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Jezelf kennen 
 

 
 

Goede morgen allemaal,  
en welkom in deze viering. 

We gaan beginnen met het licht aan te steken.  
Licht om wat beter te zien.  
Niet om het even welk licht.  

Het licht waaronder wij onszelf en de wereld  
willen zien, is dat van Pasen.  

Van het goede dat niet kapot te krijgen is.  
Van herbeginnen over elk dood punt heen.  
Van misschien niet altijd optimistisch,  

maar toch altijd hoopvol te zijn. 
We steken de Paaskaars aan.  

’t Is nog de kaars van vorig jaar,  
van het verleden, van wat gebeurd is.  

Maar – zeker  in deze veertigdagentijd –  
ook al het Paaslicht van straks,  
van dit jaar, van toekomst.  

Het Pasen dat nog gebeuren moet. 
Dat we dit mogen geloven,  

willen we iedere zondag opnieuw vieren.  
En we willen dat bijzonder koppelen  

aan de man die Pasen  
voor ons belichaamd heeft:  

Jezus. 



Voorstelling kruispuntdenken   
 
We laten ons vandaag leiden door de keuze van de jongeren om het in hun 
woorddienst te hebben over jezelf kennen. En we dachten bij de halfjaarlijkse 
planning in februari jongstleden: misschien moeten moeten wij het met de 
volwassenen hebben over wat Anneleen Decoene ons die dag vertelde over 
kruispuntdenken, in haar verhaal over feministische theologie. Misschien, dachten 
we, leren we daardoor beter en scherper naar onszelf en naar de wereld leren kijken. 
Want dat jonge mensen op zoek zijn naar zichzelf, vinden we vanzelfsprekend. Maar 
ook wij, al wat ouder, moeten in beweging blijven... 
 
Het viel mij in de voordracht van Anneleen op hoezeer deze jonge vrouw bewogen 
was door de droom van een rechtvaardige wereld. Ze had eerst sociologie gestudeerd, 
om inzicht te krijgen in mechanismen van uitsluiting en onrecht. En daarna begon ze 
aan een studie theologie, omdat voor haar in het christendom toch die droom van een 
rechtvaardige wereld centraal staat. Maar wat zag ze in haar studie: blanke mannen 
in keurige pakken, die het hadden over God, zonder dat spreken in verband te 
brengen met de concrete maatschappelijke werkelijkheid, en hun machtspositie 
daarin. Het woord God begon heel erg hol te klinken, en ze begon zich af te vragen 
wat de zin was van aan theologie te doen. Was engagement niet beter dan al dit 
getheoretiseer? 
 
Die vraag werd nog scherper toen ze de feministische theologie ontdekte. Daar 
ontmoette ze een bevrijdingstheologie die het begrip feminisme zeer breed  
interpreteert: vrouwen zijn maar al te vaak een van de zwakken, de onderdrukten, en 
feminisme wordt dan de vastberaden wil om een einde te maken aan een ideologie 
van onderdrukking en uitbuiting, en om er de mechanismen van bloot te leggen.  
 
En ze ontdekte door die feministische theologes dat, net zoals theologen soms 
wereldvreemd aan theologie kunnen doen, er ook feministen zijn die niet zien wat ze 
zouden kunnen en moeten zien. De strijd voor een beter leven voor vrouwen heeft 
met zoveel meer te maken dan met alleen de tegenstelling tussen man en vrouw. Er 
spelen zoveel andere zaken waarmee macht uitgeoefend kan worden: ras, leeftijd, 
seksuele geaardheid, opleiding, functie, enz. Het is hier dat het begrip 
kruispuntdenken zijn intrede doet. Kruispuntdenken zegt dat wij  niet vereenvoudigd 
kunnen en mogen worden tot één kenmerk, maar een kruispunt zijn van 
verschillende factoren, soms zeer zichtbaar en bepalend, maar vaak ook echt 
onzichtbaar wegens de onderdrukking van buitenaf. Wat moet je doen als je 
Marokkaanse jongen bent en tegelijk homo? Wat als je zwart meisje bent en 
verkracht en achtergelaten door een familie die traditionele maagdelijkheid verkiest 
boven jou als geschonden persoon? Niet iedereen reageert als Maggy Barankitse in 
Burundi... 

Identiteit, denken wij hier in het westen, is iets waar we zelf veel aan te zeggen 
hebben, moeten hebben. Maar zo vaak spelen hier factoren die door anderen 
opgelegd en opgedrongen worden, omdat ze te maken hebben met privileges die zij 
niet willen afstaan. Op de eerste vrouwenbijeenkomsten in Amerika mochten de 
zwarte vrouwen niet spreken, omdat ze het over rassendiscriminatie zouden hebben. 
Er staat een schitterend voorbeeld op onze blog over Sojourner Truth, een zwarte 
vrouw die er toch in slaagde het woord te nemen, en in alle helderheid dat verengde 
blinde spreken blootlegde. Lees het maar even na op de blog. Omgekeerd mochten In 



het Engeland van diezelfde 19de eeuw de vrouwen niet spreken op 
antiracismeconferenties, omdat ze het over hun vrouw zijn zouden hebben.  

