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Preek 29 october 2017 (P. Matthias Kramm SJ) 

 

First: Dutch Version, second: English Version 

 

Het was tijdens mijn laatste dagen in Mexico. Een jezuïetenvriend van mij had 

me uitgenodigd voor een diner. Twee heerlijke Mexicaanse gebakjes lagen voor 

ons, die heerlijk roken. Plotseling kwamen twee kinderen - een jongen en een 

meisje - het restaurant in, keken ons met grote ogen aan en vroegen ons heel 

beleefd of ze iets te eten konden krijgen. Onmiddellijk verscheen de ober en 

probeerde ze weg te jagen. Maar Enrique, mijn gastheer van deze avond, vroeg 

hen om naar hem toe te komen, gaf hun twee empanada´s - empanada: dat is de 

naam van het gebak - en vroeg hen of ze honger hadden. Hij had een heel 

bijzondere gloed in zijn ogen zodat de kinderen zich onmiddellijk in zijn 

aanwezigheid thuis voelden. Ze bleven een tijdje en vertelden ons een beetje over 

hun leven. Toen verdwenen ze met hun buit in de donkere nacht. Wanneer iemand 

mij vraagt om een voorbeeld te geven van levende naastenliefde, dan is dit 

magische moment altijd het eerste dat ik me herinner. 

Misschien kun je ook aan een of twee soortgelijke voorbeelden denken als je aan 

liefdadigheid denkt. Liefde is geen abstracte deugd, niemand kan de hele wereld 

tegelijk liefhebben. Maar ze wordt zichtbaar in de concrete omstandigheden, in 

de kleine details van ons dagelijks leven: in de aandacht die ik besteed aan mijn 

oude buur, in de manier waarop ik luister naar mijn onrustige collega, enzovoort. 

Soms is het voor ons niet makkelijk om het gebod van naastenliefde in de praktijk 

te brengen - maar als we erin slagen, is het vaak een troostend en heel mooi 

moment. 

Maar wat is liefde voor God? Hoe kan ik God liefhebben - concreet gesproken? 

Gaat het erom zijn wil te doen of om hem in mijn gebeden lof en dank te geven? 

Dit kan niet de hele waarheid zijn - we glijden te snel af in formules en plotseling 

kan het heel vermoeiend lijken om God lief te hebben. Maar hoe werkt het dan? 

God liefhebben? Ik denk dat het antwoord op deze vraag heel makkelijk is en 

tegelijkertijd ontzettend moeilijk. Om God lief te hebben, moet ik eerst accepteren 

dat ik door Hem bemind word.  

"God houdt van mij". Probeer dat tegen jezelf te zeggen en probeer het te geloven! 

„Ik ben welkom in deze wereld. God is blij dat ik hier ben.“ Het is niet zo 

makkelijk, toch? En toch is het de waarheid. De Almachtige Schepper van hemel 

en aarde houdt van ons, mij en ieder van jullie met heel zijn hart. Het is bijna 

ongelooflijk en allesbehalve gemakkelijk te verteren. Het is veel makkelijker om 

te zeggen:"God houdt van mij omdat ik een goede christen ben". In dat geval heb 

ik nog controle: Ik verdien Gods liefde. Gods liefde heeft een reden, in dit geval 

mijn goed gedrag. Maar als liefde een geschenk is en als we niets hebben gedaan 

om ze te verdienen - dan raakt ze ons innerlijk wezen. 
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Maar toch is het accepteren dat ik door God bemind word, de enige manier om 

Hem op onze beurt te beminnen. Als we naar het leven van Jezus kijken, hoe Hij 

met mensen omgaat, met hen praat, ze aanraakt, dan is zijn boodschap altijd:"God 

houdt van jou". En wanneer deze mensen zichzelf ontdekken als kinderen van 

God, kunnen ze zelf liefhebbende mensen worden. Ze kunnen God en hun naasten 

liefhebben. Ze worden vermenigvuldigers van Gods liefde. Wie weet dat hij of zij 

door God bemind wordt, kan deze liefde doorgeven. Terug naar God en naar de 

naaste. 

Begrijpen dat men geliefd is door God, is geen clichématige romantiek. Het gaat 

er niet om sentimenteel te zijn. Door Gods liefde te aanvaarden accepteer ik iets 

dat in het centrum van het evangelie staat:"God heeft de mensheid zo liefgehad 

dat hij zelf is mens geworden om dicht bij hen te zijn". De menswording van God 

in Jezus is Gods wonderbaarlijke poging om zo dicht mogelijk bij ons te zijn. Dit 

geeft ons echter nog niet per se een comfortabel gevoel. Het vraagt moed om 

onszelf aan de aanwezigheid van God toe te vertrouwen. Maar alleen op deze 

manier kunnen we het dubbele gebod van liefde voor God en liefde voor onze 

naaste in de praktijk bregen. Liefde voor God en liefde voor de naaste zijn niet 

hetzelfde, maar het zijn ook niet twee totaal verschillende dingen. Beiden worden 

gevoed door Gods liefde, waarop we hebben geleerd ja te zeggen. 

