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Op. Woord. 

Broeders en Zusters, welkom in deze eucharistieviering op deze 8-e zondag door het jaar de laatste 
voor de vasten- veertigdagentijd. Vlak voor de verkiezingen, tijdens dit carnavalsweekeinde is er 
veel wat ons bezig houd. Is er veel om voor te kiezen. Dat kan ons zorgen baren, bezorgd maken. 
Maar zegt Jezus vandaag er is iets, Iemand, die  aan dat alles, al het andere vooraf gaat. Die voor 
ons kiest.  God zijn Vader maakt ons zorgeloos als wij kiezen voor Hem, Zijn koninkrijk. Dan komt, 
volgt de rest als vanzelf –‘’ als kiemcellen die een explosieve kracht in zich bergen om iets nieuws 
te laten ontstaan “. Vertrouwen we op Hem want Hij wil voor ons zorgen zodat wij kunnen groeien 
en bloeien waar wij geplant zijn. 

 

Broeders en Zusters in Christus, 

Kunnen kiezen en keuzes maken is belangrijk. Het geeft rust en doet goed wanneer je beseft 
waaruit je dient te kiezen om de goede, juiste gelukkige keuze te maken. Het moeilijke is dat er 
zoveel aanbod is. Rijp en groen door elkaar. Wat is echt ? Dan kan het helpen om zaken of situaties 
tegenover elkaar te plaatsen om meer duidelijkheid en helderheid te verschaffen. De eerste lezing 
bijvoorbeeld schetst prachtig het beeld van moeder en kind. Die horen zo bij elkaar. Die zijn niet 
‘los van elkaar denkbaar of‘verkrijgbaar. Zo diep en intens draagt God zorg voor ons; is Hij tot in 
ons wezen met ons verbonden. 

Die natuurlijke band is nog vanzelfsprekend. Maar is God werkelijk zo persoonlijk voor ieder van 
ons de dragende grond van ons bestaan ? Gebeurt er niet teveel dat dat tegenspreekt ? Waar blijft 
onze keuze- vrijheid ? Waar is dat absolute vertrouwen op gebaseerd ? 

In een van de mooiste passages van de Bergrede spreekt Jezus zich diep, helder en onbevangen 
uit. Hij kent ons. Hij heeft weet van al onze menselijke vragen, noden en verwachtingen. Hij is zelfs 
naar ons toegekomen om vooral door zijn Persoon daar letterlijk het antwoord op te geven. Wij 
zoeken bestaanszekerheid, geld en goederen, kleding, maaltijd en onderkomen wat toch een 
eerste levensbehoefte is. Hij ontkent dat niet maar stelt deze levensvoorwaarden in het licht van 
een eerdere belangrijker andere werkelijkheid: die van Gods ‘voorzienigheid. 

God geeft ‘wat ons toekomt ‘( 2-e lez. ). Dat wat we nodig hebben. Dus het gaat er primair om hoe 
wij Zijn zorg en nabijheid beleven. Als storend en concurrerend of zorgzaam, hartelijk met het oog 
op ons ware geluk. Dit is de kern van alles: zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid dan zal 
dat alles u erbij gegeven worden. 

Geld is vluchtig want het heerst als een machthebber.( mammon – afgod ) Bij een economische 
crisis speelt vaak ook een zingevings- of mentale en morele crisis mee. God gaat alle geld en goed – 
zelfs ook elementaire goederen – te boven. Wat Hij verleent is onbetaalbaar: geluk, gemoedsrust, 
vrede, vreugde, liefde, vriendschap. 

Heel het evangelie is daar een aankondiging en manifestatie van. Jezus speelt niets uit; is geen 
flower- power achtige goeroe die voorbij gaat… maar reikt eenvoudig naar de diepe, diepste 
werkelijkheid waar uiterlijke zekerheid  door de waarborg van Gods liefde allang achterhaald is. 

Zoekt eerst.. Hem ! Als God je alles waard is wordt alles van waarde omdat het staat, beleeft wordt 
in Zijn dienst, ten dienste staat van Hem en zijn koninkrijk. Zo kun je kiezen voor het religieuze 
leven, voor de absolute realiteit van het geleefde evangelie. En dan merk je: God zorgt ! Hij maakt 



zijn belofte waar ! En het is waar: als je Hem hebt, heb je alles – alles wat voldoet. Alles er bij( in ) 
begrepen. Dat  is de geweldige ontdekking die de h. Franciscus deed.  Met een alles bezielende en 
omvormende kracht ontkiemde in Hem de reikwijdte van het evangelie dat op deze wijze beleefd 
geen grenzen meer kent… 

Wij kunnen dat ook ervaren en voor nu in de wereld van vandaag ondervinden. Er is grote 
behoefte aan mensen die vreugde uitstralen en blij zijn eenvoudig omdat ze Gods’zorg voor 
zichzelf meemaken. Want dat maakt ten diepste gelukkig. Zorgeloos. Niet naief in de zin dat je alles 
afwacht maar als een kind dat verwacht hoe zijn Vader er is. Voor hem is. Altijd. 

Tot in het materiele toe. Wij kunnen zo bezig zijn met een soort materieel en geestelijk hamsteren 
dat we het wezenlijke voor vandaag vergeten en niet waarderen. God moet soms vechten om bij 
ons binnen te komen en ruimte te vinden omdat Hij wil zorgen. ‘Je word bemind door een 
Schepper die voor je zorgt ‘( H. Hoet ). 

Dat maakt rustiger meer ontspannen. Die onbevangenheid maakt blij van binnenuit. Vreugde zit 
niet in uiterlijke gedragingen of rijkdom maar in innerlijk bewust-zijn ik hoor bij Hem; hoor Hem 
toe. Dan kun je een processie of polonaise vieren; carnaval of intense stilte; zelfs verdriet en de 
dood worden dan relatief.  

Want Hij leeft en draagt zorg voor je. Vandaag. Aan ons de keus om vrij en blij te leven. Amen. 

 


