
Bijeenkomst Christian Herwatz dd dinsdag 13 september 2016 in  Wijkherberg Heilige Geest 

Christian Herwatz is 40 jaar Arbeider-priester geweest. Hij woonde in Kreuzberg Berlijn, een wijk die 

afgebroken zou worden. Dat is nooit gebeurd. In het huis waar hij woonde sliepen altijd extra 

mensen in de slaapkamers. Steeds vroegen mensen om slaapplaatsen en bood Christian met zijn 

vrouw plek voor daklozen, alcoholisten en ex-gedetineerden. Christian geeft aan dat je mensen niet 

bij hun “ probleem”  moet benoemen. Zo ook niet praten over vluchtelingen. Maar over mensen die 

bescherming zoeken. Bij de andere  “ benamingen”  kijk je terug naar het verleden. Maar het gaat om 

nu en de toekomst. Mensen zoeken hier en nu bescherming. 

Daarom vraagt hij ook nooit “ waar kom je vandaan?” Want dat gaat niet over wie jij bent. Het is een 

vraag die de politie stelt. 

Voorbeeld: iemand die gedoopt wilde worden, kreeg familie achter zich aan om daarvoor gedood te 

worden. Dat is christenvervolging. Daar gaat het om, niet waar iemand vandaan komt. 

Christian houdt zich bezig met: 

 Vredeswerk 

 Gevangenen: Christian heeft zelf 2x gevangen gezeten. De eerste keer omdat hij niet wilde 

meedoen aan een volkstelling. Die waren er namelijk vooral voor om te kijken hoeveel 

Turkse bewoners er waren. De profeten weigerden ook om aan volkstellingen mee te doen. 

Zo heeft hij 4 dagen vastgezeten. Tweede keer was bij een demonstratie. Waarbij de politie, 

duidelijk met racistische redenen met name op de Turkse demonstranten insloeg. Toen 

Christian aan een politie agent vroeg om het geweld te stoppen, werd hij opgepakt. Hij heeft 

het bij de president-commissaris aanhangig gemaakt. Omdat zijn advocaat te laat verscheen 

op de rechtbank heeft hij 10 dagen vastgezeten. Dat is een belangrijke tijd geweest. Hij heeft 

veel mensen bezocht en gesproken in die dagen. 

Zo heeft hij ook tot het hoogste gerechtshof gestreden dat er gedemonstreerd mocht 

worden bij een gevangenis/ uitzetcentrum bij een vliegveld. De demonstraties werden 

verboden omdat het privéterrein van het vliegveld zou zijn. Door aan te tonen dat het 

gewoon openbare straat is, mochten de demonstraties daar doorgaan. Soms moet je een 

nieuw perspectief aanbieden. 

De gesprekken in de gevangenis als gevangene waren voor Christian bijzonder. Hij ontdekte 

daarin dat hij meer vanuit een gelijkwaardige situatie met de gevangene praatte. Hij was 

gevangene met de gevangene. Er was meer vertrouwen daardoor. Zo leerde hij zichzelf af te 

vragen: wie is er hier de grootste misdadiger? Soms worden mensen op technische zaken 

veroordeelt. Zo ook Jezus: hij werd veroordeelt omdat er geen 2 getuigen waren die voor 

hem pleitten. Dat was in het Joodse recht voorgeschreven. Voor wie zijn wij getuigen, vraag 

je je dan af. Voor wie komen wij op? Voor wie getuigen wij? 

Het gaat steeds om de centrale vraag: willen wij mens worden? 

 

Het heeft ook met de structuur van de kerk te maken. Durven wij onze handen nog vuil te 

maken of wassen we ze in onschuld?  

Christian heeft toen een blog geopend om mensen hun verhaal te vertellen. Ook is er een 

initiatief om interreligieus te bidden. Om dat met elkaar vol te houden, ging dat niet zonder 

conflicten. Kijk naar wie /wat je dierbaar is en zet door. 

 

 Exercitiën op straat 



Op straat ontdek je om aandachtig te zijn. Bijvoorbeeld door op de plek te gaan staan waar 

de Muur stond in Berlijn. Dan ontdek je “ verscheurdheid” . 

Zo vertelt Christian het verhaal van de priester, die in contact met een vreemdeling ontdekt 

dat hij zijn vuil altijd door een ander laat dragen. 

Christian zegt: Jezus wacht op ons op de weg die we hebben te gaan. Dat kan op allerlei 

wegen zijn, we weten het niet. 

Maar ga erop uit, ga uit je “ comfort zone”  en stel je de vraag: waar is God?  

Het verhaal: een man vraagt aan een man op straat: waar is God? De andere man vraagt 

terug: “ wat heb je uitgevreten dan?” “ Nee, ik heb niets uitgevreten” . “ Ga dan rechtdoor, 

tot je hem gevonden hebt” . Als jou dan gevraagd wordt: “ wat doe je hier?” en je antwoord 

“ ik zoek God” Dan kan je zomaar het antwoord krijgen: “ dan ben je hier op de juiste plek” . 

 

Een straatexercitie gaat als volgt:  

1. In de aandacht komen. Bijvoorbeeld door je af te vragen: wat irriteert je? Hier zit 

namelijk je verlangen achter. Ieder verlangen is de voetdruk van God. 

2. Vraag je af hoe die God dan heet, wie God is: b.v. de God die naar mij omgekeken 

heeft. 

3. Vertel de verhalen: verhalen van iemand die met de goede ogen kijkt. 

 

Er zijn 4 zaken om aan te denken, wanneer je erop uit gaat: 

 Geen geld meenemen 

 Geen bagage meenemen 

 In de huizen gaan en je schoenen uitdoen 

 Mensen niet groeten onderweg (dit is een lastige. Maar het betekent dat je ontdekt 

dat je  mensen niet oppervlakkig moet begroeten. Dan betekent het niets. 

Het is net als de uitzending van de 72: ik stuur jullie als lammeren onder de wolven. 

Christian Herwatz eindigt met het verhaal van de Emmaüsgangers. We lezen dat een van hen 

Kleophas is, maar wie is de tweede. Het zou goed zijn vrouw kunnen zijn. Er staan namelijk 3 

Maria’s onder het kruis, Maria de moeder van Jezus, Maria van Magdala en Maria, de vrouw 

van Kleophas. De mannen zijn niet onder het kruis. Ze gaan op weg naar Emmaus. Jezus zegt 

zelf dat hij de weg is. Hij verschijnt in de tuin aan Maria Magdalena en dan hier op de weg 

naar Emmaus. Jezus wordt daar gastheer. De rollen wisselen.  

Ze gaan terug naar Jeruzalem. Ze gaan opnieuw luisteren. Ik geloof jullie, zegt Jezus. 

Het is een inspirerende bijeenkomst met mensen uit onze inloophuizen, en van de 

San’Egidius gemeenschap uit Apeldoorn en Utrecht. 

Ellen Hogema 

  


