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Op de televisie en in de kranten kom je er deze dagen niet omheen: 75 jaar 

bevrijding van Nederland. Een bevrijding in stilte, met lege pleinen en straten, 

maar wel in verbondenheid met elkaar. 

80 jaar geleden, op 10 mei 1940 brak in Nederland de oorlog uit. De Duisters 

vielen ons land binnen. Hier in Eindhoven en omstreken volgde ruim vier jaar 

van bezetting en onvrijheid. Voor velen tot op de dag van vandaag een 

traumatische tijd. 

 

In het evangelie van vandaag spreekt Jezus over zijn Vader en alles wat hij 

daarvan geleerd en gekregen heeft. Vandaag is het ook moederdag. We leren in 

ons leven heel veel van onze vaders én moeders. Velen van ons denken 

gedurende hun leven vaak: ‘dat deed ons moeder vroeger ook zo’ of als ze 

overleden is: had ik het nog maar even met ons moeder kunnen bepraten. 

Ouders, vaders en moeders leren ons de wed in het leven te vinden. Nu, maar 

vaak ook als ze er niet meer zijn, de levenswijsheden blijven een grote rol 

spelen. 

 

Naast onze ouders is het Jezus die in Gods naam ons de weg in het leven wil 

wijzen. De vele wijze levenslessen die we niet altijd even gemakkelijk 

aannemen vinden we in de evangeliën. Het zijn wijze lessen die ons kunnen 

helpen op onze levensweg. Een levensweg die we kunnen richten naar Gods 

koninkrijk op aarde. En daarin kunnen we ook weer een wegwijzer zijn naar 

God voor anderen. Om anderen op het spoor van God en Jezus te zetten en hen 

zo Gods Liefde te laten ervaren. Gods Liefde die onvoorwaardelijk is en voor 

altijd, in de tijden dat het ons goed gaat en in de tijden dat het duister is in ons 

leven. Amen. 
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