Preek Vormsel 2016
Elke dag in je leven is belangrijk, maar sommige dagen zijn heel belangrijk en vandaag is
er zo een. De dag waarop jullie alle 44 duidelijk kiezen in welke richting jullie reis van het
leven verder gaat.
Op het boekje van deze viering staat het in grote letters te lezen:
“Van hier af moet je gaan” of wat uitgebreider zoals in een liedje van Wim Decraene:
“hier laat ik je los, van hier af moet je gaan, met vallen en opstaan… van hier af moet je
gaan”.
Maar wat betekent dat?
Wel, jullie staan op de vooravond van grote veranderingen. Jullie worden groot, sneller
dan we soms willen. Een nieuwe school, nieuwe hobby’s, nieuwe interesses. Jullie leren
op eigen benen staan, zelf beslissingen nemen, zelf keuzes maken … En daar gaat dit
Vormsel over. Over keuzes maken. Welkom in de grote wereld.
Tijd om je de vraag te stellen: wat ga ik met mijn leven doen? Hoe wil ik aan mijn toekomst
bouwen? Aan welke wereld wil ik meewerken? En wat ben ik bereid daarvoor te doen?
Ben ik een gever of een nemer?
Elk van jullie heeft ervoor gekozen om vandaag, over enkele minuten, het Vormsel te
ontvangen, en dat is betekenisvol. Jij kiest er immers zelf voor om als een goed christen je
leven verder te zetten.
De voorbije maanden hebben we samen uitgezocht wat dat allemaal inhoudt, wat we
bedoelen met “de hemel op aarde waarmaken”, wat Jezus droom is?
Samen kiezen we zonder aarzelen voor een rechtvaardige wereld, een eerlijke
samenleving die niemand uitsluit en elke mens gelijke kansen geeft. Allemaal willen we
dat elke man en vrouw kan leven in vrede. Geen oorlog meer! Dat ieder kind mag
opgroeien in een warm en liefdevol nest.
Dat is Jezus droom en daar willen wij aan bouwen, elke dag opnieuw. Laat ons eerlijk zijn,
er is nog veel werk aan de winkel.
“Van hier af moet je gaan”! Jullie koffers zijn gepakt om deze ongelooflijk boeiende reis
vol enthousiasme aan te vatten. De foto vooraan op jullie boekje toont ons een
schitterende zonsopgang. En dat is een bewuste keuze want de reis die jullie gaan maken,
is geen rustige slenterwandeling tot aan de zonsondergang. Integendeel, het is ramen en
deuren opengooien en vol energie de nieuwe dag induiken. Vliegen met de vogels,
fladderen met de vlinders, huppelen met de konijnen, galopperen met de paarden … de
warme zon tegemoet, bruisend van leven.
“Van hier af moet je gaan”. Maar wees gerust, je bent niet alleen. Deze wereld maken we
samen. Je mama en je papa, broers en zussen, meters en peters, ooms en tantes,
vrienden, klasgenoten, collega’s, buren …
En ook Jezus stapt mee aan je zijde. Ik hoor jullie al zeggen: hoe zie je dat, hoe voel je
dat?

Wel, gemakkelijker dan je denkt. Jezus kan je zien, elke dag opnieuw, in je mama en papa
die altijd voor je klaarstaan, die je oneindig graag zien en alles voor je over hebben.
Jezus kan je zien in je oma en opa bij wie je altijd welkom bent en die niet liever doen dan
je verwennen.
Jezus kan je zien in je peter en meter die vandaag hier zijn om je te steunen, in de meester
of juffrouw die samen met jou elke dag vol overgave door de leerstof worstelt, in de
leiders van de jeugdbeweging die hun vrije tijd gebruiken om jullie onvergetelijke
momenten te bezorgen, in de vele vrijwilligers die telkens opnieuw klaarstaan om deze
samenleving een warm hart te geven.
Jezus is overal waar mensen elkaar graag zien, in iedere helpende hand, in ieder
troostend woord.
En waar zal je Jezus niet vinden?
In de pesters op school die kinderen levenslang ongelukkig maken. In al die mensen die
maar een moto hebben: ik en de rest kan stikken.
Jezus vind je niet in de terroristen die God fout citeren om onschuldigen de dood in te
jagen.
Jezus zal je nooit vinden in de grote multinationals die in de ontwikkelingslanden de
lokale boeren hun grond afnemen.
Jezus zal je niet vinden bij bedenkelijke profeten die vrouwen minder waardig vinden en
de rechten van ieder mens met de voeten treden.
En Jezus zal je ook niet vinden bij die grote monden die graag veralgemenen, die roepen
dat bijvoorbeeld alle vluchtelingen, terroristen zijn; dat alle vreemdelingen profiteurs zijn
…
Wie zijn gezond verstand gebruikt, weet Jezus altijd te vinden.
Het evangelie vandaag eindigde met de volgende boodschap.
“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien” … Dit
mooie feest vandaag, jullie feest, gaat over licht. Niet zomaar een lamp die aan en uit gaat
maar een licht dat, zoals in het openingsliedje, brandt in elk van ons. Jullie zijn het licht
van Jezus dat deze wereld de weg wijst, met woord en daad, en dat niemand in het
donker laat.
In elk van jullie gloeit het vuur van Jezus dat je de kracht geeft om samen te bouwen aan
een betere wereld, de hemel hier op aarde.
En zeg niet dat jij het verschil niet kan maken. Als elke mens op deze wereld iedere dag
één goede daad stelt, 7 miljard goede daden per dag. Wees gerust, dat zou pas wat effect
hebben!
Beste jongens en meisjes, jullie mogen terecht fier zijn dat jullie hier vandaag deze stap
nemen. Jezus rekent op jullie! Wij wensen je veel succes!

