
HOMILIE MOEDERDAG za 12 / zo 13 mei 2018 
       Elk jaar weer opnieuw vieren wij in het tweede weekend van mei ‘moederdag’. 

Het is eigenlijk de gezinsdag, want op deze bijzondere dag beleeft het gezin 

heel intens het samenzijn rond de echtgenote en moeder en oma.  

Er zijn intussen vele bijzondere dagen uitgevonden. Er is natuurlijk 

vaderdag, maar ook de dag van de directiesecretaresse, de dag van de 

cateraars, de dag van buschauffeurs. En er zal wel alle reden toe zijn om de 

mensen die op de achtergrond hun plichten doen, eens een dag te gunnen dat ze 

in de schijnwerper van de dank worden geplaatst. Maar geen van die dagen kan 

op tegen moederdag. Helaas heeft zich een hele commercie ontwikkeld rond deze 

bijzondere dag. Maar er zou geen commercie bestaan als wij deze niet in het 

leven hadden geroepen. In elk geval heeft zich menig gezinslid de hersen 

gepijnigd en is naar een winkel gegaan en heeft gevraagd, wat men zoal op 

moederdag aan echtgenote, moeder en oma zou kunnen schenken. Door de jaren 

heen zijn er al zoveel presentjes gekocht, dat thuis de prijzenkast uitpuilt. 

Elk jaar is het een grotere toer om met iets nuttigs thuis te komen. Of men 

kan het gevaar lopen om na het aanbieden van een schoonheidspakket, opeens 

verbaasde ogen te zien die vragen: Is er iets met mijn beauty aan de hand?  

 

Moederdag is typisch een gezinsdag. De moeder verdient het, dat er eens stil 

gestaan wordt bij de plaats die zij in het leven van mensen heeft. Een moeder 

heeft gevoeld, hoe het nieuwe leven zich in haar lichaam ontwikkelde. Naast 

het ongemak, heeft zij toch intens de zwangerschap als een tijd van vreugde 

ervaren. En als het kindje er eenmaal is, dan kan ze zich het leven niet meer 

zonder dit kindje voorstellen. Het is dan ook een teken van vreugde als het 

nieuwe kindje als teken van herkenning haar het eerste lachje schenkt.   

De moeder is en blijft, zeker voor het kleine kind, de persoon 

die voor het kind van grote waarde is. Aan haar hecht het kind 

zich na de geboorte als eerste. Zij schenkt veiligheid en 

vertrouwdheid. Het is dus goed om eens een dag apart voor het 

moederschap waardering te vragen. Op de meeste plaatsen is de 

moeder verder de inspirator van het gezin. Een inspirator is 

degene die de goede geest te pakken heeft en doorgeeft. Het 

toont iets van geborgenheid, luisterbereidheid, openheid, 

geduld, overleg. Het is niet zo moeilijk om een christelijke 

invulling en aanvulling te geven en de commerciële invulling 

van moederdag te overstijgen.  

 
Maar eigenlijk is de wereld na het invoeren van moederdag helemaal 

veranderd.  Het moederschap is niet meer hun enige dagbesteding. Tegenwoordig 

nemen vrouwen een volwaardige plaats in in de samenleving, hebben een volle 

baan. Verder zijn de gezinnen kleiner en veel huishoudelijk werk is door 

apparaten overgenomen. Verder wordt ook naar de vader gekeken om zijn zorgtaken 

uit te voeren. En dat is goed. Maar voor de moeder heeft de maatschappelijke 

erkenning en inzet vaak een opeenstapeling van taken tot gevolg. De agenda is 

overvol en via de mobiel en internet en alle mogelijke apps dient de moeder 

altijd online te zijn.  

 

Vele gezinnen hebben het niet gemakkelijk. Er zijn vaak 

onderlinge spanningen of er zijn zorgen hoe financieel rond te 

komen. Er is armoedeproblematiek. Ook hier in Roerdalen moeten 

gezinnen aankloppen bij de voedselbank of moet de jeugdzorg te 

hulp geroepen worden om de kinderen op te voeden. Verder kent 

onze samenleving een groeiend aantal van alleenstaande 

moeders.  



 

Maar ook zijn er de vrouwen die moederdag de vervelendste dag 

van het jaar vinden. Dat kan om meerdere redenen zijn. We 

kennen vrouwen die maar geen moeder kunnen worden, en 

daaronder lijden, want een eigen kind is toch bijzonder. Maar 

we kennen ook de singles, zoals ze nu omschreven worden. Ze 

worden vaak muurbloempjes behandeld en als mensen die het 

gewone leven niet zouden kennen. Hun aantal is aanzienlijk. Ze 

moeten steeds alleen staande blijven. Ze moeten altijd alleen 

naar een feestje, waar ze voortdurend getrakteerd worden op de 

verhalen van de succeskinderen, die zo bijzonder zijn en die 

het nog zo ver zullen schoppen in de samenleving. Of dat ze de 

opmerking moeten verdragen: “Dat begrijp jij toch niet, want 

je hebt geen kinderen.”  

Maar ook voor de singles mag er aandacht zijn op deze 

moederdag. Ook voor hen is er daarom straks een bloem.  

 

We willen vandaag bidden voor de gezinnen, want wie mag 

opgroeien in een goed ouderlijk huis kan daarop zijn hele 

verdere leven teren. Daartoe willen wij ook onze hemelse 

moeder Maria aanroepen. Voor de meesten van ons is zij een 

vertrouwde persoon, een vertrouwenspersoon, bij wie men kwijt 

kan wat ons op het hart ligt. Zij voelt met ons mee, want zij 

heeft ook een kind gehad en vanaf de geboorte tot aan zijn 

dood, heeft ze het beste van zichzelf aan hem gegeven. Hij 

werd geboren in een stal. Daarna moest ze vluchten naar Egypte 

om Hem in veiligheid te brengen. Haar kind had zijn eigen wil 

en zijn eigen plannen. Hij trok rond en preekte. Maria vond 

het soms moeilijk maar ze bleef Hem trouw, ook toen hij als 

een misdadiger werd terecht gesteld. Ze beleefde, dat haar 

kind ook Gods Zoon was en dat zijn kruisdood betekenis had. 

Terwijl de apostelen alle kanten op vluchtten, wanhoopte zij 

niet en zij werd de figuur die de apostelen weer bijeen riep 

en deed vol houden.  

 

Geen moeder die niet eens verdriet heeft. Daarom willen wij op 

deze moederdag in deze meimaand ook Maria danken en samen 

bidden; wees gegroet …. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


