
Doen wat je zegt… 
Zondag 28 sept. 2014 (26ste Zondag door het Jaar) 

 

De meesten van U herinneren zich Kim Phuc nog wel, het kleine meisje, wiens 

hele lichaam verbrand werd door het napalmbombardement in Vietnam in 1972. Afgelopen 

week sprak zij in Arnhem in de Eusebiuskerk, over die verschrikkelijke gebeurtenis, die haar 

hele lichaam verminkt heeft en veranderd in een maanlandschap, over de vele pijnlijke 

operaties die ze heeft moeten ondergaan, over de pijn die ze tot op de dag van vandaag voelt. 

"Ik heb een boodschap", zei ze met een zachte stem, "ik heb een boodschap voor alle mensen, 

jong en oud: leer te leven met liefde, met hoop en vergeving. Je hoeft niet een bijzonder 

iemand te zijn om iemand anders te helpen; iedereen kan het. Wees een zegen voor de ander 

naast je, dan begint daar de wereld te veranderen. Als dat kleine verbrande meisje (zegt ze 

over zichzelf) dat kan doen, dan kan iedereen het. En als iedereen het doet, is het gedaan met 

oorlog."  

 

Een klein kind, haar lichaam een maanlandschap door de alles verwoestende napalm, heeft 

een boodschap: liefde, vergeving voor diegenen die het haar aangedaan hebben. Dan is er 

hoop voor een nieuwe wereld, zegt zij. Een nieuwe wereld, wij hunkeren ernaar, wij smachten 

ernaar, vandaag meer dan ooit, want we zijn bang, voelen machteloosheid, bijna wanhoop, bij 

alles wat er vandaag de dag gaande is onder de mensheid: stromen mensen bij de Syrisch-

Turkse grens, vluchtend voor het onmenselijke optreden van de IS- djihadisten; 

bootvluchtelingen die bij honderden omkomen in de Middellandse Zee; de Ebola ziekte die 

maar terrein blijft winnen in West Afrika. Wij kruipen bij elkaar hier rond het beeld van 

Moeder Aarde, christenen, katholieken en protestanten, en moslems en delen met elkaar onze 

vrees, onze wanhoop, onze machteloosheid. Waar moet het naar toe in onze wereld?  Het 

moet anders, maar wat kunnen wij eraan doen?  waar  moet het beginnen? 

En hier ben ik bij de eerste lezing van vandaag, die zegt dat mensen vaak God aanspreken als 

de dingen niet goed gaan in onze wereld. "De weg van de Heer is niet recht", zeggen ze dan. 

Maar zo is het niet, zegt de profeet; het zijn de wegen van mensen zelf, die krom zijn. Daar 

moet de verandering beginnen, bij de mensen zelf, en dan niet met mooie woorden, maar 

metterdaad.  

Iemand, een zekere Luc Gorrebeek, zei ditzelfde ooit met deze woorden: 

"Ik heb gehoord (zegt God) dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder, een wonder 

dat Ik, jullie God, de wereld zal redden. Hoe zal Ik redden zonder jullie handen? Hoe zal Ik 

rechtspreken zonder jullie stem? Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart?  Ik heb ooit (vanaf 

de zevende dag) alles uit handen gegeven, heel mijn schepping en heel mijn wondermacht. 

Nee, niet jullie, maar Ik wacht nu op het wonder."   Eén wonder is zeker, dat de woorden 

liefde, vergeving, hoop uit de mond van Kim Phuc komen.   

 

Ja, de bal ligt bij ons; wij zijn aan zet. Afgelopen, zondag 21 september, gingen 

honderdduizenden in alle grote steden van de wereld de straat op om hun bezorgdheid te uiten 

over klimaatsverandering. Geweldig, honderdduizenden over de hele wereld in beweging, dat 

stemt hoopvol! Zij lijken het te verstaan: de toekomst van de wereld ligt in mensenhanden; 

wij mensen samen zijn er verantwoordelijk voor; wij kunnen die verantwoordelijkheid niet 

afschuiven, ook niet op God. Ja God zal er zijn, als wij mensen in beweging komen. Dat is 

immers zijn Naam. 

 

Ik kijk terug in de Bijbel. Ooit verkeerden de Israëlieten in een uitzichtloze situatie van 

ellende en onderdrukking, in Egypte. "Ga met hen op weg richting het beloofde land", zei 

God toen tegen Mozes, "kom in beweging, dan zal Ik er zijn." En zij voelden zijn 



aanwezigheid, vanaf het moment dat zij op weg gingen uit Egypte richting het beloofde land. 

Ja, zo is onze God. Zo heeft Hij zich laten zien telkens weer in de loop van de 

mensengeschiedenis. Hij/Zij is er, als wij mensen onze verantwoordelijkheid nemen, keuzes 

maken, en op weg gaan naar een andere, een betere wereld. 

De evangelielezing van vandaag sluit, dunkt mij, naadloos aan bij de eerste lezing van 

Ezechiël. Het gaat er niet om wat je zegt, maar om wat je doet. Vele grote heiligen, Paulus, 

Augustinus, Franciscus (om er een paar te noemen) hebben in hun leven aanvankelijk nee 

gezegd; ze waren blijkbaar nog niet toe aan een duidelijk antwoord. Maar toen kwam op een 

gegeven moment in hun leven de bekering, de goede keuze, het jawoord tegen God, en zij 

voegden de daad bij het woord en gingen een nieuwe weg. Om dit laatste, daar gaat het om, 

zegt het evangelie: Daadwerkelijk in beweging komen richting een betere wereld en daarin 

God aanwezig voelen.   

Dat was de oproep van het napalmmeisje, Kim Phuc, afgelopen week, in Arnhem. En zij heeft 

waarachtig recht van spreken, na alles wat haar aangedaan is door mensen:  'Wees een zegen 

(zei ze) voor de ander naast je, daar begint de nieuwe wereld."  Kunnen we daar gehoor aan 

geven hier in deze gemeenschap? 

 


