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Mag ik je even meenemen naar de supermarkt? 
In de supermarkt is er van alles te koop en van vele producten is er een grote 
variatie voorhanden. Het is soms moeilijk kiezen uit dat grote aanbod. 
Van bij het binnen komen trekken allerlei aanbiedingen onze aandacht,  
waardoor er dikwijls producten in mijn winkelkar belanden die niet op mijn 
boodschappenlijstje staan. Maar weet je dat er ook een uitgedokterde strategie 
schuilgaat achter de plaats van de producten in mijn supermarkt? 
Producten op ooghoogte zetten blijkt van groot belang, want ze doen ons 
gemakkelijker naar die producten grijpen. Goed om weten. 
 
In deze viering willen we het natuurlijk niet hebben over producten in de 
supermarkt, maar wel over onze medemensen en de samenleving. Met Rerum 
Novarum willen wij onze medemensen op de juiste hoogte plaatsen, namelijk ‘op 
ooghoogte’, op dezelfde hoogte. Een mens staat niet hoger of lager dan een 
ander. Als je op iemand neerkijkt, dan komt die ander niet tot zijn recht.  
Een superioriteitsgevoel heeft nog nooit van iemand een beter mens gemaakt.  
En als je te veel naar iemand opkijkt, dan maak je jezelf te klein.  
De Bijbelse boodschap maakt duidelijk dat ieder mens ‘beeld en gelijkenis’ is  
van God. In Bijbelse taal klinkt dit als volgt: 
“God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hen. 
Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw.” 
Vandaar de leuze van Cardijn:  
“Ieder mens, iedere werknemer is meer waard dan al het goud van de wereld”. 
God houdt helemaal niet van hoger en lager. Integendeel, de Bijbelse inspiratie 
drukt het verlangen uit dat elke mens mijn zus of broer mag zijn. We plaatsen 
dus iedere mens op dezelfde (oog)hoogte en erkennen zo zijn of haar gelijke 
waarde. Dat is essentieel maar tegelijk niet evident. 
Ik citeer hier even Ann Vermorgen, algemeen secretaris van het ACV.  
Ter gelegenheid van het Vlaams congres in 2017 schrijft ze: 
“We zijn allemaal overtuigd dat meer gelijkheid nodig is. Dat het noodzakelijk is 
voor onze samenleving, vandaag en in de toekomst. Maar helaas is dit niet de 
realiteit. We zien nog te veel ongelijkheid. Elke dag en overal. Ongelijkheid in 
het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ongelijkheid in de gezondheidszorg en op 
de woonmarkt. Ongelijkheid van bij de geboorte, en soms zelfs al van voor de 
geboorte. Gelijkheid maakt het verschil. Wij zijn niet de enigen die dat zeggen. 
Bekende economen plaatsen het thema al jaren prominent op de agenda. Omdat 
ze zich zorgen maken over de stijgende ongelijkheid in de wereld.” 
 
Ieder mens op dezelfde (oog)hoogte plaatsen, erkennen in zijn of haar gelijke 
waarde is bovendien niet evident omdat dit “verantwoordelijkheid” met zich 
meebrengt. De ander erkennen als mijn zus en broer doet je naast haar en hem 
gaan staan. En dàn kan het “mirakel van het menselijke” gebeuren: mensen die 



zich door elkaar laten raken en voor elkaar opkomen, die het niet nemen als 
iemand in zijn gelijke rechten wordt geschonden. Want we zijn  vooreerst 
allemaal “mensen”, en pas dan behoren we tot een specifiek ras, nationaliteit, 
cultuur, geslacht, religie of taal. We hebben allen dezelfde verlangens en 
dromen, dezelfde gevoelens en verwachtingen, dezelfde diepe hunker naar liefde 
en geborgenheid. 
 
Als we ieder mens op dezelfde (oog)hoogte plaatsen dan gaat mijn 
verantwoordelijkheid mijn vrijheid vooraf. Want omdat je mijn zus of broer bent 
gun ik je de vrijheid om te worden wie je bent, ik supporter je talenten voor de 
volle honderd procent. Daardoor komt de klemtoon op de verbondenheid met 
elkaar te liggen en niet op de individuele vrijheidseis. Een mens wil in 
verbondenheid leven omdat hij voor zovele dingen de ander nodig heeft.  
Zo ontdekt hij om het met psychiater Dirk De Wachter zijn mantra te zeggen: 
“Het geluk ligt in de ander”. Het bovenstaand beschreven levensperspectief dat 
ieder mens op dezelfde (oog)hoogte plaatst, doet ons kiezen voor deze volgorde 
in artikel 1 van de Mensenrechten: Broederlijkheid, Gelijkheid en Vrijheid. 
 
Tenslotte gaan we nog even op zoek naar de band tussen de Mensenrechten en 
het vieren van Rerum Novarum op het kerkelijke feest van Hemelvaart.  
Het vieren van Hemelvaart is eerst en vooral een ‘afscheidsviering’. Jezus, het 
wandelende verhaal van God in deze wereld, de man die mensen bij de hand nam, 
brood en hoop uitdeelde is niet meer, die Jezus is weg. Wij prijzen Jezus 
vandaag letterlijk de hemel in. Met hemelvaart eindigt het evangelie, het goede 
nieuws van Jezus Christus.  
Maar het vieren van Hemelvaart is tegelijk een feest van actie, een oproep tot 
christelijke verantwoordelijkheid: zet het werk van Jezus verder. Straks met 
Pinksteren en met Gods Geest begint het evangelie, het goede nieuws van de 
vrienden en vriendinnen van Jezus. Als sociaal en christelijk geïnspireerd 
bewegingsnetwerk mag en kan ook vandaag Jezus’ spreken en handelen ons 
referentiepunt blijven. Van daaruit worden we opgeroepen om solidair en dienend 
in het leven te staan, om mededogen te hebben, om te genezen en gemeenschap 
te scheppen, om erkenning te geven en zich te verbinden met mensen ongeacht 
hun afkomst of wie ze zijn. We sluiten niemand uit en we hebben een 
voorkeuraandacht voor de mens in armoede, voor al wie is zoekgeraakt en niet 
meer van tel, de mannen en vrouwen in de kou, de onbeminden.  
 
Daarom zijn christenen, vrienden en vriendinnen van Jezus bondgenoten van de 
Mensenrechten. Neem nu bijvoorbeeld op technologisch vlak:  wanneer men 
geheel nieuwe instrumenten maakt om doven weer te laten horen, om blinde 
mensen opnieuw te laten zien, en rolstoelgebruikers meer comfort te geven. Dat 
gebeurt niet alleen door christenen, dat gebeurt door allerlei mensen met 
diverse overtuigingen. Dat is iets zeer positief en dat is ook evangelisch 
relevant, want waar blinden zien, doven horen en mensen weer opstaan, daar is 
God aanwezig. Vrienden en vriendinnen van Jezus willen meer menselijkheid 
teweegbrengen,  ze zijn – in Gods naam - tot elk goed werk bereid. Amen. 


