zijn Kerk, als medicament en geestelijke genezing. Daarom zegt 
Hij aan de wetgeleerde: “ Ga en doe gij evenzo” Lc 10,37 ! Vooruit, gij ook, doe ook zo, ga op 
weg in uw leven met dezelfde geest van offervaardigheid voor uw broeder. Hij is het waard 
want hij is beeld van God.
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Het is deze notie van op weg gaan, die door de werkgroep gekozen werd als thema voor  de 
Gebedsweek voor de Eenheid van de Kerken in 2013, naar de profeet Micha.

Hoe me aan de Heer aanbieden ? Welke rituelen vervullen om zeker te zijn Hem te 
behagen ? . Dit zou, vreemd genoeg , ons  in  de bekoring kunnen brengen om onze 
verschillende tradities te vergelijken  : liturgische, kerkelijke, onze uiteenlopende 
opvattingen en  interpretaties, om zich dan stiekem te vergenoegen als orthodox, katholiek, 
protestant, anglicaan –allemaal ontsproten in dezelfde christelijke familie – dat wij de enige 
bezitters zijn van het ware geloof, van de correcte handelingen en die welgevallig zijn aan de 
Heer.

Nochtans bij nader inzicht vraagt de Heer geen brandoffers van  eenjarige kalveren, van 
duizenden rammen, noch stromen van  olie van merk  X Y en zeker niet onze eerstgeborene 
als prijs voor onze opstandigheid!

De Heer heeft maar één eis: 

Leef, eerbiedig het recht, de rechtvaardige;  wees trouw, bejegen de ander met respect, 
wees verdraagzaam, in één woord  : Ga met God op weg!

Jezus geeft de Richting aan. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven !

Als beweging eigen is aan het leven, dan is het door het woord dat God Tijd en Ruimte in 
gang zet .Deze tijd die de onverbiddelijke gang van elk  menselijk wezen bepaalt.

Met God op weg gaan is op weg gaan met aandacht voor de ander. Of we het nu willen of 
niet, de tijd snelt voort en wij zijn voortdurend in beweging. Zo steekt het leven nu eenmaal 
in mekaar : zoals het vertrek van vakantiegangers die de snelwegen gebruiken om hun verre 
bestemmingen te bereiken, gaan  wij op weg en kruisen mekaar en steken  hen voorbij, 
halen hen in, ontmoeten mekaar op onze levensweg. Onze ontmoetingen zullen maar rijk en 
vruchtbaar zijn in de mate we bereid zijn naar de andere te luisteren. Kijken we naar de twee 
gezellen op weg naar Emmaüs, zo helemaal ingenomen door hun gesprek dat ze Degene die 
hen vervoegd heeft, niet kunnen horen en  herkennen. 

Laten we met elkander spreken en ook wat plaats laten voor de andere. Wij zijn een  deel 
van dezelfde familie : wij hebben de opdracht, de plicht en de spirituele eerlijkheid ons 
vermogen om  mekaar te verstaan te ontwikkelen.

De Heilige Geest is het eenmakend  cement , die ons toelaat de Toren van Babel achter ons 
te laten om Pinksteren te ontvangen

Waarlijk, zegt de H. Gregorius de Theoloog, de oude verwarring der talen verdient lof in de 
tijd dat de kwaden en de zondaars, die dezelfde taal spraken, de muur bouwden – durf die 
sommigen nu nog hebben – want de verwarring der talen verbrak de overeenkomst  en 
beëindigde de onderneming; maar nog lofwaardiger is het wonder van onze dagen : door 
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één Geest gebeurt de verdeeldheid tussen meerderen, en omgekeerd is het de eenheid in 
één  enkele overeenkomst.

“ Toen God in Babel neerdaalde en de chaos der talen veroorzaakte, verdeelde Hij de 
mensen in naties. Maar toen God de vurige tongen uitdeelde, verzocht Hij alle mensen om 
zich te verenigen. Ziedaar waarom wij de zeer Heilige Geest verheerlijken. “ ( Kontakion van 
Pinksterzondag ).

Laten wij ons herinneren dat Jezus midden onder ons aanwezig is om ons te onderrichten, 
om ons te verlichten, wij mensen van klein geloof die zo vlug de  moed verliezen.

