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Jezus’ doop in de Jordaan was het begin van zijn publieke optreden. Het Matteüsevangelie vertelt dat 

Jezus daarna naar het noorden trok, naar Galilea, waar meer armoede en onwetendheid heerste. Daar 

wilde Hij het goede nieuws van Gods Rijk het eerste verkondigen, daar heeft Hij ook de leerlingen 

geroepen die het begin van de kerk zouden worden. Met ups en downs is die beweging doorgegaan, tot in 

onze tijd. Of mensen nu zeer enthousiast zijn of juist onverschillig, Gods Geest blijft die kerk leiden en 

inspireren. Vandaag , in de gebedsweek voor de eenheid, willen wij in het bijzonder om eensgezindheid 

bidden voor een verdeeld en verscheurde christelijke gemeenschap. Erkennen wij in stilte onze zonden 

om het mysterie van de eucharistie waardig te kunnen vieren. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Elk land heeft zijn regio’s waar het economisch en cultureel minder gaat, waar werkeloosheid heerst en 

waar mensen het gevoel hebben dat ze vergeten worden en dat niemand rekening met hen houdt. In de 

Verenigde Staten van Amerika gaat het om de staten in het midden en het zuiden van het land, waar de 

werkloosheid en de armoede groter is en het opleidingspeil gemiddeld lager dan in de rijkere kuststaten in 

het westen en het oosten. Veel mensen verwachten er minder van het leven, hun kansen zijn klein en hun 

gezondheidstoestand is niet geweldig. Het zijn deze mensen die vaak op de nieuwe Amerikaanse 

president Donald Trump gestemd hebben. Ze hebben het gevoel dat hij hen ziet staan en hen begrijpt en 

iets voor hen kan doen. Hij wil Amerika versterken en beschermen tegen goedkopere werknemers en 

producten uit het buitenland. Of dat allemaal mogelijk is, is niet zo zeker. Maar voor deze mensen is 

president Trump op dit moment een teken van hoop. 

Ook in het Bijbelse land Israël had je regio’s met minder scholing en meer armoede. Galilea was zo’n 

streek, de landstreek waar Jezus opgroeide, het gebied westelijk en noordelijk van het meer van Galilea. 

Er was landbouw en visserij, maar er waren geen grotere rijkere steden en cultureel en godsdienstig en 

bestuurlijk stelde het niet zo veel voor. De elite woonde in Jeruzalem, rond de tempel. Er waren in Galilea 

joden met hun synagoges, maar ook veel half joodse en heidense bewoners die niet veel wisten van de 

joodse wet en daarom ook vaak geminacht werden door de meer toegewijde joodse gelovigen. In deze 

streek vestigt Jezus zich na zijn doop, in Kafarnaum, een visserplaats aan de noordkant van het meer van 

Galilea. Hij begint daar te preken en de mensen tot bekering op te roepen. Jezus koos wellicht bewust 

voor dit marginale gebied. De evangelist ziet er zelfs een vervulling van een profetie in. Immers Jesaja had 

lang geleden geprofeteerd: ‘Het volk dat in het duister wandelt ziet een groot licht. Dat volk dat daar 

woont in het gebied van Zebulon en Naftali, dat zoveel oneer heeft ervaren, zal nu geëerd worden. Hun 

blijdschap wordt vermeerderd, hun vreugde vergroot’. Jezus heeft aanvankelijk veel succes gehad met zijn 

prediking. Talloze mensen vonden hoop in zijn woorden en waren blij met de wonderen en genezingen die 

Hij deed. Jezus liet zien dat het Koninkrijk van God echt begonnen was en dat mensen daarop moesten 

vertrouwen. Het leven dat hen vaak zo duister leek, veranderde. Er was door de komst van Jezus in hun 

streek een groot licht beginnen te stralen. Zieken werden genezen, zondaars voelden dat hen vergeving 

geschonken werd, mensen kregen een nieuwe kans. 

Het begin van een religieuze hervormingsbeweging geeft vaak veel elan. Als er een nieuwe regering en 

een nieuwe regeringsleider aantreedt, hopen velen steeds weer dat het nu beter zal worden. Het zelfde 

doet zich voor bij de stichting van een nieuwe religieuze gemeenschap. Als we nuchter zijn moeten we 

erkennen dat na een tijd vaak de desillusie komt en dat je ook weer de zwakheden en de tekortkomingen 



van zo’n groep of zo’n leidersfiguur ziet. In Galilea heeft Jezus veel wonderen gedaan, maar na een tijdje 

waren de mensen op hem uitgekeken en er veranderde niet echt veel in hun leven. Misschien hadden ze 

toch wat meer politieke oplossingen van hem verwacht, terwijl Hij zich vooral richtte op de verandering 

van hun hart. De boodschap van bekering, van vernieuwing van hun leven sloeg uiteindelijk niet echt aan. 

