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Dominicus Gent 
17 juni 2012 

 

Engagementsviering: Over-hoop 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte welkom op alweer een engagementsviering. 
 
Met Dominicus vieren we dit jaar onze 30ste verjaardag. Een jaar lang doen we dit rond 4 
woorden: vieren, zingen, denken en doen. Elke 3de zondag van de maand organiseren we 
een engagementsviering waarin we ‘doen’ centraal stellen. ‘Doen’ staat dan voor het 
engagement dat mensen uit deze gemeenschap opnemen. We zijn met velen van 
Dominicus die hier of daar als vrijwilliger een taak opnemen. In één of andere organisatie, 
of ergens in onze kleine kring, nauwelijks gezien en gekend.  
Of daar waar iets op onze weg komt dat we zelfs in onze donkerste momenten niet konden 
bedenken. Daar waar het leven soms letterlijk overhoop gehaald wordt. ‘Over-hoop’ is de 
naam van een organisatie waar families met jonge verkeersslachtoffers elkaar ontmoeten. 
Straks zullen we een getuigenis horen over Over-Hoop.  
 
Opdat wij vandaag opnieuw elkaars deelgenoot mogen worden, opdat wij ons leven, in 
goede en kwade dagen, hier mogen vieren, steken wij de paaskaars aan. Dat Licht hier 
Aanwezig moge zijn. We steken ook nu al het kaarsje van verbondenheid aan: dat alle 
engagementen van mensen waar ook ter wereld moge bijdragen tot goed leven voor allen. 
En zingen wij ons tot gemeenschap. 
 
 

 

 Dit huis vol mensen 

Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen 
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Evangelie: Marcus 2,1-12 
 
Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 
Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij 
verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door 
vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden 
ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden 
gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun 
geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’   
Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: Hoe 
durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden 
vergeven! Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 
Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta 
op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op 
aarde zonden te vergeven.’  
Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond 
hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. 
‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.  
 
