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Allerheiligen 

  

 Een paar weken geleden keek ik naar een Champions League 

wedstrijd op Sporza:  

Brugge tegen Atlético Madrid.  

Een nogal spannende wedstrijd, waarin de doelman Simon Mignolet 

wonderen verrichtte in zijn goal !  

En aan het eind van de wedstrijd besloot de journalist zijn 

commentaar met de woorden: Mignolet moet tot heilige verklaard 

worden! Ik kon niet anders dan lachen...  

Stel je voor! De heilige Mignolet! Ik zal binnenkort de kerkfabriek 

voorstellen om een standbeeld van Mignolet in deze kerk te 

plaatsen! 

 

Heiligheid is voor veel mensen verbonden met grote daden, 

prachtige getuigenissen... Het is waar. Maar je hoeft geen grootse 

dingen te doen om een heilige te zijn. Want heiligheid is paradoxaal 

: heiligheid betekent het leven van deze buitengewone belofte van 

de zaligsprekingen… in het gewone leven implementeren !   

Er zijn dus heiligen in deze gemeenschap....  

De zaligsprekingen nodigen ons uit  

om in deze wereld iets te manifesteren  

dat niet van deze wereld is.  

 



Geef toe dat ze geen “politiek programma” zijn  

voor onze samenleving. Probeer bij de “Zevende dag”  

de zaligsprekingen te verdedigen en iedereen zal je uitlachen! Maar 

laten we duidelijk zijn, ze zijn gericht tot ons, persoonlijk. Het gaat er 

niet om de zaligsprekingen op anderen te willen toepassen en tegen 

de armen te zeggen: “leg je neer bij je toestand, accepteer de daling 

van je koopkracht en je zult gelukkig zijn”. Nee.  

 

De zaligsprekingen zijn gericht tot ons, persoonlijk. Het is de 

kwestie om ons af te vragen: hoe is het voor mij mogelijk gelukkig te 
zijn, te geloven, lief te hebben en te hopen, te groeien...  
ondanks kwaad en lijden,  
ondanks mislukking,  
ondanks gevorderde leeftijd?  

Er is geen duidelijk pad naar geluk.  

Geluk is in feite het pad. En voor ons, gelovigen,  

is onze weg het Evangelie en de Zaligsprekingen.  

En dit is waar de heiligen met hun leven getuigen van zijn geweest. 

 

 De heiligen hebben ingestemd met het leven zoals het hen 

gegeven werd, met al zijn noodwendigheden.  

Ze reikten licht aan in de schaduwzone van het leven.  

Ze toonden hun broosheid, zodat ze konden getuigen dat hun kracht 

die van elders kwam. Deze mannen en vrouwen hebben ons getoond 

dat onze wereld —die zo hard en gewelddadig kan zijn— zich niet 

laat herleiden tot zijn onmenselijkheid. Ze zijn eenvoudigweg grootse 

mensen geweest. En hun voorbeeld nodigt ons uit om zonder 

aarzelen de buitengewone weg van de zaligsprekingen te gaan. 

Deze bijzondere mensen, dat zijn ook u en ik, wanneer we in de 

krachten die ons neerhalen het leven zelf naar boven weten te halen. 

 

 Je zult gemerkt hebben dat de zaligsprekingen niet in de 

imperatief geschreven zijn. Dit zijn geen geboden ! Ze staan in de 

indicatief ! Bovendien, het woord dat het evangelie gebruikt voor 

‘zalig’ laat zich ook vertalen als ‘op weg’ ‘op stap’, ‘vooruit’. Ja, op 

weg de kleinen, zegt het evangelie. Vooruit, jij die tranen schreit, ze 

zullen voor jou het water van een nieuwe geboorte zijn !  

 Het is aan ieder mens om deze zaligsprekingen in praktijk te 

brengen. Ze nodigen ons allereerst uit om ons leven anders te leven, 



en niet eerst te hopen op een ander leven ! 

 

 Heiligheid is bovenal de mogelijkheid om in te stemmen met het 

leven, met het verwelkomen van het onvervulde, het onvoltooide, 

opdat, te midden van deze gebreken, Gods Geest zou kunnen 

weerklinken en zijn werk voltooien. Het gaat er zeker niet om het 

lijden te verheerlijken, maar om te durven bevestigen dat in alles wat 

twijfelachtig is in ons, er altijd de mogelijkheid is vooruit te gaan, te 

stappen, meer leven en vertrouwen in het menselijke te hebben.  

 

 Dat is de diepe zin van Allerheiligen: voluit dit geschenk van het 

leven beleven, om uiteindelijk te sterven na voluit geleefd te hebben 

en niet geleefd te hebben alsof we al dood waren. Gods bedoeling 

is dat wij heiligen zijn, gelukkig in ons leven dat vaak zo weinig 

voorstelt in onze ogen, maar nooit voor de blik van God. Gelukkige 

Allerheiligen aan iedereen ! Amen. 

 

 


