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Beste mensen, in een tijd dat alles maakbaar is, dat alles mogelijk is en 

dus moet kunnen, in een tijd waarin we alles kunnen bewijzen en 

verifiëren.   Want terwijl we plannen en de toekomst met beide handen 

aanpakken, verleren we de kunst van de verwondering. We hebben 

geen oog meer voor de opkomende en dalende zon. De rijkdom van de 

natuur en het spel van de seizoenen. We eten aardbeien in hartje winter 

en schaatsen op het ijs midden in de zomer. En samen met onze 

verwondering verdwijnt ook de ontvankelijkheid. En verdwijnt ook de 

verwondering en bewondering voor het geheim van wat leven is. Leven 

wordt overleven, overheersen, bezit nemen van en genieten wordt 

pakken wat voor het grijpen ligt. 

Als een goede joodse leerling zal Jezus de wijsheid van Jesaja gekend 

hebben. Het is dan ook niet verbazend dat deze gedachtegang 

doorklinkt, Effeta ga open. Laten we aandacht hebben, oog, oor, hart 

voor de wereld rondom ons. 

De toekomst is niet ons bezit. Het wordt ons allemaal gegeven. 

Vertaald naar onze tijd toe klinkt Gods boodschap; Om je ontvankelijk 

te maken voor de toekomst, om je te openen voor wat je gegeven wordt, 

is het nodig er zorg voor te dragen dat je in het bezit komt van wat 

blijvende waarde heeft. Het zijn dan ook geen materiële schatten, geen 

drukke bezigheden die ons te doen staan maar schatten die onze 

toekomst omzetten in een toekomst van God. Concreet betekent dit: 

doen wat gedaan moet worden. Dat is toekomst geven aan wie geen 

toekomst hebben.  Dat is je bezit delen en uitdelen in plaats van 

verzamelen en oppotten. Dat is je verantwoordelijkheid als mens en als 

christen tot het allerlaatste moment opnemen. En in dat alles weet 

hebben van de zon die opkomt en weer ondergaat. Van de wind die 

waait en draait. Van de rivieren die weer naar de zee stromen. Van de 

generaties die komen en van de generaties die gaan. Dat is weet hebben 

dat ons leven gegeven is en dat we dit leven met elkaar mogen delen. 

Dat is weet hebben van God die de zon laat opgaan en het laat regenen 

voor goeden en kwaden, God, die ons allen toekomst geeft. 