Commentaar 
 
Véronique en Ignace kozen deze lezing. Een stukje evangelie dat zeer herkenbaar is voor de 
totaal onverwachte en nieuwe situatie waarin het verkeersongeval van hun zoon Martijn 
hen allen bracht. Hun ervaring is een sterke en sprekende uitleg van dit evangelieverhaal.  
Ik zal mij dus beperken in mijn commentaar en enkel ingaan op wat in de evangelietekst 
‘weerbarstig’ is. Wat er toch wel een beetje  ‘lastig’ in is. 
Jezus is blijkbaar ‘thuis’ in Kafarnaüm. Dat zorgt voor zo’n grote toeloop dat de deur van 
het huis geblokkeerd wordt door allemaal mensen die komen luisteren. Dat laat de 
mannen die de lamme dragen echter niet afschrikken. Zij willen per se bij Jezus komen, ze 
hebben er iets voor over, ze zoeken nieuwe wegen. Wat doen ze? Ze maken een gat in het 
dak van het huis waar Jezus zich bevindt. Dat gaat bij huizen in die streek en in die tijd iets 
gemakkelijker dan bij ons, maar toch, het is een hele toer. Ge moet het maar doen; de 
eigendom van een ander een beetje afbreken om uw doel te bereiken. We zijn het gewoon 
geworden dat binnen dit verhaal te waarderen als een voorbeeld van moed, toewijding en 
doorzettingsvermogen, als een toonbeeld van groot vertrouwen. Maar ik stel me voor dat je 
dat net zo goed kan oordelen ‘’t is er over’. Je kan het zien als een vorm van onredelijkheid, 
opdringerigheid, veeleisendheid, als een voorbeeld dat alle zin voor maat verloren is. Ik 
kan me goed inbeelden dat mensen zeggen: “ge brengt toch geen schade aan iemands 
eigendom aan, ook al is het voor het goede doel. Dat is toch de grens!” Die mannen gaan 
dus over die grens. Grenzen zijn in dit verhaal niet onbeweeglijk en strak. Het dak is niet 
een onderdeel van een heilige huisje. Het moet er aan geloven…  
Nu ja, het is hun blijkbaar gelukt en ge kunt toch wel een beetje de voldoening van die 
mannen proeven na hun krachttoer. Wat een ontnuchterende verrassing moet dan de  
verwelkoming zijn! De lamme verwacht ongetwijfeld een woord van Jezus dat hem kan 
oprichten, maar ‘bij het zien van hun vertrouwen’ zegt Jezus: "Je zonden zijn vergeven!" Ik 
vermoed dat de schriftgeleerden niet de enigen waren die daarover bedenkingen hadden.  
Hun bezwaren gaan over het godslasterlijke van die uitspraak. Mijn bezwaren gaan over de 
verbinding tussen ziekte en zonde, tussen ziekte en schuld. We nemen graag aan dat dit 
een gedateerd fenomeen is. Deze manier van denken zou door onze moderne geneeskunde 
volkomen achterhaald zijn. Helaas blijft het een springlevende gedachte. Ik hoef het niet 
eens te zoeken in oosterse overtuigingen die de oorzaak van het huidig onheil vinden in de 
fouten van een vroeger leven. Ik herken het ook in het verwoed zoeken naar een schuldige 
voor alles wat misloopt. Als er niet iemand kan aangewezen worden, is er geen 
gemoedsrust. De absurditeit van een ongeval, een ongelukkig toeval. Dat lijkt niet 
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verteerbaar. Dat maakt het leven te banaal en te onbetrouwbaar, oncontroleerbaar. We 
hebben daar ontzettend veel moeite mee.  
Natuurlijk zijn er bij ziekte en ongevallen vaak duidelijk oorzaken en fouten aan te wijzen.  
In de relatie tussen ongeluk en schuld zijn er twee extreme posities. Bij ‘Blaming the 
victim’, krijgen de slachtoffers altijd de verantwoordelijkheid voor hun ongeluk. De andere 
positie wordt victimologiseren genoemd. Daarbij worden slachtoffers per definitie 
vrijgesproken, precies omdat ze slachtoffer zijn. Dit leidt tot het vreemde fenomeen dat 
mensen vasthouden aan hun slachtofferpositie om daarmee hun verantwoordelijkheid uit 
de weg te gaan. Ik wil niet beweren dat er geen enkel verband zou zijn, maar zulke 
uitspraken leiden omwille van hun complexiteit, toch wel tot misverstanden.  
Misschien moeten we uitgaan van het standpunt van de auteur, Marcus. Hij schrijft voor 
zieken en gezonden. Voor validen en minder validen. En hij wil met dit verhaal een blijde 
boodschap voor iedereen verkondigen. 
Het eigenlijke wonder ligt erin dat mensen een nieuw begin kunnen maken, ondanks hun 
geschiedenis. Wat er ook gebeurd is, verandering is mogelijk. We kunnen een nieuw begin 
maken door vertrouwen te schenken. We kunnen een nieuw begin maken door met andere 
ogen naar onszelf en naar de mensen om ons heen te kijken. 
En in dat geloof zit het echte wonder van het evangelie: geloof dat vertrouwen is. Jezus ziet 
hun geloof. Hij ziet de overtuiging dat verandering mogelijk is, dat het wonder kan 
gebeuren. Daarom gebeurt het ook: de lamme geneest. Want Jezus ziet in die mens meer 
dan een lamme. Hij ziet een mens die vertrouwen heeft in Hem. Daarom schenkt Jezus op 
zijn beurt ook vertrouwen. Hij schenkt hem dat nieuwe begin dat ‘Vergeving van zonden’ 
heet. Of :  “je hoeft de last van  het verleden niet meer met je mee te sleuren.” Het betekent  
niet: vergeet het verleden.  Neen. Het betekent: raak niet verstrikt in je verleden. Laat je 
niet door je eigen geschiedenis afhouden van het nieuwe. 
Waar dat wonder gebeurt, daar gebeurt God. En daar wordt de beweging van Jezus van 
Nazareth opnieuw geboren. Daar maakt ze een nieuw begin. En dan kunnen ook wij 
verwonderd uitroepen: ‘zoiets hebben we nog nooit gezien’ 
 
 
Getuigenis  
 
Maatschappijbetrokkenheid is een van de kernwaarden van deze gemeenschap. We hebben 
dit altijd sterk aangevoeld. Maatschappelijke thema’s komen vaak aan bod in deze 
vieringen en bij de inbreng en de mededelingen merken we steeds weer hoe vele mensen 
zich hier inzetten voor allerlei maatschappelijke noden. Ondanks onze hoge welvaart zijn 
er veel  verborgen noden in onze maatschappij, en die ontdekken we vaak pas als we er 
persoonlijk mee geconfronteerd worden.  
 
