preek 23 zondag 2015
Lieve mensen u weet dat ik in veel van mijn preken probeer de actualiteit te betrekken.
Niemand kan er om heen dat de actualiteit gedomineerd wordt door vluchtelingencrisis .
Nochtans heb ik lage tijd getwijfeld om verschillende redenen
Onder meer omdat ook de kerkmensen zoals vele anderen verdeeld zijn en ik heb ook geen
antwoord, zeker als men kijkt naar de volgende maanden en jaren. En wijzelf kunnen weinig
doen. Maar toch meende ik iets te moeten zeggen
We zijn enerzijds verdeeld
Dat is al zo bij de foto van de dood aangespoelde kleuter.. waarmee alle nieuwstations zijn
begonnen overgenomen meestal op eerst bladzijden van de kranten
er waren er al die protesteerden dat de media die foto brachten
er werd gezegd : wij zijn niet verantwoordelijk voor de dood van deze kleuter.
maar anderzijds moeten we tevens zeggen zeker door die commotie rond de foto dat hulp
nooit zo sterk is geweest
in vele landen ook bij ons.. Denk maar aan hulp die mensen brachten in Brussel, ook in
Calais
Zelfs zo veel dat organisaties ons oproepen hiermee te stoppen.
Minder spectaculair is het feit dat de dienst vreemdelingen zaken, in het weekend wil
werken. Dank u mensen.
Dat de regering wellicht onder druk van de publieke opinie zal zorgen dat er vanaf maandag
niemand nog buiten moet slapen.. Hopelijk zal Europa ook onder druk eerlijke oplossingen
zoeken.
Maar er blijven vragen onder meer met volgende punten te maken
Die vluchtelingen zijn overwegend moslims - een van de hoofdreden waarom men in
Hongarije zo streng en verschrikkelijke beelden op ons afkwamen
Zijn bij velen leeft de angst dat ze een bedreiging voor onze sociale zekerheid zijn
en die staat al onder druk
er is al te weinig geld blijkbaar voor rustoorden, waarvan er en aantal dreigen te moeten
sluiten.
er zijn vragen aan onze pensioen
gezondheidszorg.
Maar allereerst moeten we zeggen dat die mensen vluchten omwille van de oorlog en
wreedheden in Syrië Irak.. en een stuk Afghanistan. Het is inderdaad onze schuld niet maar
ook wij zouden vluchten voor IS, en wat Asad doet met een niets ongeziene burgeroorlog is
verschrikkelijk
ze willen toekomst.. wij zouden het wellicht ook doen
we kunnen terecht boos zijn omdat de rijke golfstaten geen vluchtelingen opvangen
We moeten zeker boos zijn op die mensensmokkelaars die geld verdienen aan de miserie
van mensen in nood? De vader van het kind dat men 400 euro betaalde vader voor 5 km
boottocht.

Het probleem van onze sociale zekerheid is niet min. ook drieging van geweld is niet weg te
bannen.. al zou ik mensen onderweg wat menslievender behandelen zodat zij gene extra
redenen vinden om geweld te gebruiken.
Maar moeten we hier ook niet leren positief denken
ik las nog mooie zin moeten we niet naar ander mensbeeld. Bij sommige lijkt het alsof de
mens uit is op luiheid en profitariaat terwijl veel mensen iets willen presteen in hun leven n
iets willen doen voor anderen.
Er zijn problemen met vreemde arbeiders, kijk naar Polen die hier voor lagere lonen komen
werken en zo concurrentie een stukje vervalsen. Maar mag ik – zeker op mijn verjaardag even naar mijn eigen vader
Zoals vele uit Bellegem en omstreken was hij een aantal jaren grensarbeider…
misschien heeft Frankrijk een stuk minder inkomsten maar kregen wij wel meer kindergeld
konden we studeren.
Het is geen gemakkelijk probleem
misschien mag ik daarom eindigen met een gebed van een priester Lieven Ghistelynck,
pastoor in Koksijde
Tedere God, het waren alleen nog de golven van de zee die het hoofdje streelden van het
kindje dat was aangespoeld.
Het was zo liefdevol aangekleed, met contrasterende kleuren, zwart en ook rood. Wellicht
had een moeder en vader vol hoop op een nieuw leven, hun zoontje nog een zoentje
gegeven. Was het: “tot ziens, of, we zien je zo gaarne, we laten je niet los, We willen je
toekomst geven”?
Tedere God die nu weent samen met ons, hoe kunnen mensen zo wreed zijn, alleen bedacht
op: ik wil rijk worden. Maar hoe rijker ze worden, hoe armer ze zijn in uw ogen. Mogen ónze
oren en ogen open staan voor de noodkreet van mensen. Laten we ze niet stoppen of dicht
doen: met argumenten die onszelf altijd gelijk geven als het gaat over werkzoekenden,
vreemden of vluchtelingen.
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