
24ste Zondag door het Jaar                                                        

Heb je wel eens een ernstig conflict meegemaakt met een van je ouders, 

met je broer of zus, vriend, vriendin of met wie dan ook? Misschien had 

jij een grote vergissing gemaakt, of had iemand jou beledigd, bedrogen 

en beschadigd? Hoe voelde je je toen? Kwaad, vernederd, verdrietig? 

Dat zijn menselijke gevoelens, nietwaar?                                                                        

Wat is er daarna gebeurd? Heb je contact gezocht met degene die jij 

beledigd had of met degene die jou had beledigd? Ik denk dat dat niet 

gemakkelijk was. En als het je gelukt is excuus te vragen of te geven, 

hoe heb je je dan gevoeld? Tevreden, blij, opgelucht, hé? Natuurlijk. 

We kennen allemaal momenten van conflict, van elkaar kwetsen. We zijn 

allemaal mensen met een bepaald karakter, we verschillen van denken, 

hebben een verschillend verleden. En soms kunnen we hard met elkaar 

in botsing komen. Wat een geluk als we onze beperkingen, onze fouten 

erkennen! Maar wat jammer als zulk een verschil verhardt en wij geen 

vrede willen sluiten en elkaar vergeven. We blijven dan pijn voelen!  

Toch is het vragen om vergeving of het geven van vergeving het hart van 

het Evangelie, van de Blijde Boodschap van Jezus. Ja, echte blijdschap 

wil Jezus ons geven! De parabelen in het evangelie van vandaag 

vertellen ons dat die blijdschap het resultaat is van het zoeken en vinden 

van het verloren schaap, van de zilveren munt en van de verloren zoon, 

die naar zijn vader terugkeert. Ja! Centraal in de Blijde Boodschap staat 

God die ons zoekt. Centraal ook staat de vreugde, zowel bij God als bij 

ons, mensen, wanneer iemand het goed maakt met zijn naaste. Op dat 

ogenblik is het verleden vergeten en blijft er alleen vreugde en 

voldoening. 

Kortgeleden liet een programma op de televisie enige momenten zien 

van het proces van verzoening in Zuid-Afrika, dat na de afschaffing van 

de Apartheid plaats vond. Met bisschop Desmond Tutu als voorzitter 

vertelden de mensen hoe zij tijdens de Apartheid behandeld zijn. 

Vreselijke wrede verhalen werden verteld. Ze veroorzaakten veel verdriet 

en veel gehuil. Maar nadat de slachtoffers hun verhaal verteld hadden en 

dit deel van de geschiedenis van het land was geworden, - als waarheid 

erkend was geworden -, voelden zij zich opgelucht en konden zij dansen 

van blijdschap en dankbaarheid. 



Nu de slavernij in de Cariben en in Suriname steeds meer erkend wordt 

als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis – vroeger werd er zelfs 

niet over gepraat – nu vele steden en organisaties beginnen te erkennen 

dat hun voorouders medeplichtig waren aan die onmenselijke handel, 

mogen we hopen dat gevoelens van vernedering en minder-waardigheid 

verminderen en dat wij zelfs de heren van vroeger kunnen vergeven.  

Ofschoon we weten dat racistische gebaren en uitdrukkingen van 

sommige idioten wonden weer kunnen openen, wens ik ons allen toe dat 

wij blij en trots kunnen zijn op onszelf als persoon, op ons werk, onze 

cultuur en op alles dat we presteren.                                                                 

Moge het komende jaar, wanneer we 150 jaar definitieve afschaffing van 

de slavernij herdenken, een jaar van verzoening en echte vreugde 

worden. Mogen we vooruit kunnen kijken en meer en meer broers en 

zussen van elkaar worden.                                                                            

Zoals gezegd: het hart van het Evangelie van Jezus Christus is de echte 

vreugde. Moge dat de vrucht worden van het proces van erkenning, 

acceptatie en vergeving onder ons. 

  