De confrontatie kwam voor ons op 12 juli 2003. Toen werd onze jongste zoon Martijn, die 
toen 14 jaar oud was, al fietsend aangereden door een auto. Hij kwam op de spoedafdeling 
van het UZ Gent terecht, men vertelde ons dat hij in levensgevaar was en in een coma 
beland was. Wij werden - van het ene moment op het andere - ouders van een zwaar 
verkeersslachtoffer. Na enkele dagen werd duidelijk dat Martijn een zwaar hersenletsel had 
opgelopen. Dank zij de moderne medische technologie en een tiental operaties, kon hij 8 
weken later aan de revalidatie beginnen. Ook hier voelden wij ons goed ondersteund, en 
stonden wij versteld van de resultaten die het competente team bereikte. De revalidatie 
ging over in een periode waarin hij deeltijds op het revalidatiecentrum behandeld werd en 
deeltijds naar school ging; eerst in het ziekenhuis en dan terug naar de “echte” school”. Na 
twee jaar was de revalidatie afgelopen, en moest Martijn terug in de maatschappij stappen. 
Wij moesten als ouders nu samen met hem proberen een weg te vinden, die hem met de 
beperkingen die hij had, in staat zou moeten stellen om een zelfstandige volwassene te 
worden. 
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De blijvende letsels na een verkeersongeval zijn zeer verscheiden van persoon tot persoon, 
maar wij merkten gaandeweg dat een grote meerderheid van de verkeersslachtoffers te 
kampen heeft met hersenletsel. Dit hoort dan in de groep van Niet Aangeboren 
Hersenletsel of NAH. Aan deze patiënten is soms uiterlijk weinig afwijkends te zien, maar 
ze hebben grote moeilijkheden om hun leven te organiseren en normaal te functioneren in 
de maatschappij. De problemen situeren zich op het vlak van studie of arbeid, geheugen en 
organisatie, en emoties en relaties. In de hulpverlening is er nog te weinig kennis van deze 
problematiek, en zijn er nog te weinig specifieke voorzieningen. 
 
Ook wij stonden er een beetje hulpeloos bij, na het afscheid van het revalidatiecentrum.  
Terloops hadden ze ons wel verteld dat we onze naam konden opgeven om geïnterviewd te 
worden voor een boek over verkeersslachtoffers. Het interview kwam er niet omdat er al 
voldoende kandidaten waren, het boek kwam er wel: Over-hoop door Sabine Cocquyt. Bij 
een eerste contact met haar, zelf een  moeder van een verkeersslachtoffer,  werd snel 
duidelijk dat wij niet de enige waren die steun hoopten te vinden bij lotgenoten, en dat er 
nog geen georganiseerde lotgenotenwerking bestond. Zo werden we in maart 2008 
uitgenodigd door Sabine voor een denktankmoment rond het oprichten van een 
zelfhulpgroep voor families met jonge verkeersslachtoffers. De organisatie Over-Hoop was 
geboren. 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van een zelfhulpgroep is lotgenoten samen te brengen en ervaring te laten 
uitwisselen. Hiertoe organiseert Over-Hoop onder meer ontmoetingsdagen voor de jonge 
slachtoffers en hun families. Op zo een ontmoetingsdag kom je in een andere wereld 
terecht. De waarden en schijnwaarden, zoals professioneel succes, sociale status en geld, 
die de maatschappij ons opdringt zijn hier van geen tel. Iedereen is gekwetste onder de 
gekwetsten, iedereen is zorgbehoevend, en die zorg proberen we aan elkaar te bieden. Je 
voelt je herboren en gelouterd als je van de ontmoetingsdag terugkeert. Je hebt een stukje 
van de hemel gezien. Op de eerste ontmoetingsdag kwam Martijn in contact met een 
jongeman die na zijn ongeval nog zijn studie geneeskunde afgemaakt had. Het was een 
enorme steun voor Martijn, en het overtuigde hem om ook de sprong naar hogere studies 
te wagen. 
 