Als ik me Enrique en de twee kinderen in het restaurant herinner, herinner ik me 

vooral de blik waarmee hij naar de jongen en het meisje keek. De straten van 

Mexico City zijn gevaarlijk, vooral 's nachts en voor kinderen. Ik denk dat ze zo 

snel mogelijk naar hun schuilplaats terug liepen om hun honger te stillen. Maar 

misschien is er die avond nog wat meer gebeurd. Misschien konden ze er een 

beetje van leren wat het betekent om bemind te worden. Misschien konden ze er 

een beetje van leren wat het betekent dat God ons met een liefdevolle blik bekijkt. 

Amen. 
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Homily 29th of October 2017 (P. Matthias Kramm SJ) 

 

It was during my last days in Mexico. A Jesuit friend of mine had invited me for 

dinner. Two delicious Mexican pastries were lying in front of us, which smelled 

wonderful. Suddenly two children - a boy and a girl - came into the restaurant, 

looked at us with big eyes and asked very politely whether they could get some 

of the food. Immediately the waiter appeared and tried to shoo them away. But 

Enrique, my host on this evening, asked them to come to him, gave them two 

empanadas each – empanada: that's the name of the pastry - and asked them if 

they were hungry. He had a very special glow in his eyes so that the children 

immediately felt at home in his presence. They stayed for a while and told us a 

little bit about their lives. Then they disappeared with their booty into the dark 

night. When somebody asks me to give an example of lived charity, this magical 

moment is always the first one which comes to my mind. 

Perhaps you can think of one or two such examples as well when you think of 

charity. Charity is not an abstract virtue, no one can love the whole world at once. 

But it becomes visible in the concrete circumstances, in the small details of our 

everyday life: in the attention I pay to my elderly neighbor; in the way I listen to 

my troubled colleague and so on and so forth. Sometimes it is not easy for us to 

put the commandment of charity into practice - but if we succeed, it is often a 

comforting and very beautiful moment. 

But what is love of God? How can I love God - in concrete terms? Is it about 

doing his will or about giving him praise and thanks in my prayers? This cannot 

be the whole thing – we slip too quickly into formulaic prayer and suddenly it can 

seem exhausting to love God. So how does it work? To love God? I think the 

answer to this question is very easy and at the same time immensely difficult. In 

order to love God, I must first accept that I am loved by Him.  

"God loves me." Try to say that to yourself and try to believe it! “I am welcome 

in this world. God is happy that I am here.” It is not that easy, is it? And yet it is 

the truth. The Almighty Creator of heaven and earth loves us, me and each one of 

you with all his heart. It's almost unbelievable and anything but easy to digest. It 

is much easier to say: "God loves me because I am a good Christian." In that case 

I have still some control: I deserve God´s love. God´s love has a reason, so to 

speak; in this case my good behaviour. But if love is a gift and if we haven´t done 

anything to deserve it - then it touches our innermost being. 

Yet, accepting that I am loved by God is the only way to love him back. When we 

look at Jesus' life, how he deals with people, talks to them, touches them, then his 

message is always: "God loves you." And when these people discover themselves 

as children of God, they can become lovers themselves. They become able to love 

God and their neighbors. They become multipliers of God's love. Whoever knows 

that he or she is loved by God can pass on this love. Back to God and to his or her 

neighbor. 
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Understanding that one is loved by God is not cheesy romanticism. It is not about 

being sentimental. By accepting God´s love, I accept something that is at the very 

heart of the gospel: "God loved humanity so much that he himself became human 

in order to be close to them." The incarnation in Jesus is God's wonderful attempt 

to be as close to us as possible. However, this does not necessarily make us feel 

comfortable. It takes courage to let ourselves fall into the presence of God. But it 

is only in this way that we can fulfill the double commandment of love of God 

and love of our neighbor. Love of God and love of one´s neighbor are not the 

same, but they are not two completely different things either. Both are fed by 

God´s love, to which I have learned to say yes. 

When I remember Enrique and the two children in the restaurant, I remember in 

particular the gaze with which he looked at the boy and the girl. The streets of 

Mexico City are dangerous, especially at night and for children. I think they 

walked back to their hideout as fast as they could to satisfy their hunger. But 

maybe a little more happened that night. Maybe they could learn a little bit about 

what it means to be loved. Maybe they could learn a little bit about what it means 

that God is looking at us with a loving gaze. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


