
5
e
 zondag van Pasen 2020 

"Een tweede woning!" 

 1 

1 

Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

In het evangelie van vandaag  

staat een heel mooi zinnetje, namelijk: 

"In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. 

In onze vertaling stond het iets anders: 

In het huis van mijn Vader is veel ruimte. 

Maar je zou dus ook kunnen vertalen: 

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. 

 

Vele woningen. 

Voor ik iets wil zeggen over die vele woningen  

bij onze Vader in de hemel, 

zou ik eerst iets willen zeggen  

over drie hele eenvoudige woningen, 

gewoon hier op aarde. 

  

Een babykamer. 

Als ouders hun eerste kindje verwachten, 

negen maanden lang, 

dan moet er een kinderkamer worden ingericht. 

Een kamer speciaal voor de komende baby. 

Alles wordt mooi geschilderd, 

er komt een kinderwieg, een babytafel. 

Alles mooi en nieuw. 

Daar moest ik even aan denken bij: 

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. 

 

Een ander voorbeeldje. 

Sommige mensen hebben een tweede woning. 

Naast hun eigen woning, ook nog een tweede woning  

of vakantiewoninkje.  

Een plaats waar je jezelf even kunt terugtrekken 

voor het weekend of voor een korte vakantie 

om daarna weer vol energie verder te kunnen gaan. 

Lijkt dat ook niet een beetje op: 

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen! 
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En dan mijn laatste voorbeeldje. 

Toen ik op het seminarie zat, ik was toen 50 jaar, 

leefden mijn ouders al niet meer. 

En als ik dan van mijn collega studenten hoorde, 

dat zij bijvoorbeeld met Kerstmis naar hun ouders gingen 

dan dacht ik altijd: 

"Oh, wat lijkt me dat heerlijk, 

om nog eens even naar je ouders te kunnen gaan." 

 

Wel, dat waren zo'n drie gedachten, 

die bij mij opkwamen bij dat mooie zinnetje: 

"In het huis van mijn Vader zijn vele woningen." 

 

Nu zijn er verschillende heiligen, 

Theresia van Avila, of de heilige Augustinus, 

maar ook een schrijver uit onze eigen tijd, 

Anselm Grün, 

die ons willen leren 

dat er diep in ons hart ook zo'n, 

-wat zal ik zeggen,- 

zo'n heilige plek is. 

Zeg maar zo'n hemelse woning. 

Want diep in ons hart is een plek, 

waar alles nog volmaakt is. 

Een plek waar God wil wonen  

met zijn liefde en met zijn vrede. 

 

Theresia van Avila zegt dat zo: 

"Als je Mij (dat is God) wilt vinden 

moet je Mij in jezelf vinden. 

Dwaal dan niet van hier naar ginder, 

maar, als je Mij wilt vinden 

moet je Mij in jezelf zoeken." 

 

In het Bijbelboek Openbaring zegt Jezus het zo: 

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 

Indien iemand naar mijn stem hoort  

en de deur opent, 
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Ik zal bij hem binnen komen  

en maaltijd met hem houden 

en hij met Mij." 

 

Er is dus in ons hart een plek 

waar God wil wonen. 

Een plek waar alles rust en vrede is. 

Een plek waar geen kritiek is, 

geen pijn, geen verdriet, geen vragen, 

geen lichamelijke zwakheden, 

geen ziekte, geen angst voor de dood. 

Een plek waar alles goed is. 

 

Maar hoe kunnen wij die plek in ons hart 

weer terug vinden? 

Wel, daarvan zegt Jezus in ons evangelie van vandaag: 

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven." 

Jezus zelf is dus die weg om die plek te kunnen vinden. 

 

Ik heb u in mijn laatste preken  

nog wel eens over de Keukenhof gesproken. 

Ik had de laatste jaren altijd een seizoenkaart. 

Maar door de coronacrisis is de Keukenhof 

dit jaar niet voor publiek toegankelijk. 

 

Maar ondertussen heeft God mij iets nieuws geleerd. 

Het was alsof God tegen mij zei: 

"De echte Keukenhof, Rob, kun je vinden 

in je eigen hart! 

Diep in je eigen hart is een tuin, 

die nog mooier is dan de Keukenhof. 

En tuin waar Ik jou wil ontmoeten. 

Een tuin waar Ik jou mijn vrede wil geven. 

Een tuin waar je helemaal niets hoeft of moet. 

En tuin waar je alleen maar mag genieten 

van mijn schoonheid, mijn liefde en mijn goedheid. 

De toegang tot de Keukenhof is nu  

door de coronacrisis gesloten. 
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Maar Ik ben de deur naar de ware Keukenhof, 

de Keukenhof in jouw hart. 

En die deur staat altijd open. 

Want Ik ben die deur naar die heilige plek in jouw hart." 

 

Weet u, het is een diepe ervaring 

om die stille plek in je eigen hart te mogen ontdekken. 

Die Keukenhof in je hart. 

Of die tweede woning! 

Of die babykamer! 

Of die veilige warmte van het ouderlijk huis in je hart. 

Hoe je het ook maar wilt noemen! 

 

Tegelijkertijd hebben wij ook onze verantwoordelijkheid  

in deze wereld. 

Leven wij in onze wereld van alledag. 

Maar af en toe mogen we even bijtanken 

vanuit die tweede woning in ons hart. 

Even tot onszelf komen 

om het leven van alle dag weer aan te kunnen. 

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

  

 
  