Jezus besefte blijkbaar dat hij een kruispunt was van vaak tegengestelde 
verwachtingen en belangen, toen hij aan zijn leerlingen vroeg: “Wie zegt gij dat ik 
ben?”. Als wij iemand ontmoeten beseffen we vaak niet hoeveel kleine en grote 
machtsprivileges werkzaam zijn of juist niet werkzaam zijn in die persoon. Of in 
mezelf. Als ik de televisie aanzet, zie ik vooral mensen van mijn eigen etnische 
achtergond, als ik solliciteer kan ik mijn eigen naam gebruiken zonder mij daarover 
bezorgd te moeten maken, als ik mijn kinderen opvoed, hoef ik hen niet te leren 
omgaan met en wapenen tegen racistische discriminatie. Als man word ik minder 
onderbroken in een gesprek door vrouwen, dan vrouwen onderbroken worden door 
mannen; wanneer ik kinderen heb en een carrière uitbouw, zal niemand denken dat 
ik egoïstisch ben omdat ik niet thuis blijf bij de kinderen. Als niet-gehandicapte mens 
vraag ik mij, als ik een gebouw wil binnengaan, niet af of dat zal lukken; als ik de bus 
zie waarop ik wacht, vraag ik mij niet af hoe de chauffeur dit keer zal reageren...  
 
Alleen al omdat de bijbel een verhaal van bevrijding is, is dat kruispuntdenken 
belangrijk: leren kijken naar die aspecten die we niet zien. Zelfs Jezus moest anders 
leren kijken: de Kanaanitische vrouw moest hem op zijn plaats zetten met haar 
geweldige opmerking over de kruimels van de tafel voor de hondjes. Maar Jezus liét 
zich corrigeren, omdat hij luisterde met zoveel respect voor de concrete persoon. 
Onderdrukking is vaak een verborgen systeem, dat mikt op die verborgenheid, op die 
blindheid bij de mensen die erbij betrokken zijn. Jezus kloeg vaak die blindheid aan. 
En dat hij besefte dat je nooit genoeg alle wegen hebt gezien die samenkomen op het 
kruispunt, blijkt ook uit zijn fantastisch woord: “oordeel niet”. 
 
Daarom is kruispuntdenken voor mij niet in de eerste plaats een soort denken, maar 
vooral een ontmoeting in de breedte, met iedere concrete mens opnieuw, om te zien 
welke kansen en uitsluitingen in dit concrete leven werkzaam zijn. Om open te komen 
voor verandering, misschien zelfs in verbondenheid met die persoon.  Erkenning die 
leven wekt, recht op leven, leven dat vrede belooft... 
 
  

Over identiteit, zelfverdediging en kwetsbaarheid 
  
Wij leven meestal vanuit een heel vanzelfsprekende en vaste identiteit van onszelf en 
van anderen, alsof wat en wie we zijn in graniet is gehouwen. In onze cultuur hoort 
een volwassen mens trouwens niet aan zichzelf te twijfelen. Terwijl een al te evident 
“ik” en een te vanzelfsprekend “zelf” ons relatief blind maken voor ons werkelijke zelf, 
voor ons eigen gedrag en de effecten op anderen, onbewust ook van de privileges en 
de macht over anderen.  
 
Hoe komt dat?  
Het antwoord is eigenlijk niet eenvoudig. Onze identiteit is een begrip, maar vooral 
een biologische, sociale, culturele en psychische werkelijkheid met heel veel lagen. 
Kort en wat te simpel gezegd: alle mensen streven onbewust naar een positief 
zelfbeeld. Ook schurken hebben in eigen ogen meestal goede intenties. De 
evolutietheorie vertelt ons  dat wezens met een positief zelfwaardegevoel in de strijd 
om het naakte bestaan beter overleefden.  
 



Laat ons er dus van uitgaan dat we allemaal goede bedoelingen hebben maar, tegelijk, 
meesters zijn in zelfbedrog.  
Ken ik mezelf? Klopt mijn zelfbeeld met de realiteit? 
 
De indruk dat ons bewuste ik een rustige, redelijke en hoog morele stuurman is van 
mijn zelf, is minstens gedeeltelijk fout.   
 
Eerstens heeft mijn bewuste ik geen automatische toegang tot de biologische, 
neurologische en psychologische aspecten van mijn organisme. Onze levensdrift 
wortelt in diepe, onbewuste, animale lagen van ons menselijke zelf. Ons menselijk 
organisme was, en is, op één doel gericht: in de eigen groep als individu overleven. 
Aanvallen, vluchten, zichzelf verdedigen en sexualiteit zijn daartoe de middelen.  
Naast dat collectief overgeërfde zelf is er onze persoonlijke ontwikkeling, een 
leerproces in wisselwerking met ouders, leraren, omgeving, enz., dat onze hersenen 
heeft geprogrammeerd met woorden,  taal, beelden en normen van onze cultuur, met 
meer of minder empathie en met aangeleerde manieren van kijken en emotie- en 
waardenbeleving.  
 
