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Op. Woord 

Welkom broeders en zusters in deze Eucharistieviering op de 12-e zondag door het jaar. Soms lijkt 
alles in ons leven maar ook in het geloof van tegenstellingen aan elkaar te hangen. Dat hoeft niet 
altijd negatief te zijn. Het is wel belangrijk om die spanning binnen die paradoxen goed uit te houden. 
Zo horen we vandaag het vervolg van Jezus’zendingsrede tot zijn leerlingen en tot ons. We hoeven 
niet bang te zijn want God kent ons en zorgt altijd voor ieder van ons. Durven we te geloven en te 
vertrouwen aan het begin van deze Eucharistie. 

 

Het is best wel een wat lastig evangelie ( maar die zijn ook het meest boeiend ) om daar goed zicht 
op te hebben. Want er wordt nadrukkelijk – door de Heer ! – gesteld: tot drie maal toe:  ‘wees niet 
bang ‘( JP II ). En dus tegelijk ‘niet bevreesd te zijn voor hen die alleen maar.. het lichaam kunnen 
doden. ‘Even achteloos klinkt dat alsof dat niets voorstelt.  Het is nogal een vervolg op de 
zendingstoespraak ( vorige week deel 1 ) die Jezus’leerlingen van Hem meekrijgen.  Duidelijk een 
situatie van uiterste paradoxen. ( ogenschijnlijk onverzoenlijke stellingnames ) 

Profeten zoals Jeremia ( 1-e lez. ) kunnen daar over meepraten.  Hij had zelfs een bijnaam: ontzetting 
overal. Waar die man opdook ontstond rumoer. Het is ook een klaagzang ( jeremiade ) die 
uiteindelijk toch ook weer overgaat in een hoopvolle lofzang waarin een uitdrukkelijk beroep wordt 
gedaan op Gods’ steun en nabijheid. Hij had als profeet een ‘mission impossible  ‘- nl. Gods- zijn volk 
moest zich overgeven en bekeren -maar volbracht die toch omdat God hem bijstond. 

Dat is toch herkenbaar ook voor ons. Gebrokenheid en strijd spelen in ons leven een rol als het gaat 
om het maken van de juiste keuzes. De 2-e lezing spreekt hier over. God wil helen en ons helpen om 
van de ‘oude Adam ‘tot nieuwe Adam te worden. Anders gezegd: Christus wil in ons overwinnen en 
kan dat als wij Hem de ruimte geven om ons van binnenuit te veroveren. Daar hebben we de kracht 
van de H. Geest voor nodig om ook daadwerkelijk  hierin  mee te gaan en ons te begeven. 

Daarom is alleen het evangelie in staat die ultieme uitersten te beslechten en overbruggen. Dat gaat 
dus niet zonder slag of stoot. Mensen en machten kunnen zich doen gelden en veel bereiken maar 
uiteindelijk toch geen vaste – blijvende – invloed over ons uitoefenen. Zo is het dat het evangelie 
echt een blijde Boodschap is en geen bedreiging. ( duits geen ‘droh – botschaft maar froh- botschaft ) 

Het is wel belangrijk om het beeld goed af te stemmen op Jezus’verkondiging. Het is de beweging van 
tegen God opzien naar God uitzien. Wat van ons gevraagd wordt is: tot het uiterste vertrouwen. Met 
die basis kunnen we ons altijd en in alle opzichten op God onze Vader verlaten. Dat is alles en dat is 
alleen nodig.  Daar rekent Hij zelfs op in de hoop dat wij onze kleine berekeningen aan Hem 
overlaten..  

Al zijn wij dan als gelovigen een minderheid – letterlijk in aantal maar ook in betekenis en aanzien – 
God zorgt ervoor dat we tot een kwalitatief meerderheidsbelang kunnen uitgroeien. Maar je moet er 
wel in meedoen, in geloven, aan meewerken. Dat is alles waard. 

 

Dan zijn de sterke woorden en teksten van het evangelie ons handvest. Het is fantastisch om te 
geloven hoe zo Gods’voorzienigheid de dienst uitmaakt. Aan dat klimaat kunnen wij bijdragen. Hoe ? 
Door onbevangen goed- doen. Door trouw te zijn. Door niet bang te zijn.  Al zijn we klein Hij maakt 
ons groot; al voelen wij ons zwak Hij maakt ons sterk. Al zijn we niet in tel Hij maakt er winst van. 



 

Eenvoudig maar waar.  Het is deze zending in de wereld die de Heer aan zijn leerlingen toen en aan 
ons nu toevertrouwd. Erken God. Want die belijdenis van Hem, van zijn Naam is heilzaam en bouwt 
jezelf en heel de maatschappij op.  Niemand durft het te zeggen maar iedereen wacht er op. Wees 
niet bang je hemelse Vader staat achter je, is voor je en met je. 

Je zult het merken. Vandaag al en morgen en voorgoed. 

Amen. 


