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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Vorige week zondag was het Vaderdag 

en pater Diego deed toen hier in de Bavo de H. Mis. 

En ik probeer dan altijd via de kerkradio  

nog even na te luisteren 

hoe dan de viering hier is gegaan.  

En ik was toen zeer onder de indruk 

hoe pater Diego de viering opende. 

Hij vroeg aandacht voor Vaderdag 

en wilde de H. Mis speciaal ook opdragen 

voor zijn eigen vader in Argentinië. 

Ik vond dat zo ontroerend! 

Voor zijn eigen vader in Argentinië. 

Ja, dat raakte mij echt. 

 

Wat bedoelt Jezus dan met de woorden 

uit het evangelie van vandaag: 

Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,  

is Mij niet waardig?  

Ik zal u eerlijk zeggen, 

ik vond dit vroeger altijd een hele moeilijke tekst. 

Maar dit jaar voor het eerst zag ik ook 

hoe mooi dit evangelie ook is. 

Misschien is dat ook wel het voordeel van 

als je zelf wat ouder wordt! 

 

Ik zal het u proberen uit te leggen. 

God roept ons op in de Tien Geboden 

om onze ouders te eren. 

En hoe ouder ik word 

hoe meer respect ik begin te krijgen voor mijn eigen ouders. 

Ik was eigenlijk nog maar jong  

toen mijn vader overleed. 

Ik was toen 22 jaar. Dat is natuurlijk eigenlijk nog jong.  

En mijn vader was ook nog niet zo oud, 68.  

Maar mijn moeder is gelukkig wel veel ouder geworden, 86. 
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Maar nu, naarmate ik zelf ouder word 

en ik God steeds beter leer kennen,  

begin ik ook, wonderlijk genoeg, 

mijn eigen ouders steeds meer te waarderen. 

Ik zou bijna zeggen: 

hoe meer ik God begin lief te krijgen 

hoe meer ik ook mijn ouders begin lief te krijgen. 

Die waardering kan dus zelfs nog verder groeien, 

zelfs als je eigen ouders er niet meer zijn! 

 

Wat zijn dan goede ouders? 

Nou, hier past mij als priester natuurlijk  

enige bescheidenheid. 

Het lijkt me in ieder geval niet gemakkelijk  

om in deze tijd kinderen op te voeden. 

Maar één ding weet ik wel: 

ouders moeten hun kinderen zo opvoeden, 

dat zij eens volwassen worden 

en bijvoorbeeld zelf vader of moeder kunnen worden. 

En dat is een hele opgave. 

Er komt een moment dat de ouders de opvoeding 

moeten loslaten 

en erop moeten vertrouwen  

dat ze gedaan hebben wat ze konden. 

Dat nu de kinderen volwassen genoeg zijn 

om zelf als volwassenen hun keuzes te maken. 

Ook al zijn die keuzes soms anders  

dan de ouders misschien hadden gehoopt! 

 

Wij hadden in Utrecht een pianowinkel, 

Vermeulen en zoon. 

Een hele goede en vermaarde pianowinkel. 

En ik weet dat het voor de oude Vermeulen 

een hele opgave was 

om zijn zaak op een gegeven moment ook daadwerkelijk 

aan zijn zoon over te dragen. 

Dat is natuurlijk ook heel moeilijk. 

Maar dat hoort wel bij het ouderschap. 
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Wat bedoelt Jezus dan met: 

Wie vader of moeder meer bemint dan Mij 

is Mij niet waardig? 

Wel, misschien bedoelt Jezus daar wel mee 

dat stukje volwassen worden. 

Dat is voor beide partijen niet altijd even gemakkelijk. 

Voor de ouders is het moeilijk hun kinderen los te laten. 

En voor de kinderen is het soms best moeilijk 

om hun eigen weg te gaan. 

Ouders vergeten dat wel eens, 

dat dat ook voor kinderen niet altijd even gemakkelijk is! 

 

Maar als dat lukt.... 

En ik zal u eerlijk zeggen, 

ik zelf vond dat geen gemakkelijk weg! 

Maar als dat lukt, dan wordt de liefde  

van de kinderen voor hun ouders 

alleen maar groter en groter. 

Althans, zo heb ik dat mogen ervaren. 

Naarmate God groter en groter werd voor mij, 

werd mijn liefde voor mijn ouders ook  

alleen maar groter en groter. 

 

En zo kijk ik nu, als ouder iemand, 

ook naar het volgende zinnetje van Jezus 

dat we in het evangelie van vandaag hoorden: 

En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt 

is Mij niet waardig. 

 

Natuurlijk is een kruis opnemen nooit leuk. 

Maar als ik nu terugkijk naar de kruisen 

die ik heb mogen dragen, 

dan zie ik dat al die kruisen 

uiteindelijk alleen maar vreugde hebben gebracht. 

'Leven' hebben gebracht. 

 

En er is een kruis dat wij allemaal moeten dragen 

en dat is ons egoïsme. 
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Want wij willen allemaal wel op een of andere manier 

zelf de baas zijn, zelf de koning zijn,  

zelf bepalen wat gelukkig zijn is. 

Dat is onlosmakelijk verbonden met ons mens zijn. 

Laten we maar eerlijk zijn,  

we zijn toch allemaal ook zondaars. 

Zo worden we geboren. 

Wij denken dat wij zelf het centrum van het hele universum zijn! 

 

Totdat wij gaan inzien, 

zoals de grote geleerde Copernicus, 

dat niet onze wereld het middelpunt is van het universum, 

maar dat de zon het middelpunt is van ons zonnestelsel. 

En dat wij daar als aarde omheen cirkelen. 

 

Dat is toch een beetje een kruis voor een ieder van ons, 

om ons egoïsme los te moeten laten. 

Maar wat is het vervolgens een bevrijding, 

om je dan te realiseren  

dat niet alles om jou draait. 

Maar dat jij een onderdeel mag zijn van een groter geheel, 

samen met anderen. 

 

Samen zijn we kerk. 

Christus is het hoofd. 

Om Hem draait het allemaal. 

Hoe heerlijk is het om je dat te realiseren.  

En wij mogen allemaal één van zijn ledematen zijn. 

Een hand, een oog, een oor. 

 

Ik hoop dat u niet alleen de ernst 

maar ook iets van de vreugde  

van het evangelie van vandaag 

hebt mogen zien.  

Amen.  

 