Ook daaruit ontstaan niet kritisch bereflecteerde evidenties. De meeste Europese 
avonturiers die in de 16e eeuw naar Zuid-Amerika trokken, leefden in de overtuiging 
dat de Indianen die ze er aantroffen een mindere soort mensen waren, en dat hun 
religie, hun gebouwen, hun boeken en hun cultuur zonder schade voor de mensheid 
konden vernietigd worden.  
Kunnen we de vraag ontwijken: hoe kijken wij vandaag naar de moslims in onze stad? 
En speelt onze te vanzelfsprekend identiteitsdenken ons geen parten in onze 
verhouding met allen die anders zijn dan wijzelf?  
 
Onze eeuwenoude, overgeërfde, voor ons eigen overleven ooit noodzakelijke, maar 
primaire reactie op wat vreemd of anders is en op ons erf komt, is argwaan. We gaan, 
inwendig, bijten, blaffen of janken. Angst voor aantasting van wie we lichamelijk, 
psychisch, spiritueel denken te zijn, voor onze identiteit. Vluchten? Klaar voor aanval 
of verdediging? Alleszins ons ferm houden.  
We zijn natuurlijk beschaafde mensen en het is in onze cultuur niet meer zo 
gebruikelijk zich duidelijk dominant of ongeremd afwijzend te gedragen. We 
verschuilen ons vriendelijk achter de hoge muren van ons gepantserd zelf. Daar 
denken we veiligheid, zekerheid en voorspelbaarheid te vinden, de kenmerken van 
een onaantastbare identiteit. Onszelf afsluiten van wat vreemd of anders is om 
onszelf te handhaven.  
 
We vergeten daarbij dat wie zich afsluit, ook zichzelf in een kooi zet.  
En we vergeten dat wie anderen in een kooi zet, zichzelf de toegang tot hen ontzegt. 
 
Het is goed om te bedenken dat de Boeddha het “zelf” een illusie noemde en de 
gehechtheid aan het ego de bron van alle lijden.  
Ook Jezus’ boodschap is dat slechts wie zichzelf verliest, zichzelf kan winnen.  
En meester Eckhart en vele andere mystici leerden dat we om het ware leven te 
vinden, om God te vinden, onszelf moeten loslaten, leeg moeten worden van onszelf.  
 
Laat ik eindigen met enkele paradoxale levenswijsheden: 
Wie zichzelf wil vinden, moet ophouden zichzelf te zoeken.  
Wie kwetsbaar durft te zijn ten opzichte van anderen, wordt daardoor sterker. 



Wie invloed van anderen toelaat, krijgt invloed.  
Wie zichzelf openstelt, krijgt toegang tot anderen.  
Wie anderen probeert te begrijpen zoals ze zichzelf begrijpen, begrijpt ook beter 
zichzelf. 
Slechts wie zichzelf aanvaardt zoals hij / zij is, is klaar om te veranderen. 
Wie zichzelf aanvaardt, zal ook makkelijker anderen kunnen aanvaarden.  
Wie niet langer met zichzelf bezig is, zich niet meer afvraagt hoe hij overkomt, of hoe 
hij zichzelf moet presenteren, wie zo vrij wordt van zichzelf, wordt vrij voor anderen 
en vrij voor God. 
 
En is dat niet het echte vasten:  
vrij zijn van alles, ook van zichzelf, om vrij te zijn voor alles? 
 
 

Tafeldienst 

 
Welkom aan de kinderen en de jongeren.  
We gaan met alle generaties aan tafel.  

We zullen wat we met woorden niet genoeg gezegd kregen,  
uitdrukken met eenvoudige gebaren.  

Samen eten en drinken is de basis van elke familie,  
van elke vriendschap, van elke gastvrijheid.  

Duidelijker dan dit kunnen we elkaar niet zeggen  
dat het goed is dat we er zijn,  

dat het deugd doet dat we er zijn. 
Daarom ook is het zo belangrijk dat we die verbondenheid  

ook aanwezig weten met allen die hier  
vandaag niet kunnen zijn:  

speciaal de zieken uit onze gemeenschap  
we denken aan de mensen van deze buurt,  

de mensen in het ziekenhuis hier recht tegenover,  
de mensen over heel de wereld  

die ditzelfde ritueel van verbondenheid en hoop vieren  
en waarvoor we het kleine kaarsje uit Congo aansteken,  

en tenslotte ook aan onze lieve doden,  
waarvoor we de kleine kaarsjes  
in de doopschaal aansteken. 

En voor het tafelgebed gaan we,  
zoals de jongeren het gevraagd hebben,  

gaan nu al allemaal samen rond de tafel staan,  
zodat het nog meer een gedeeld gebeuren wordt.  

En we zingen: 
 

Als we weer het brood gaan breken...  
 
(foto: Guido Vanhercke)  

 
 
 


