
Overweging 5e zondag van Pasen 

Thema: Houd van elkaar.  Zondag van de Oosterse kerken 

Lezingen:            Handelingen 14,21-27 en Johannes 13,31-33a.34-35 

Zondag 19 mei 9.30 uur:     Marleen Kreemers, pastoraal werkster 

Normaal gesproken heb ik altijd een opbeurend woordje klaar voor mijn 

vieringen. Ik probeer de lezingen van de dag uit te leggen en te kijken 

wat wij er in ons dagelijks leven mee kunnen doen.  

De boodschappen die Jezus heeft doorgegeven aan zijn leerlingen zijn zo 

waardevol en ook nog steeds zo actueel in onze tijd.  

Vandaag weer zo’n prachtig voorbeeld van Jezus die zegt: “Ik geef jullie 

een nieuw gebod, niet een verbod zoals de tien geboden, maar een gebod. 

Om elkaar lief te hebben. Dat betekent liefde voor iedereen: de armen, de 

zieken, de besmettelijken, de mensen die aan de rand van de 

maatschappij leven, de daklozen en noem maar op. Aan jullie liefde voor 

elkaar zullen de mensen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”.  

 

Ik vind naastenliefde een prachtig thema om over na te denken. Maar ik 

voelde bij mezelf, tijdens het voorbereiden van deze viering, dat er bij mij 

iets dwars zat, dat ik even niet goed bij mijn liefde kon komen. Ik wil jullie 

graag vertellen hoe dat gekomen is. Omdat het voor mij iets wezenlijks 

geraakt heeft en dat wil ik graag met jullie delen. 

Afgelopen week sprak ik tijdens de koffie een gepensioneerde priester. 

Het was me al vaker opgevallen dat hij alleen naar eucharistievieringen 

kwam. Een aantal keren, als hij dan toch per ongeluk in een woord- en 

communieviering terecht gekomen was, stond hij op zodra hij mijn stem 

hoorde en ging onmiddellijk de kapel uit.  

Als hij wegliep uit mijn viering probeerde ik er niet te veel aanstoot aan te 

nemen, maar toch begon het wel te knagen. Zodoende had ik afgelopen 

week de moed verzameld om hem er eens naar te vragen. Ik vroeg hem 

naar zijn visie op woord- en communie-vieringen. Hij zei, heel beeldend, 

“Ik heb liever een echt gesprek met iemand dan dat ik kijk naar een foto. 

Ik bedoel, ik ontmoet liever iemand in levende lijve dan dat ik een brief 

van iemand ontvang”.  

Met andere woorden, dacht ik, een woord- en communieviering is in zijn 

ogen een slap aftreksel van de eucharistieviering.  

Nu is hij natuurlijk niet de eerste die dit aan mij duidelijk maakt. Het is 

wel vaker voorgekomen dat mensen specifiek vragen of er op zondag een 

eucharistieviering is omdat de mensen niet naar een woord- en communie 

viering willen komen. Ik sprak een priester die niet dacht dat woord- en 

communie vieringen de toekomst waren, want als er in de toekomst weer 



meer gelovigen zouden komen, dan zouden er ook weer meer priesters 

zijn en dus eucharistievieringen gehouden worden. Met andere woorden: 

er is geen toekomst voor jou als voorganger binnen de Kerk. 

Ik denk, en ik hoop eigenlijk ook, dat deze mensen niet beseffen hoe 

pijnlijk het kan zijn voor een pastoraal werker om dit soort dingen te 

horen. En al helemaal voor een vrouw, voor wie het door de Kerk 

onmogelijk wordt gemaakt om ooit in dezelfde functie te kunnen werken 

als een man. Simpelweg vanwege het feit dat ik een vrouw ben zal ik 

nooit priester worden, zelfs als we de huidige paus mogen geloven, die zo 

geroemd wordt vanwege zijn progressieve houding. Nooit zal ik gewijd 

kunnen worden en op hetzelfde niveau kunnen functioneren als een man. 

Uitgesloten, op basis van geslacht. Ik zal eerlijk toegeven dat dit mij soms 

wel eens verdrietig stemt. 

