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HOMILIE 

 

Mgr. J.H.J. van den Hende 

Eucharistieviering bij de start van de dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara 

(SSVM) in het klooster en de kerk van de H. Antonius van Padua te Den Haag 

Zaterdag 28 november 2015, kerk van de H. Antonius van Padua 
 

Broeders en zusters, we mogen vandaag op zaterdag, op dit wat ongewone uur samen hier de 

eucharistie vieren en u bent met velen gekomen. De eucharistie vieren we, omdat we zo het dichtst bij 
de Heer kunnen zijn. Hij die gezegd heeft: “Ik ben met u tot aan het einde van de tijd.” (Mt. 28, 20) 

maakt dat telkens waar, als wij de eucharistie vieren en Christus als gastheer en voedsel mogen 

ontvangen. En dat doen we hier in deze Boskant kerk, op de hoek van de straat. 
 

Als we lezen in de Schrift, is de hoek van de straat een bijzondere plek voor de Heer. Als Hij vertelt in 

een gelijkenis hoe de mensen worden uitgenodigd om te komen voor het bruiloftsfeest, en de gasten 

verstek laten gaan, wordt gezegd: “Ga naar de hoeken, dat wil zeggen naar de kruispunten van de 
wegen en nodig iedereen uit” (Cf Mt. 22,1-14). Zo is het vandaag niet gegaan, want u bent al eerder 

uitgenodigd als gast en gekomen in plaats van verzameld op de hoeken van de straten.  

 
Toch is deze plek in het centrum van Den Haag bij uitstek een plek om de gastvrijheid van Christus te 

laten zien en horen. In de loop van vele jaren is de Boskant kerk een plaats die velen in hun hart 

hebben gesloten om te bidden, samen te komen en te discussiëren ook en na te denken over de plaats 

van geloof in de samenleving nu. 
 

Vandaag komen we hier bijeen om de gastvrijheid van de Heer te ontvangen. Hoezeer ook we hier uit 

eigen beweging naartoe zijn gekomen, het is Jezus zelf die ieder van ons gastvrij ontvangt. 
 

De komende Advent roept ons op om op onze beurt de Heer werkelijk toe te laten. Het is de Heer die 

ons leven heeft gedeeld, is gekruisigd en gestorven, die wederkomt aan het eind van de tijd met zijn 
liefde en trouw, en die met ons is. We lezen in de eerste lezing hoe belangrijk het is om open te staan 

voor de Heer. Op aanwijzing van de verrezen Heer bij zijn hemelvaart (Lc. 24, 49) baden de apostelen 

en Maria om de komst van de heilige Geest. Het was na Pasen en Pinksteren was aanstaande. Na het 

enorme verdriet en de angst en zorgen na zijn sterven was Jezus de derde dag verrezen en opnieuw bij 
zijn leerlingen gekomen. 

 

Naar het voorbeeld van Maria en de eerste leerlingen in het boek Handelingen mogen ook wij niet 
vergeten hoe belangrijk het is om samen te bidden. Alleen zo worden onze ogen en ons hart geopend 

en kunnen we met zijn ogen kijken naar de wereld om ons heen. Maria heeft haar ogen geopend voor 

haar Zoon. Ze heeft anderen geleerd om te kijken naar de Heer (Cf Lc. 1, 46-55; Joh. 2, 5) en om op 
hun beurt te zeggen ‘mij geschiede naar uw woord’. 

 

Vandaag mogen we markeren dat de zusters hier in de Boskant, de kerk van Sint Antonius, hun intrek 

nemen. Met hun gebed, geloof en gemeenschapszin zullen ze hier aanwezig zijn, op de hoek van de 
straat, aan een kruispunt in een drukke stad. De Heer die aan ons zijn gastvrijheid betoont, is de Heer 

die wij mogen volgen. Het mag klinken als een uitnodiging aan iedereen. De zusters hebben hun hart 

al vele jaren geopend voor de mensen die hier in deze stad zijn. En andersom de mensen in de stad 
voor de zusters. Vandaag mogen we dat bevestigd zien door de aanwezigheid van velen. 
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De Kerk is een netwerk van liefde. De Kerk is niet zozeer een verzameling gebouwen, maar op de 

eerste plaats een gemeenschap rond de Heer. We zijn een netwerk van liefde en alleen zo kunnen we 
de gastvrijheid in Naam van de Heer waarmaken en uitdragen. Op deze plek in de stad 

vertegenwoordigen de zusters een bijzonder charisma in de Kerk, het charisma van het Godgewijde 

leven, zoals de broeders van Sint Jan, ook hier in de stad, de paters en zusters SVD en zr Emmanuelle 

die verbonden is met de Communauté de Jerusalem. Zij vertegenwoordigen in ons midden het 
bijzondere charisma van het Godgewijde leven. Naast de roeping tot het priesterschap en het 

diaconaat en de roeping van elke gelovige op basis van het doopsel, mogen we blij zijn met dit 

charisma, deze Geestesgave op deze plek. 
 

Als we vandaag deze start markeren, mogen we vertrouwen op Maria. Ze  blijft vurig bidden voor de 

Kerk, waar ook ter wereld. Vandaag vragen we haar gebed voor deze plek. Een plek van liefde en 
gastvrijheid op de hoek van de straat. Mogen we op deze plaats getuigen van onze band met de Heer 

en een open plek zijn. Die band met de Heer mag blijken in momenten van stille aanbidding, in daden 

van liefde, in aandacht voor de naaste, kortom: in het volhouden in geloof. Zo is dit huis een huis van 

liefde, omdat de Heer het bewoont en Hij ons bij zich roept om van Hem te getuigen. Amen. 
 


