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Zusters en broeders, “wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn 

wat het wil – zullen zij het verkrijgen”.  Zie hier het antwoord op een veelgehoorde vraag 

waarom onze gebeden zo weinig verhoring lijken te vinden. Jezus stelt dat de verhoring van 

ons gebed afhangt van de eensgezindheid waarmee iets gevraagd wordt. Als onze gebeden 

niet verhoord worden moeten wij ons dus serieus afvragen hoe het gesteld is met onze 

onderlinge eensgezindheid als gelovige gemeenschap. Met andere woorden: het ligt niet aan 

God wanneer ons gebed niet wordt verhoord, maar aan onszelf! 

 

Het gaat hier echter niet om saamhorigheid op basis van louter menselijke sympathie. De 

eensgezindheid die Jezus bedoelt is wezenlijk gebaseerd op het één zijn in Zijn Naam. Jezus 

belooft zijn persoonlijke aanwezigheid in onze gemeenschap: “waar er twee of drie verenigd 

zijn in [z]ijn Naam”. Die naam luidt: “God is redding”. De naam Jezus betekent dat de naam 

van God zelf tegenwoordig is in de persoon van zijn Zoon, die mens geworden is voor de 

definitieve verlossing uit de zonde. Het is die goddelijke naam die alleen het heil brengt. 

Verenigd zijn in de naam van Jezus betekent dat we één zijn in het geloof dat God ons redt; 

één zijn in de liefde die God is.  

 

Als geloofsgemeenschap zijn we gefundeerd op de Naam van Jezus. In zijn Naam zijn we 

gedoopt. De Kerk die wij vormen is een gemeenschap van gelovigen die verenigd is in Jezus’ 

Naam. Daarom begonnen we deze viering ook “in de Naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest”. Op grond van die eenheid is Hij midden onder ons. Met onze eensgezindheid 

of verdeeldheid staat of valt Gods aanwezigheid onder ons. We dragen een grote 

verantwoordelijkheid naar elkaar toe en naar de wereld waarin wij leven. Vandaar dat sint 

Paulus zijn gemeenteleden in Rome ook op het hart drukt dat zij moeten zorgen “niemand 

iets schuldig te zijn. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint heeft 

de wet vervuld.” 

 

Vanuit dit perspectief is het dan ook dat Jezus ons opdraagt om elkaar ter verantwoording te 

roepen wanneer iemand gezondigd heeft. Zonde is er wanneer God wordt beledigd en de 

liefdesband tussen de mens en God en tussen de mensen onderling willens en wetens wordt 

verstoord of verbroken. De dagelijkse realiteit, ook die van christelijke gemeenschappen, is 

dat wij zondaar zijn en dat menselijke zwakheid oorzaak is van schadelijke onenigheid. De 

broederlijke of zusterlijke vermaning is bedoeld om de onderlinge eenheid te herstellen 

zodat de gemeenschap een plaats van waarachtige en authentieke aanwezigheid van God 

kan zijn en blijven. 

 

Jezus geeft ieder van ons een volmacht om te binden en te ontbinden: “Wat gij zult binden 

op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de 

hemel ontbonden zijn.”  Twee weken geleden hoorden wij hoe deze zelfde woorden tot 

Petrus, als eerste en leider van het apostelcollege, werden gericht. Daar waren ze verbonden 

met de zogenaamde sleutelmacht die Jezus aan Petrus gaf: om mensen al dan niet te 

ontslaan van hun schulden. Petrus heeft van Godswege een sleutel gekregen om te binden 



of te ontbinden: om mensen vrij te spreken van hun schulden en ze daarmee weer op te 

nemen in de gemeenschap van de gelovigen of om mensen juist op grond van hun schuld 

buiten die gemeenschap te sluiten. 

 

Binnen de geloofsgemeenschap bekleden wij allen ten opzichte van elkaar een sleutelpositie 

op de plaats waar we staan. “Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier 

ogen terecht. En als hij niet wil luisteren naar u, naar getuigen en naar de Kerk, beschouw 

hem dan als een buitenstaander.” En Jezus bevestigt dat wat wij zullen binden of ontbinden 

op aarde ook in de hemel gebonden of ontbonden zal zijn. 

 

Ontbinden doen we als we elkaar hier en nu vrijspreken en bevrijden van alles wat ons als 

individuele mens en als gemeenschap van elkaar en van God scheidt. Het is liefde die 

ontbindt. De liefde vergeeft. De liefde spreekt vrij en ontbindt ons zo van zonde en schuld. 

Liefde bindt ook en bevestigd, want ze is gebaseerd op waarheid en rechtvaardigheid. Ware 

liefde zal iedere onwaarheid en onrechtvaardigheid aan de kaak stellen. Daarbij kan iemand 

ook buiten de gemeenschap komen te staan. Maar dat is altijd de eigen keuze: “als hij ook 

naar de Kerk niet wil luisteren, beschouw hem dan als een buitenstaander”, zegt Jezus. Als 

iemand niet wil behoren tot de gemeenschap dan is dat een bindende beslissing die 

uiteindelijk gerespecteerd dient te worden en bevestigd door de gemeenschap. 

 

God is liefde. Liefde is de sleutel waarmee wij voor onszelf en elkaar de eensgezindheid 

mogelijk maken. Niemand wil verdeeldheid of onenigheid. Maar we zitten soms gevangen in 

onze eigen menselijke gebrokenheid. Als we door pijn en verdriet, door trauma’s en onrecht 

in onszelf opgesloten zijn geraakt; als we door leugen en schuld zijn vastgelopen in het 

leven; als we niet weten hoe we uit de strikken van de angst moeten raken, dan is er de 

bevrijdende kracht van de liefde, van de Naam van God. Zo worden we als menselijke en 

gelovige gemeenschap opgebouwd. 

 

Zusters en broeders, ook wij hebben dus de sleutels van het Rijk der hemelen in handen 

gekregen. Het is aan ons om de sloten te vinden waarop die sleutel van de liefde past. En 

daarmee moeten we niet wachten tot aan de hemelpoort, want het evangelie is bedoeld 

voor het leven hier op aarde. Jezus is midden onder ons telkens als wij door onze liefde een 

zuster of broeder uit haar of onvrijheid weten te bevrijden. Telkens als we elkaar bevestigen 

in de liefde en in liefde de waarheid dienen. Het is door onze liefde dat wij harten kunnen 

openen en zo een hemel op aarde ontsluiten, omdat Jezus zelf in ons midden zal zijn. Want 

wat we zullen binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat wij zullen 

ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Als we zo eensgezind op aarde in 

Jezus’ Naam iets vragen dan zullen wij het verkrijgen van onze hemelse Vader. Amen. 


