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Preek 07 mei 2017 (P. Matthias Kramm SJ) 
 
First: Dutch Version, second: English Version 
 
Als jezuiet heb ik al in verschillende gemeenschappen gewoond. Maar de merkwaardigste 
gemeenschap was wel een gemeenschap in Mexico. We woonden daar met drie personen, 
maar er waren vier kamers. Dus één kamer bleef leeg. Tenminste, dat dachten we. Tijdens de 
eerste nacht werd ik wakker en hoorde een vreemd geluid in de lucht. En toen zag ik het: Het 
was een vleermuis – zo’n klein dier, met vleugels, dat overdag slaapt en ´s nachts wakker 
wordt. De vleermuis was op insecten aan het jagen in het hele huis.  
Helaas was het gebouw nog steeds een bouwplaats en dus hadden we geen deuren. We 
besloten een doek te kopen en daarmee  onze deur min of meer af te sluiten. Maar dat werkte 
niet. De vleermuis vond een manier om er overheen of er onderdoor te vliegen. We 
probeerden het ook met knoflook, maar dat werkte ook niet. Tenslotte besloten we de kleine 
vleermuis als huisgenoot te accepteren. En na een tijdje vonden we hem wel aardig... 
 
Nu, waarom vertel ik vandaag dit verhaal? Omdat ik in Mexico veel leerde over de betekenis 
van een deur. Deuren zijn een belangrijke deel van ons dagelijks leven. Maar een deur is meer 
dan een stuk hout. Als er een deur ontbreekt – zoals in mijn geval in Mexico – merken we hoe 
belangrijk ze zijn! 
 
Een deur kan bescherming geven, als het buiten te koud of te heet is, als we beschutting 
hoeven of een plek om te rusten. Een deur kan ook intimiteit geven, als ik een moment nodig 
heb voor mezelf of voor gebed. 
Maar de deur kun je ook openmaken, om gasten te ontvangen. Een geopende deur kan een 
teken van welkom zijn voor onze vrienden. Hij kan zelfs vreemden uitnodigen naar binnen te 
komen voor een glas water. 
 
In het evangelie van vandaag spreekt Jezus over zichzelf als een deur voor de schapen. 
Wanneer iemand door hem binnenkomt zal hij gered worden, hij zal in en uit lopen, en hij zal 
het leven in zijn volheid vinden. Wat zou dat kunnen betekenen: Jezus als een deur? Mijn 
ervaringen in Mexico kunnen ons helpen. 
Aan de ene kant kan Jezus ons een plek voor gebed en intimiteit geven. Hij is daar aanwezig 
en luistert naar ons als we iemand nodig hebben. Hij kan ons ook helpen onszelf en onze 
gevoelens gewaar te worden. Jezus biedt een thuis. Bij Jezus zijn we veilig. 
Aan de andere kant kan Jezus ons ook helpen om ons voor anderen te openen. Onze harten te 
openen zodat ontmoeting mogelijk wordt. Gastvrijheid is zoals een deur die door Jezus wordt 
geopend. Plotseling kunnen we mensen uitnodigen en onze gevoelens en gedachten met hen 
delen. Zulke momenten zijn een cadeau. 
 
In het evangelie van vandaag spreekt Jezus ook over het leven in zijn volheid. Hij is gekomen 
om ons het leven te geven in al zijn volheid. Het leven in zijn volheid.... Volgens de oude 
filosoof Plato kan het leven in zijn volheid worden gevonden als we kennis verwerven. 
Volgens de recentere Immanuel Kant kunnen we het leven in zijn volheid bereiken als we 
onze morele plichten vervullen. En volgens de Franse existentialist Jean-Paul Sartre moeten 
we onze verantwoordlijkheid op ons nemen in een wereld zonder oriëntatie en richting. 
 
Jezus geeft ons een ander antwoord: Volgens Jezus is er iets waardevols aan het leven. We 
hoeven niet iets te zoeken om het mooier of beter te maken. Er is iets waardevols in het leven 
omdat God het zo wilde als het is. Dus we moeten er niet over nadenken wat de zin van het 
leven is. Zin is overal om ons heen, en wacht erop door ons te worden ontdekt.  
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Volgens Plato moeten we ons verstand gebruiken om de zin uit te vinden. Volgens Kant heeft 
de zin iets met onze moraliteit te doen. En volgens Sartre moeten we zelf definiëren wat de 
zin is. Maar volgens Jezus is de zin van het leven net zoals de weidegrond voor de schapen. 
Zin en volheid zijn overal om ons heen. We kunnen zin en volheid ontdekken omdat God ze 
ons altijd geeft als een cadeau. 
 
En Jezus? Jezus is de deur tot het leven in zijn volheid. Hij kan ons helpen om deze volheid te 
vinden in onze relaties met God en met onszelf, in een ruimte van intimiteit en gebed. Maar 
hij kan ons ook openen voor onze medemensen zodat we het leven in zijn volheid ook in hen 
en in onze vriendschappen kunnen zien. Hij kan onze harten openen om vreemden in onze 
huizen te ontvangen. 
 
In het evangelie volgens Joannes spreekt Jezus met metaforen. Hij vergelijkt zichzelf met een 
deur voor de schapen. Wanneer iemand door hem binnenkomt zal hij gered worden, hij zal in 
en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Misschien kunnen we deze metafoor ook voor ons 
leven gebruiken: Jezus is net zoals een deur voor ons: Wanneer we door hem binnenkomen 
zullen we gered worden, en we zullen in en uit lopen en het leven in zijn volheid vinden, want 
het is overal om ons heen. 
 
