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Wij mensen zijn sociaal van aard. Het is belangrijk, hoe wij met elkaar omgaan. Wij laten
elkaar merken, dat wij bij elkaar horen en op de verschillende ogenblikken van de dag
begroeten wij elkaar. Wij zeggen 'goede morgen' en wij wensen elkaar 'welterusten' en bij
een ontmoeting geven wij elkaar de hand. Zo hoort het.
Soms zijn het weliswaar maar gewoontes, waarbij wij niet altijd uitdrukkelijk nadenken,
maar als wij elkaar deze begroeting bewust onthouden, dan is de verhouding danig
verstoord. Iemand de hand weigeren, wordt als een brutaliteit en als een zware
belediging ervaren. Wij begroeten elkaar op onze Nederlandse, wat afstandelijke manier.
Buitenlanders zijn vaak heel amicaal. Oosterlingen omhelzen elkaar zeer innig. Het hoort
bij hun cultuur. De joden wensen elkaar steeds sjaloom - vrede. Arabieren zeggen
hetzelfde ‘Sjalum aleiko’. Wij Nederlanders houden het bij goedendag. En de
Amsterdammer zegt gewoon ‘Doei’. Ons woord ‘vrede’ omschrijft echter maar de
toestand van mensen onder elkaar. Het is een toestand van rust en van geordendheid,
die soms door dreiging afgedwongen wordt. Wij kennen nog de tijd van de koude oorlog.
De vrede werd bewaard, doordat wij de raketten in gereedheid hielden.
Voor de tijdgenoten van Jezus was vrede meer dan dat. Vrede was als een stukje hemel
op aarde. Het was de wens: “God is met jou. God schenkt jou Zijn hemelse vrede.” Dat is
het hoogste geluk. En wij mogen die vrede niet verstoren. In het leven van Jezus komt
het woord ‘vrede’ regelmatig voor. Zijn aanwezigheid is reeds vrede. “Vrede op aarde
voor alle mensen van goede wil,” is de boodschap bij Jezus’ geboorte. Als Jezus op
Paasdag aan zijn vrienden verschijnt, luiden zijn woorden eveneens: "Vrede zij u”. In het
evangelie van deze zondag spreekt Jezus uitdrukkelijk over de sjaloom, zijn hemelse
vrede. "Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik
deze aan u." Jezus’ vrede is anders dan onze vrede.
Jezus spreekt deze woorden, terwijl Hij zijn afscheid voorbereidt. Hij wil zijn vrienden
voorbereiden en geruststellen. Want de vrienden mogen uitdrukkelijk weten, dat zij niet
alleen zijn. En geen gelovige hoeft zich alleen te voelen, want zegt Jezus: "Als iemand
mij lief heeft, zal Hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen
tot hem komen en verblijf bij hem nemen." Dat is de sjaloom, dat is de hemelse vrede.
God neemt verblijf bij elke gelovige mens en schenkt hem/haar zijn hemelse vrede.
Deze hemelse vrede is ook de inhoud van de Blijde Boodschap van Jezus. God wil aan
ons Zijn hemelse vrede schenken. Jezus wil ons laten ervaren, dat geloof in Hem Gods
liefde voor ons betekent. Elk woord van Jezus, elke daad, heel zijn leven zijn
liefdeswoorden, liefdesdaden. In de nabijheid van Jezus ervaren mensen deze liefde en
zij voelen de rust en de vrede. In de nabijheid van Jezus ervaren wij, dat wij betekenis
hebben als unieke mensen. Niemand is zomaar iemand. Jezus ziet de mens in zijn nood
en zijn vraag om hulp. Hij geneest de zieke. Hij vergeeft de zondaar. Hij laat de blinde
weer zien. Zijn aandacht gaat uit naar deze mens, naar deze zieke, deze lamme, naar u,
naar mij. Dat laat ons weer leven. dat geeft vrede.
In de nabijheid van Jezus gaan mensen weer ontdekken, wat leven zijn kan: leven in de
ware zin van het woord. Zo ontdekken wij, waartoe liefde in staat is en welke bronnen
van kracht Gods liefde in een mens kan ontsluiten.
In de nabijheid van Jezus gaan mensen weer ontdekken, hoe goed het hen zou doen, als
zij ook andere mensen op een soortgelijke wijze nabij zouden zijn. Als zij alle wrevel en

alle onenigheid zouden overwinnen en deze mensen ook vrede en alle goeds zouden
toewensen. Hun leven zou er een bijzondere glans en schoonheid door krijgen. Er zou
ook vrede in hun eigen hart worden bewerkt.
Bij gelegenheid van moederdag in deze Mariamaand danken wij God om de mensenvan-liefde die ons geschonken zijn. Dit weekend staat de moeder in het middelpunt. Hoe
de samenleving ook verandert, voor het kind blijft mama de moeder. Ook danken wij
onze hemelse Moeder Maria, die ons de moederlijke kant van de goddelijke liefde
schenkt. Haar eren wij eveneens in deze Eucharistieviering. Moge Maria ons aller
toevlucht zijn. Amen.

