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Moederlijk 

Overweging  11 mei 2014 – Hans Ernens 

 
“... Jaren later, sta ik vaak ‘s avonds even op ons terras  

en kijk naar de meest schitterende ster  

en zeg dan even:  

“Dag mam, heb het goed daar ...” 
 

Eerste lezing: Koningen 3:16-27 

Tweede lezing:  Spreuken 6:20-23 

Derde Lezing: Jesaja 66:12-13 

 

Overweging 

Op het boekje voorop staat een prachtige foto van 

een heel beroemde moeder:  Moeder Theresa met 

een prachtige kleine baby. 

Deze – van origine Albanese Katholieke – missie 

zuster dwaalde vaak door de sloppenwijken van 

Calcutta . Ze ging eenvoudig gekleed in een lang 

wit gewaad met blauwe lange biezen. Alles wat ze 

bij zich had, was een stuk zeep en een handvol 

roepies. Ze begon gesprekjes en kon hun taal 

vloeiend te spreken. Wat wilde ze? Ze zegt dat ze 

namens God komt om het lot van de armen te 

verlichten. Dan kan ze geen hindoe zijn, want die 

helpen de armen niet. De armen hebben hun 

ellende immers te danken aan hun vorige levens, 

en nu moeten ze zich schikken in hun lot. Deze 

vrouw redeneert en doet heel anders. Ze helpt de 

moeders bij het wassen van hun baby's; ze 

verzorgt en reinigt de open wonden van zieken; ze 

draagt mannen en vrouwen in haar armen die op 

de open weg liggen te creperen naar een 

beschutte plek zodat ze menswaardig kunnen 

sterven.  Op de vraag destijds waarom ze dit 

allemaal doet, begint ze te vertellen over Gods 

liefde: "God houdt echt van jullie" zegt ze, "Hij 

heeft mij gevraagd dat aan jullie te laten zien." 

Ook had zij zelf geen kinderen, moeder Theresa is een begrip en later zalig verklaard. Zij was wereld 

beroemd en een inspiratie bron voor miljoenen mensen. 

 

Opluchting 

Mijn moeder overleed toen ik 44 jaar oud was, 6 jaar na de dood van mijn vader.  Ze was al geruime tijd 

ziek. 

Naast veel verdriet is er daarna vooral ook opluchting, iemand zien lijden is zwaar.  

Maar dan gaat je leven gewoon weer door, je pakt de draad weer op, je gezin, je werk je vrienden. 

De jaren vliegen voorbij, maar nu zónder je moeder. 

En toch... het blijft sluimeren, dat gemis. 
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En toen op een avond was ik alleen thuis en keek ik naar een show van Karin Bloemen op TV, waarin zij 

het lied zong, “de dag waarop je moeder sterft”.  Karin zingt aan het eind van dit aangrijpende lied: 

 

De dag waarop je moeder sterft, de dag die al je dagen  

Van dan af aan je haar wat grijzer wordt, al hou je niks te klagen  

Je hebt je goeie vrienden nog, die staan je ook dichtbij  

En als je soms wat aandacht wil dan staan ze aan je zij 

Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen  

En niemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen  

De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein  

De dag waarna je nooit meer kind zult zijn 

 

Intens gemis 

De tekst greep me zo naar de keel, dat ik minstens een kwartier enorm heb zitten grienen, snikken en 

snotteren. Dat intense gemis zat er nog steeds. 

Daarna heb ik zitten lachten en sprak haar even toe, “Jee mam dat ik nog   zo kan huilen hé, en ik ben 

bijna 50 “ Het luchtte wel enorm op. 

 

Moeder: Het woord lijkt soms bijna heilig. 

Paus Francisus zei laatst in een interview “ ik droom van een kerk die moeder is en tegelijkertijd 

herderin” 

Ik heb dat even laten bezinken. Herderin? 

De herderinnetjes lagen bij nachte?  

Onze Vader maar onze Moeder kerk? Of kan het ook andersom? 

Want de Bijbel laat God ook zien als Vrouw en als Moeder. Bij God is de mannelijke en vrouwelijke 

energie volmaakt in evenwicht zo kun je in Genesis lezen. 

 

Gods vrouwelijke kant 

Het eerste vers waarin God heel expliciet Zijn vrouwelijke kant en vrouwelijke schoonheid laat zien is 

het vers waarin God de mens schiep. Genesis 1: 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld 

schiep Hij hem; man en vrouw, zo schiep Hij hen.  

Hier kan niemand onderuit. God schiep de vrouw naar Zijn/Haar beeld. God scheidde Zichzelf in 

mannelijk en vrouwelijk en plaatste het mannelijk deel van Zichzelf in de man en het vrouwelijk deel 

van Zichzelf in de vrouw en bracht hen samen om een harmonie te vormen. 

Als Jezus ons benadrukt dat we uit God geboren zijn dan legt Jezus gelijk de nadruk op God als Moeder. 

Want als je denkt aan een geboorte dan denk je aan een barende vrouw en niet aan een man.  

De band tussen een moeder en een pasgeboren kind is uniek. 

 

Tja, zul je nu misschien denken, waar wil je heen? 

God als moeder? 

Ik vind dat er eigenlijk niets mis is met dit beeld. 

Want God is beide en we mogen God benaderen op een wijze die voor ons veilig voelt. God is Liefde en 

wil ons helen. Voor deze heling hebben we zowel goddelijke Vaderliefde als Moederliefde nodig. 

 

Mariaverering 

Heel de Mariaverering in de katholieke kerk is ontstaan vanuit het verlangen naar het vrouwelijk aspect 

van God. Maria kwam daarvoor het meest in aanmerking als moeder van Jezus.  

Dat is niet verwonderlijk. Ieder mens heeft behoefte aan een moeder. De liefdevolle zorg, de tederheid, 

het begrip, de zachtheid. Kortom de moederliefde.  

En die liefde of dat gevoel van liefde hebben we allemaal nodig. 

 

Daarom voel je je soms nog steeds wel eens reddeloos zonder je moeder. 
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Wat ik het meeste mis is dat je zo lekker kon tegen haar kon zeuren en mekkeren. Dit en dat en zus en 

zo...Over je werk, over je ambities, je deuk in je nieuwe auto... 

“ Oh, ja jongen, nou het is wat hé, wil je nog een kopje soep”...? 

 

Ster 

En nu, jaren later, sta ik vaak ‘s avonds even op ons terras en kijk naar de meest schitterende ster en zeg 

dan even: “dag mam, heb het goed daar”. 

Niet meer, niet minder. Het is goed zo. 

 

En het zeuren, vragen, praten, twijfelen, dankbaar zijn, dat deel ik steeds meer met God; mijn vader en 

moeder. 

Want God is geduldig en je kan altijd bij Hem terecht. Hij luistert altijd aandachtig en veroordeelt je 

nooit. Zijn stil zwijgen is steeds vaker geruststellend. 

Je kan iedere dag opnieuw beginnen en Hij zal je altijd troosten door dik en dun, zoals in Jesaja. 

Dat geeft mij kracht en moed in al die jaren dat ik geen kind meer ben, want ik blijf een kind van God, 

voor altijd. 

 

En voor iedereen die ook nog een lieve moeder heeft. 

Knuffel haar en koester haar. 

Niet alleen op Moederdag. 

 

En zeg vooral eens “ik hou van je mam”, voordat ze haar laatste adem uitblaast. 

 

Amen. 