Jezus merkte later teleurgesteld op dat heidense steden zich eerder bekeerd zouden hebben als ze zoveel 

wonderen hadden meegemaakt als gebeurd waren in Chorazim en Betsaida en Kafarnaüm. Het grote licht 

dat voor hen was opgegaan, zagen ze na een tijdje niet meer en hun gewone leven ging weer door. 

Toch is de boodschap van Jezus niet verdwenen. Toen hij stierf aan het kruis leek Hij nog maar weinig 

volgelingen te hebben, maar toch is het doorgegaan. Hij heeft leerlingen geroepen om hem te volgen en 

te delen in zijn verkondiging. Petrus en Andreas, Johannes en Jakobus, we horen vandaag hoe zij hun 

visnetten en hun familie achterlaten en met Jezus op weg gaan. Zij zijn het begin van een wereldwijde 

beweging die we kerk noemen. Jezus is uit de dood verrezen en leeft voorgoed, als hoofd van zijn lichaam 

dat de kerk is. Mensen die zijn licht opnieuw zien stralen en bij hem willen horen worden door de doop 

voorgoed met Hem verbonden, één in zijn lichaam de kerk. Ook vandaag de dag nog steeds zijn er volken 

en groepen en individuele mensen die in het donker wandelen, omdat ze geen hoop en geen uitzicht 

hebben. Mensen die het gevoel hebben vergeten te worden, genegeerd en overgeslagen te worden, 

mensen die niet weten waarvoor ze moeten leven. Ook vandaag zijn er tallozen overal ter wereld die 

geraakt worden door dat grote licht van de verrezen Heer, de boodschap van Gods liefde, de komst van 

zijn koninkrijk. In gezinnen en scholen, in parochies en gemeentes en in kloosters en de groepen daarom 

heen vinden mensen elkaar om dat grote licht te beleven en met elkaar te delen. En natuurlijk, ook dan 

kan het gebeuren dat het nieuwe ervan af is, dat er sleur in komt, dat de mensen zich ervan afkeren en 

denken dat ze die God niet nodig hebben en zich zelf wel redden. Maar het wonderlijke is dat die kerk 

toch door gaat: het lichaam van de levende Christus, geleid door de Heilige Geest, als een fijnmazig 

netwerk verspreid over de hele wereld. Het licht dat Jezus brengt, dat we met Kerstmis gevierd hebben, 

wordt nog steeds doorgegeven en gevierd en leeft in de harten van talrijken. 

In deze tijd van kwantitatieve terugloop van de kerk zijn wij ons misschien meer bewust van hoe bijzonder 

dat netwerk van de kerk is. Gods Geest werkt in de harten van mensen, ook in deze kerkelijke wintertijd. 

Hij bereidt een nieuwe periode van licht en warmte voor. De kerk zal doorgaan, kleiner zeker, maar 

misschien ook wel sterker en hopelijk meer eensgezind. Want zijn wij altijd  goed omgegaan met dat grote 

licht van Christus? Of hebben wij er te veel een menselijk zaakje van gemaakt, een menselijk koninkrijkje, 

met al te menselijke trekjes? Het licht van nederigheid en dienstbaarheid maakte bij ons toch vaak plaats 

voor zelfvoldaanheid en bazigheid? De eenheid en eensgezindheid waar Jezus voor heeft gebeden, 

maakte vaak plaats voor verdeeldheid, waarbij we de zwakke kanten van de ander aanwezen en 

zelfgenoegzaam onze sterke kanten naar voren haalden. De apostel Paulus signaleert dit al in de parochie 

van Korinthe, waar verdeeldheid heerst en waar elke partij zich op een andere leider beroept. Zo wordt 

het licht van Jezus toch verduisterd? 

Misschien dat deze periode van kerkelijke afslanking ons zal helpen om meer eensgezindheid te beleven, 

in onze eigen katholieke kring, maar ook in nauwe broederlijke en zusterlijke verbondenheid met de 

andere kerken. Dat is waar we in deze gebedsweek voor de eenheid voor bidden. Alleen met elkaar 

kunnen we dat grote licht van Christus laten stralen. Wij hebben het nodig, juist in deze welvarende 

wereld. Wij hebben het nodig, zijn licht dat straalt in onze harten, dat ons vergeving en genezing en 

vreugde brengt. Samen kunnen we het laten stralen, het licht van onze Heer wiens lichaam wij zijn. Samen 

kunnen we het laten stralen totdat de duisternis  definitief geweken is en Hij alles in allen zal zijn. Amen. 