In de gemeenschap in Mexico hadden we geen deuren, maar alleen een doek, in plaats van 
een deur. En toch konden we in vrede met onze kleine huisgenoot en met elkaar leven. We 
konden in vrede leven omdat er een andere deur was. Jezus was onze deur. Hij hielp ons om 
trouw aan ons werk en ons gebed te blijven. En hij hielp ons om ons leven met elkaar te delen. 
Onze tijd in Mexico was een tijd van werk en van moeite, maar ook een tijd waarin we – af en 
toe – het leven in zijn volheid konden ontdekken. 
Amen. 
	

Homily 7th of May 2017 (P. Matthias Kramm SJ): 
 
As a Jesuit I have been living in lots of different communities. But maybe the most curious 
one was one community in Mexico. We were three persons who moved in there and there 
were four rooms available. So one room remained empty. Or so we thought. During the first 
night I woke up a bit after midnight and heard a strange noise in the air. And then I saw it: It 
was a bat – one of those tiny creatures with wings who sleep during daytime and awake at 
night. The bat was hunting insects in the whole house and making a lot of noise. 
Unfortunately, the building was still under construction and didn´t have any doors. So we 
decided to buy some cloth to cover the doorways. But the bat found its way. Once it flew 
through the little space above the cloth and the other time through the one beneath it. We also 
tried out some garlic, but that did not help. So at last, we decided to accept the little bat as our 
housemate. And after a while we grew quite fond of him… 
 
Now, why do I tell you this story today? Well, in Mexico I learned for the first time about the 
meaning of a door. A door is far more than just a piece of wood hanging on hinges. Doors are 
an essential part of our everyday life, maybe one we do not very often think about. But once 
we begin to miss a door in our house or in our apartment – as I did in Mexico – we quickly 
realize how important they are. 
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A door can provide protection, if it is too hot or too cold outside, if we need shelter or a place 
to relax. A door can also give some privacy or intimacy, if we need some time for ourselves 
or for prayer. 
But the door does not necessarily have to be closed to be useful: We can also open it to 
receive guests and make them feel at home. An open door can be sign of welcome for 
relatives and friends. It can even invite strangers to come in and stay for a glass of water and 
some kind words. 
 
In today´s gospel Jesus speaks to us about being the gate for the sheep. Jesus compares 
himself to a gate or a door for us. Whoever enters by him will be saved, will come in and go 
out and find the fullness of life. What could that mean: Jesus as a gate or a door? When I 
thought back to my time in Mexico, I found some clues. 
On the one hand, Jesus can provide us with a space of spiritual intimacy. He is there and 
listens to us if we need somebody to turn to. He can also help us to get in touch with ourselves 
and our feelings. At the same time, Jesus protects us. The space between him and us is not 
accessible to everyone. With Jesus we are safe! 
On the other hand, Jesus can also help us to open up to others. To open our hearts and minds 
and allow real encounters to happen. Real hospitality is like a door that is being opened by 
Jesus. Suddenly we can invite people into our personal space and share our thoughts and 
feelings with them. Such moments are a gift. 
 
In today´s gospel Jesus also speaks about the fullness of life: He has come so that we may 
have life, and have it abundantly. But what does that mean: fullness of life? For the ancient 
philosopher Plato fullness of life could be found in attaining the highest form of knowledge. 
For the more recent Immanuel Kant fullness of life consisted in fulfilling our duties toward 
our fellow human beings. And for the French existentialist Jean-Paul Sartre fullness of life 
meant to assume our responsibility in a world where there is nothing to guide us.  
Jesus provides us with a different answer, an answer which somehow goes against these 
traditional philosophical answers. For Jesus, there is something valuable in life from its very 
beginning. We do not have to search for something more ideal or more beautiful in order to 
live it well. There is something valuable IN life, because God wanted it to be as it is. Thus, we 
do not have to think hard over the meaning of life: Meaning is all around us, waiting to be 
discovered.  
 
According to Plato we have to resort to our reason in order to work out the meaning of life. 
According to Kant, meaning is something connected to our morality. And according to Sartre, 
we are the ones to define what meaning is. But for Jesus the meaning of life is like the pasture 
to which the sheep are guided by the shepherd. Meaning and fullness is something all around 
us, something we can discover, because God is constantly giving it to us as a gift. 
 
And Jesus? Jesus is our door to this fullness of life. He can help us to find this fullness in our 
relationship to God and to ourselves, in a space of intimacy and prayer. But he can also open 
us up to our fellow human beings, helping us to see the fullness of life in them and in our 
friendships. He can open our hearts to receive strangers in our houses and in our lives.  
 
In the Gospel of John, Jesus speaks in metaphors. He compares himself to a gate for the 
sheep. Whoever enters by him will be saved, and will come in and go out and find pasture. 
Maybe we can apply this metaphor in a similar way to our lives today: Then, Jesus is like a 
door for us: If we enter by him we can find salvation, and will come in and go out and find the 
fullness of life, because it is all around us. 
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In the community in Mexico we did not have any doors, just a piece of cloth to cover our 
doorways. And yet we could live in peace with our little housemate and with each other. We 
could live in peace, because there was another door. Jesus himself was the door. He helped us 
to stay faithful in our work and in our prayer. And he helped us to share our lives with each 
other. Our time in Mexico was a time of work and struggle, but also a time when we could 
discover – every now and then – the fullness of life. 
Amen. 
 
	