Dat discriminatie zo aan de basis ligt van ons geloof en van de Kerk, ja 

dan schaam ik me er zelfs voor dat ik bij zo’n club hoor. Dat de 

ongelijkheid tussen man en vrouw zo uitdrukkelijk en koste wat het kost 

behouden moet blijven, vind ik zeer triest. Staat er niet helemaal in het 

begin van de Bijbel te lezen dat God de mens schiep naar zijn evenbeeld, 

mannelijk en vrouwelijk? Waarom zijn we dan toch niet allemaal gelijk? 

Het kost me wel eens moeite om hier doorheen te prikken en te denken: 

maar dit is niet de kern van mijn geloof, dit is niet hoe ik mijn geloof 

beleef. En ik kan ook absoluut niet geloven dat Jezus het ooit zo gewild 

heeft. Heb elkaar lief, dat is de boodschap voor vandaag. Voor mij begint 

elkaar liefhebben met gelijkheid, rechtvaardigheid. Je behandelt een ander 

zoals je zelf ook behandeld wil worden. In de praktijk blijkt dit toch wel 

eens moeilijk te zijn, om allerlei redenen. Vooral wanneer een ander jouw 

niet behandelt zoals je behandeld wilt worden, gaat het wringen. 

Je kunt dan boos worden, verdrietig zijn, je gekwetst voelen, en dat is ook 

heel normaal. Maar je kunt de ander niet veranderen, je kunt alleen 

kiezen hoe je er zelf mee om gaat en het is aan jou om te bepalen of je je 

laat raken door die ander. Of dat je zelfs dan, tegen iemand die jouw pijn 

gedaan heeft, kunt zeggen: ik heb je lief. Dat je boven je gekwetstheid 

heen uitstijgt. Dat is krachtig, dat is vergeving van het hoogste niveau. En 

ook ontzettend moeilijk. 

Maar daarom hebben we ook juist pijnlijke situaties nodig om dit te 

kunnen oefenen, om hierin te kunnen groeien. We willen het vaak niet 

horen maar je leert het meest van pijnlijke momenten. Mijn pijnlijke 

ervaring tijdens de koffie heeft mij geïnspireerd tot deze woorden.  



Het heeft mij verdriet gedaan maar het heeft mij ook aan het denken 

gezet over mijzelf en dat ik zo dankbaar ben dat ik als voorganger hier 

voor jullie mag staan, zonder dat jullie de kapel uit lopen als jullie mij 

zien. Dat het ook anders kan.  

Daarom wil ik het de gepensioneerde priester ook niet kwalijk nemen dat 

hij zo denkt. Ik wil het de mensen die alleen maar naar 

eucharistievieringen komen ook niet kwalijk nemen dat zij een woord- en 

communieviering niet zien zitten. Ik wil juist proberen om met liefde naar 

deze mensen te kijken, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. We zijn 

allemaal mensen met onze eigen opvattingen, oordelen en gedachtes. Ik 

kan een ander niet veranderen. Ik vind voorgaan in de viering heel mooi 

en fijn om te doen en ik ben ook heel dankbaar dat jullie hier allemaal zijn 

gekomen, dat ik samen met jullie mag vieren. 

De gepensioneerde priester zei ook nog heel treffend en eigenlijk in strijd 

met zijn standpunt over woord- en communievieringen: “De mensen 

komen niet naar de kerk voor de voorganger, maar om vol vreugde het 

woord van de Heer te horen”.  

Dat is zeker waar, we komen samen rondom de woorden van de Bijbel, 

dat zij ons mogen voeden en inspireren, kracht geven en sterken, zodat 

wij betere mensen mogen worden en samen een hechte gemeenschap 

kunnen vormen.  

 

Het gaat om de verhalen en niet om de voorganger, maar toch voel ik me 

gezegend als ik hier voor jullie mag staan en ben ik dankbaar voor de 

positieve reacties die ik in ontvangst mag nemen. Ik voel me thuis bij 

jullie en ook hier in huis bij de zusters, gewijd of ongewijd. 


