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Een jonge vrouw, Fara uit Kabul, overtuigde onlangs de Taliban om 

protest toe te staan. Zij komt op voor de rechten van Afghaanse vrouwen, 
voor vrijheid, onderwijs en werk. Fara weet niet of ze zal blijven leven, 

maar kan geen leven zonder rechten accepteren. Zij levert een moedige 
strijd te midden van een vijandig regime. Zou ik zo dapper zijn, als het 

water me tot aan de lippen staat, mijn waardigheid en grondrecht worden 
aangetast? Demonstreren in een massa is nog te doen, maar je nek 

uitsteken, met kans op de dood? 

Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité, heeft zich vanaf 
2006 onafgebroken ingezet om recht te doen, om te zorgen dat de nooit 

uit de oorlog teruggekeerde Joden niet vergeten worden. Het 

indrukwekkende Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam is 
vorige week dankzij hem ingewijd, en herinnert ons aan de opdracht van 

vrede. 

In de evangelielezing van Marcus horen we van Jezus dat moreel integer 
zijn belangrijker is dan een lichaamsdeel te moeten missen. Jezus roept 

niet letterlijk op tot zelfverminking - hoewel martelpraktijken in die tijd 
nog voorkwamen! Hij roept zijn leerlingen (en dus ook ons) op om trouw 

te blijven aan het Woord van de Heer. En om Hem te volgen - ook in 

moeilijke omstandigheden – en dat kost offers, energie.  

Je komt in Gods rijk door oprecht te zijn, voor een ander op te komen, 
rechtvaardig te zijn. Iedereen die Jezus volgt, kan en mag dat doen op 

zijn manier. Wat helpt is om vooroordelen aan de kant te schuiven, echt 

open te staan voor wie die ander is, en wat hij of zij te zeggen heeft.  

Af en toe ervaren we Gods verrassende aanwezigheid. En wanneer je 

begeesterd raakt door Jezus, lever je geen half werk, je kunt niet Hem 

een beetje volgen. Je opent al je zintuigen, richt je op de ander, met Gods 
geest in je, en ontvangt als een radio ook de geluidsgolven van die ander. 

Want God is in alles, ook in die ander.  

Ik deel drie ervaringen met u. Soms kan ik in mijn werk zelfgenoegzaam 
zijn, ik draai al 30 jaar mee, ik weet het ondertussen wel, denk ik, leer mij 

wat nieuws! Ik kan ongeduldig en mopperig zijn over allerlei 
bureaucratische rompslomp. Waarom vind ik het zo lastig om los te laten, 

waarom doet die ander nou zo? Wanneer ik in die emotie blijf hangen, 
geeft zoiets negatieve energie. … Herkent u dat? Waarom mopperen we 

soms veel maar gaan we het gesprek niet aan?  

Met de komst van een nieuwe vakcollega merk ik dat een nieuwe frisse 

geest waait in mijn vakgroep, dat de samenwerking beter gaat dan 
voorheen; we luisteren naar en leren van en met elkaar. Dat is 



inspirerend, dat geeft me energie. Ik merk dan weer: ik maak deel uit van 

een gemeenschap, sta niet op mezelf, ben gericht op de ander.  

Ten derde: Ik werd vóór de zomer compleet verrast door een bloemetje 
en een kaart van een leerling die haar diploma had gehaald. In dit kaartje 

bedankt ze mij omdat ik “zonder te oordelen er voor haar was, toen zij 
het heel moeilijk had” - dat was zo’n drie jaar geleden! Ik was zo trots op 

haar dat het nu zo goed met haar gaat; dankbaar voor deze ontmoeting 
en dat ik van betekenis heb kunnen zijn. We schoten allebei vol. Dat 

kaartje van die leerling zit nu in mijn agenda. Mijn oog valt er geregeld 
op, en haar boodschap is een reminder voor mij ‘om niet te oordelen’ - 

zoals Jezus ons ook vraagt.  

Ik nodig u uit een moment na te denken over de vraag: Waait de Geest 

ook in mijn leven? ... 

Er zijn natuurlijk momenten dat we Gods aanwezigheid niet opmerken. 
Maar God geeft ons niet op, houdt ons in zijn bestaan. Zijn geest waait 

iedere dag in ons midden, in anderen en in onszelf, en dat is hoopvol. Dat 
gevoel ervoeren de Katharen al, lang geleden, in Zuid-Frankrijk. De steen 

met het Christusmonogram op de voorkant van de orde van dienst is een 

bewijs hiervan.  

We zongen net “Het Woord is dichtbij, in uw mond in uw hart, we kunnen 
het volbrengen”. Daarnaar luisteren, daarnaar handelen, dat is onze 

uitdaging in het dagelijks leven. Wij zijn het zout der aarde d.w.z. de bron 

van kracht en bezieling voor anderen.  

Gods aanwezigheid is verrassend. Laten we elkaar verrassen. Amen 

 

 