Met God op weg gaan is in de lijdende mens de persoon van Christus herkennen. Dit volstaat 
om ons te bevrijden, om ons te verrijken en om in harmonie te leven naar het voorbeeld 
van Christus….Op het kruis gestorven  tot vergeving  van onze zonden. En wat heb ik op 
mijn beurt aan te bieden voor zulk engagement. Hoeveel zou  mijn dagelijkse rust verstoord 
worden  indien ik mij  solidair zou verklaren  met degene die moeite heeft om zijn  familie 
te onderhouden, met degene wiens persoonlijkheid is gebroken door een systeem van 
uitbuiting, met degene die bang is voor zijn geloof uit te komen.

Wij hebben in dit land het immense voorrecht  de Heer  in alle vrijheid te mogen  loven. 
Op andere plaatsen van onze planeet sterven christenen, vermoord omdat zij geloven in 
Christus. In Indië worden de Dalits elke dag voor hun geloof op de proef gesteld, in hun eigen 
land  gereduceerd tot de staat van sociale subgroep.

Het geloof in Christus zal ons vrij maken; vrij want ontdaan van elke opgedrongen gedachte, 
van elk vooroordeel. Kijken we naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Hij gaat in 
tegen elke heersende waarde van die tijd: het is niet de priester, noch de Jood die bleven 
staan maar wel hij die aanzien werd als een paria.

Met God op weg gaan is in opstand komen tegen elke ergerlijke gebeurtenis die als 
vanzelfsprekend wordt  aanvaard.  In de orthodoxe liturgie zingt de priester: “ Wat U 
toebehoort, , ontvangen van U,  offeren wij U in alles en voor alles.” Al wat wij bezitten 
is Gods werk en komt van Hem. Niets is van ons , tot spijt van hen die van eigendom 
een absoluut dogma maken: mijn geld, mijn voertuig, mijn kind. Hoe dan aanvaarden 
dat het werk en het bezit van de aarde oorzaak zijn van conflicten, ongelijkheid, 
onrechtvaardigheid ? Het Oude Testament vergiste zich niet door een Jubileumjaar in te 
stellen. Gregorius van Nazianze onderstreept het weer : “ Zeven maal zeven leiden tot wat  
bij hen het Jubileum noemt: tegelijkertijd kan de aarde rusten, de slaven in vrijheid worden 
gesteld en zij die gronden hebben gekocht er zich van ontdoen “.

Wij zijn een deel van de schepping en door zijn menswording schenkt Jezus haar het belang 
dat haar toekomt. Hij erkent wat de Vader ter beschikking     stelde van de mens, die Hij 
aan de top plaatste. Met de opdracht er zorg voor te dragen, ervan te leven maar in respect 
voor haar. Zijne Heiligheid Patriarch Bartholomeus van het Oecumenisch Patriarchaat van 
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Constantinopel kreeg de bijnaam ‘ groene patriarch’ omdat hij al heel snel zich vrijwillig 
begaf op het front van de verdediging van het milieu. Door herhaalde interventies heeft hij 
zich als een niet te ontkennen figuur  op het internationale forum geplaatst als  er sprake is 
om christelijke waarden te verbinden met de erkenning van de gave die God ons schenkt.

Het Interkerkelijk Comité van Brussel, dat aan de basis ligt van deze viering, mag fier zijn 
over het klimaat van vriendschap en verstandhouding, en dat reeds verschillende tientallen 
jaren lang. We zijn er nog niet, maar doorheen de ontmoetingen, van Gebedsweek naar 
Gebedsweek, groeien wij in vriendschap met Christus en overstijgen de hindernissen van de 
scheiding. Heeft de Apostel  Paulus niet benadrukt dat eenmaal gedoopt, wij bekleed zijn 
met Christus en alzo een nieuwe mensheid vormen met als stuwend middelpunt : het Kruis?

De opdracht van de christen bestaat in de verdediging van het recht,van de rechtvaardige, 
van trouw te zijn aan zijn God en in zijn voetstappen te treden.

Ieder heeft het gelijk aan zijn kant door op zijn  eigen manier  God te aanbidden maar heeft 
ongelijk als hij zijn eigen zienswijze wil opdringen. Er bestaat geen enkele wettiging  om 
afbreuk te doen aan het leven . De eerbied voor de ander, beeld van God, is de essentie zelf 
van mijn houding als christen.

 In mijn hoofd weerklinken nog altijd de woorden die Mgr  Athenagoras van Sinope enkele 
jaren geleden tot me sprak : “ Laten we niet vergeten dat de muren die ons hier beneden 
scheiden, lijnen vormen die daarboven samenkomen om  God te bereiken.”

Moge deze week – met zo vele andere nog te verwachten weken – bouwsteen worden van 
een muur, om eenmaal te komen tot deze eenheid die Christus ons heeft nagelaten. Amen
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