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                        God en wij.  

Inleiding:                                                                                                          

Wij vieren vandaag het feest van God zelf, van God die onder ons 

zichtbaar is geworden in de historische Man van Nazareth. Vandaag in 

2015 proberen wij deze Man van Nazareth te begrijpen, in zijn Geest 

te leven en zijn boodschap uit te dragen. Jezelf christen noemen is niet 

vrijblijvend, het verplicht. 

 

Preek:                                                                                                                                                  

Afgelopen zondag is in San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, 

bisschop Oscar Romero zalig verklaard. Driehonderd duizend mensen, 

vooral arme mensen, waren toegestroomd om dit mee te maken, hun 

Romero, die zij zelf al zalig/heilig noemden op het moment dat hij 

vermoord werd, 35 jaar geleden; hij was toen 63 jaar oud. 

Wie was Romero? Drie jaar tevoren, in 1977, werd hij benoemd tot 

aartsbisschop van San Salvador. Toen maakte hij al indruk door niet te 

gaan wonen in het bisschoppelijk paleis, maar in een klein kamertje in 

een ziekenhuis voor de armen. Vanaf het eerste moment manifesteerde 

hij zich als verdediger van de armen en klaagde hij de onderdrukking 

en de grove schendingen van de mensenrechten aan. Op 24 maart 

1980 werd hij door een lid van de rechtse doodseskaders dood 

geschoten, terwijl hij de mis las in de kapel van het ziekenhuis. Deze 

moord vond plaats kort nadat hij een eredoctoraat had gekregen van 

de KU in Leuven, en vlak na een legendarische toespraak waarin hij 

militairen opriep om niet op eigen mensen te schieten. Hij stond 

symbool voor het verzet tegen, en de veroordeling van, de 

mensenrechtenschendingen door de rechtse dictaturen, die toen ook in 

andere Latijns-Amerikaanse landen aan de macht waren. 

Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat het zo naadloos past op het 

verhaal van de Man van Nazareth. Als je je inzet voor mensen, loop je 

recht op het kruis af. Jezus zag dat aankomen, maar ging het niet uit 

de weg. Romero werd ervoor gewaarschuwd toen hij in Leuven was, 

zes weken voor zijn dood; ook hij ging het niet uit de weg. De komst 



van het rijk Gods - of om het anders te zeggen, de inzet voor een 

wereld van gerechtigheid - gaat gepaard, gaat altíjd gepaard, met 

spanningen en conflicten. Lijden en zelfs sterven is onontkoombaar. 

Jezus heeft dit ondervonden; Oscar Romero heeft dit ondervonden.  

Over dit moeilijke gegeven, nl. dat Gods rijk, een nieuwe wereld waar 

gerechtigheid heerst, zweet, bloed en tranen en zelfs kruis en dood 

kost..... over dit moeilijke gegeven, praat Nicodemus met Jezus in de 

nachtelijke uurtjes. Dit hoorden wij zojuist in het evangelie. "Je moet 

er opnieuw voor geboren worden om het te begrijpen", zegt Jezus. Die 

boodschap is geen gemakkelijke zaak, en kan ons gemakkelijk 

ontsnappen, zeker in een tijd als de onze, die zich zo graag richt op 

persoonlijk geluk en welzijn van mensen.  

"Neem het goed in je op", zegt Jezus en "ervaar het aan de lijve , als je 

op weg gaat en de keuze maakt voor een betere wereld".  Niet voor 

niets heeft de architect in deze kerk de Christuszuil centraal gesteld, 

diep in de grond en hoog in de lucht, van ver te zien.  Je kunt niet om 

Hem heen, als je hier binnenkomt. In zijn gezelschap willen wij 

parochianen van de Andreas verder werken aan de toekomst, en ons 

door niets of niemand laten terugfluiten. Wij zullen er alles aan doen 

om Hem vast te houden, en mogen dan roekeloos vertrouwen dat Hij 

ons vasthoudt.   Het verbond - de regenboog! -  van God met ons. 

Amen.  


