Een vet koele vakantie
Sommige vakanties zijn anders dan anders. Bijvoorbeeld die na je eindexamen.; veel
langer, van school af en een nieuw spannend begin in het vooruitzicht. Maar het kan ook
minder mooi zijn: vóór de vakantie had je nog werk maar na de vakantie is niet zeker.
Dat is niet spannend, dat geeft spanning. Voor twee ouders is het misschien sinds jaren
weer met zijn tweeën er op uit. Zomers die door omstandigheden een verandering
markeren.
Maar voor vakanties die zullen verlopen zoals vakanties
doorgaans verlopen, is het aan ons zelf om ze toch een
beetje anders te maken. Namelijk door bewust momenten en
mogelijkheden in te bouwen, om geloofservaringen op te
doen. Te denken valt een het goed plannen om de
Zondagsmis mee te kunnen vieren. In een andere kerk,
ander land, andere cultuur. Ook al is het herkenbaar onze
vertrouwde Mis, toch is het anders en kan het geloofsverfrissend werken. In de reisroute
kan ook het bezoek aan een locaal bedevaartsoord opgenomen worden. Dat zijn
plaatsen van genade en ze vertellen vaak ook iets over de geloofsgeschiedenis van die
streek. Natuurlijk is het nooit weg om een makkelijk leesbaar boek mee te nemen, dat
je geloof voedt. Heeft u Licht der Wereld, het interviewboek met de Paus al gelezen? Bij
dit alles kan een stil moment onder de sterrenhemel ons spreken van de grootheid van
God. Maar dan niet alleen als een passief staren, maar ook als een gebedsmoment. En
zo zijn er vele wegen die naar Rome leiden…
Het voordeel van er op uit gaan, is dat we wat losgeweekt
worden van de vaste sleur en ook van het vanzelfsprekende
van wat we allemaal hebben. Jezus stuurde zijn leerlingen
de wijde wereld in. En in zekere zin doet Hij dat nog steeds.
Religieuzen zijn degenen die zich vrij hebben gemaakt, om
op de wenken van de Heer en hun Orde heengezonden te
worden. Zo’n leven is uitermate vruchtbaar voor het
Evangelie en de Kerk en kan veel mensen een
menswaardiger bestaan geven. Kijk maar naar de zusters
van Moeder Teresa, die we dit jaar ook met een aantal Vormelingen bezocht hebben.
Onderweg zijn met veel minder bezit en vastheid dan we thuis hebben, kan de heilige
Geest een mogelijkheid bieden om te laten ervaren dat onze ware houvast in Jezus ligt.
Hij is overal in alle omstandigheden bij ons. De Psalmist bad al met het oog op Hem: “Al
leen ik ook de vleugels van de dageraad en strijk ik neer aan gene zijde van de zee:
Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden, ook daar houdt Gij stevig vast.” (Psalm
139, 9-10)
Of het een vette zomer word, vet van de zonnebrand of de
locale culinaire specialiteiten, of een natte koele zomer, vet
koel dus, dat is bijzaak. We krijgen elke nieuwe dag om te
leven met en voor de Heer. Daarin wat groeien kan een
vakantie werkelijk anders maken. Mooie zomerweken
toegewenst.
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