Daarnaast organiseert Over-Hoop voordrachten en gespreksavonden.  Hiermee proberen 
we de informatie te verspreiden waar onze lotgenoten zo erg naar op zoek zijn. Dat kan 
gaan over praktische zaken zoals verzekeringen en een passende schadevergoeding, over 
het aanreiken van allerhande tips, maar ook bijvoorbeeld over emoties en relaties bij 
mensen met hersenletsels.   
Het laatste jaar zijn we ook begonnen met activiteiten voor de jongeren zelf. Zij gingen al 
fitnessen in het centrum van To Walk Again en later dit jaar organiseren we nog een 
kookworkshop voor hen.  
Over-Hoop probeert – samen met de overheidsorganisatie RondPunt - ook te werken aan 
maatschappelijke bewustmaking rond de problematiek van de verkeersslachtoffers. Dit 
gebeurt via contacten met de Vlaamse overheidsdiensten en via interviews in de media. 
Onze ervaring is dat het niet eenvoudig is om een zelfhulpgroep op te starten. Je moet 
bekendheid verwerven, je moet de mensen aanspreken en uit hun isolement halen, je moet 
ze overtuigen dat je iets te bieden hebt. Dat alles is een groeiproces, het neemt tijd. We 
hebben al veel mensen bereikt, maar er is zeker nog een hele eind aan het pad te timmeren.  
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Delf mijn gezicht op,  
t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers 

 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.  
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.  

Ik heb gezichten, meer dan twee,  
ogen die tasten in den blinde,  

harten aan angst voor angst ten prooi.     
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.  
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.  

Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden  
En zal zichzelf opnieuw verstaan  
En leven bloot en onomwonden,  

Aan niets en niemand meer ten prooi.  
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.  

 
 
Inbreng 
 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Delf mijn gezicht op. 
Als leven letterlijk overhoop geraakt. 
Als niets meer vanzelfsprekend is. 
Als alles donker wordt. 
 
Misschien kunnen we elkaar vasthouden, 
Een beetje maar. 
Opdat iemand weer kan opstaan, nooit meer dezelfde, 
Maar toch opstaan. 
Opdat het wonder geschiedt. 
Delf mijn gezicht op, maakt mij mooi. 
Er is nu tijd om iets met mekaar te delen: 
In een woord, in een gebed, in de stilte. 
 
Afsluitend gebed 
 

Gij die liefde zijt 
leef in ons en in heel de wereld 

oproep en antwoord 
leef in ons en in heel de wereld 
geloof in de kracht van mensen 
leef in ons en in heel de wereld 

delen in leven en zo leven geven 
leef in ons en in heel de wereld 

 
Tafeldienst 
 
Rond deze tafel van brood en wijn leggen we alles samen wat mensen beroert en raakt.  
Alles wat we meebrengen aan vreugde en verdriet, aan geluk en pijn: dat het hier een plek 
mag krijgen in verbondenheid met Jezus van Nazareth. 
We weten ons ook verbonden met de mensen die hier niet zijn: de zieken, de mensen die 
moeten werken of ergens zorgend aanwezig zijn, en onze lieve doden die wij hier in 
herinnering brengen. Laten we aan tafel gaan. 
 



 

20120617-OH.doc rc-29/06/12 6/6 
 

 
Vredeswens 
 
Overhoop: leven dat overhoop gehaald wordt. Het gebeurt aan veel meer mensen op veel 
meer plekken dan we ons durven denken.  
Over-hoop: een klein streepje maakt het verschil. Dat er iets mag oplichten van de hoop 
waardoor deze wereld een beetje liever, een beetje vredevoller wordt.  
Wensen we elkaar die vrede. 
 
Bij een engagementsviering hoort een stoel. We hebben er al 4 staan, vandaag komt er een 
5de bij. Tijdens de voorbereiding hadden we met ons vieren al min of meer een model in 
gedachten: een stoel met 3 poten misschien en geschilderd of versierd door Martijn? 
Martijn vond slechts één stoel passend. Een rolstoel. Vandaar … 
 
 

Van grond en vuur 

Van grond en vuur zult Gij ons maken  
hoog op rotsen, aan levend water,  

van geur en smaak, van licht en stem,  
uw evenbeeld. 

Volk dat in duisternis gaat,  
mensen met stomheid geslagen,  

het zal geschieden, zegt Hij,  
dat zij weer glanzen als nieuw. 

Van licht en stem zult Gij ons maken,  
uw evenbeeld. 

Niet meer beklemd en verdeeld,  
niet meer in woorden gevangen  

een en gekend en bevrijd  
eindelijk mens zal ik zijn. 

Daar staat de stoel van het recht,  
daar zal staan de tafel der armen,  

dan is de dag van het lam,  
zie, Ik kom haastig. zegt Hij. 


