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“Gelooft in de Blijde Boodschap.” Met deze woorden begon Jezus zijn openbare leven. We 

hoorden het vorige zondag. Het zijn de eerste woorden die van Jezus zijn opgetekend. We 

hoorden zojuist welke indruk Hij maakte. “De mensen waren buiten zichzelf van verbazing, 

want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.” 

Jezus was niet zomaar een leraar. Hijzélf was Gods Blijde Boodschap. Zijn persoon, zijn leven 

en zijn woorden waren een boodschap op zich. Zijn gezag bestond erin dat Hijzelf leefde wat 

Hij anderen voorhield. Daarom riep Hij ook tegenstand op. De onreine geesten voelden zich 

door Hem bedreigd. 

In zekere zin leeft Jezus nog altijd persoonlijk voort in de Blijde Boodschap. Telkens als wij 

het evangelie hier en nu lezen spreekt Hij zelf tot ons; treedt Hij als het ware uit het 

gesproken Woord persoonlijk op ons toe; raakt Hij ons aan. Als wij het evangelie horen lezen 

komt als vanzelf een beeld van Jezus op ons netvlies, in ons hoofd en in ons hart. Daarom 

wordt het evangelieboek in de liturgie ook met zoveel eerbied omgeven: het wordt plechtig 

binnengedragen, krijgt een ereplaats op het altaar; het wordt bewierookt en gekust. In het 

boek vereren wij de levende persoon van Jezus Christus die in zijn evangelie midden onder 

ons aanwezig is. 

Geloven in de blijde boodschap betekent dan voor ons ook concreet: de persoon van Jezus 

aanvaarden; Zijn voorbeeld volgen in ons dagelijks leven. Een christen is een andere 

Christus: onze levensopdracht is het om steeds meer op Christus te gaan lijken. In ons 

denken, spreken en doen. Dit wordt van iedere gedoopte verwacht, aangezien we door het 

doopsel delen in de profetische taak van Jezus. Maar toch zijn er al heel vroeg in de 

kerkgeschiedenis mannen en vrouwen geweest die van deze navolging van Jezus hun 

levenskeuze hebben gemaakt. Zij beluisterden in de woorden van Jezus een 

onweerstaanbare aansporing om “vader en moeder, vrouw en kinderen, huizen en akkers” 

letterlijk achter te laten en zich geheel en al aan God te wijden. Ongehuwd en zonder 

persoonlijke eigendommen. Omwille van een exclusieve liefdesrelatie met God. 

De apostel Paulus was ook zo iemand. In de tweede lezing legt hij zijn toehoorders uit wat 

die onverdeelde toewijding aan de Heer feitelijk inhoudt. “Wie niet getrouwd is heeft zorg 

voor de zaak van de Heer, hoe hij de Heer kan behagen.” Het huwelijk is iets goeds; het is 

door God gewild en door Hem gezegend. Maar wie er vrijwillig van af ziet maakt zich vrij om 

zorg te hebben voor de zaak van God. Zoals Jezus zelf geheel en al aan de zaak van God was 

toegewijd. Tot in de dood aan het kruis toe. En door zichzelf zo te geven kon Hij de dood ook 

overwinnen. Die onverdeelde toewijding geeft deel aan het verrijzenisleven van Jezus zelf. 

De monniken en monialen zijn historisch gezien de eerste categorie van religieuzen die zich 

geheel vrijmaakten om hun leven onverdeeld aan God te wijden in de geest van de Blijde 

Boodschap. Maar zij zijn niet de enigen. Tot op de dag van vandaag ontstaan nog altijd 

nieuwe vormen van evangelisch leven waarin vrouwen en mannen zich toeleggen op de 

navolging van Jezus en zo het profetisch karakter van het evangelie gestalte geven in onze 

samenleving. 



Voor allen geldt wat de heilige Benedictus in zijn Regel voor monniken als fundamentele 

leefregel voorhoudt: “Niets stellen boven Christus; niets stellen boven de liefde van 

Christus.” Onze enige reden van bestaan als christenen en als religieuzen is die 

allesovertreffende, alles uitsluitende liefde voor Christus.  

Een leven in verbondenheid met Jezus Christus kan niet anders dan een profetisch karakter 

hebben. Een profeet is iemand die spreekt in de naam van God; in wie God zijn eigen 

woorden in de mond legt en die aan het volk zegt wat de Heer hem opdraagt. Mozes was 

zo’n profeet. En hij kondigde de komst van Jezus aan als de grote Profeet. Jezus, de Zoon van 

God, bracht een “nieuwe leer met gezag”. Zijn woorden vertolkten Gods kracht en 

bewerkten genezing en heil. Zo is ook het leven van een christen enkel waarachtig profetisch 

als dat leven verbonden blijft met Jezus, dé Profeet van God bij uitstek. Wij zullen profeten 

zijn door in deze geseculariseerde samenleving, waarvan wij deel uitmaken, trouw te blijven 

aan de Blijde Boodschap die Jezus heeft verkondigd en voorgeleefd. 

In een tijd waar, in ons deel van de wereld, de Kerk letterlijk uit het straatbeeld verdwijnt en 

de waarde van religie openlijk wordt betwijfeld, zijn gemeenschappen van evangelisch leven, 

parochies en kloosters, hoopgevend. Zij houden de diepgewortelde hunkering van elke mens 

naar onvoorwaardelijke liefde levend en maken die zichtbaar. Door niets te stellen boven de 

liefde van Christus krijgt alles wat in onze wereld belangrijk heet ineens een relatieve 

betekenis. Het christelijk leven geeft hoop omdat het uitzicht biedt op een leven waarin wij 

ten volle vrij zijn doordat wij onttrokken worden aan de neiging van het egoïsme, de 

dwangmatigheid van onze ikkigheid die de maat van alle dingen wil zijn. 

We zijn allen door onze doop aan God gewijd. Jezus heeft in zijn leven, dood en opstanding 

getoond dat zijn leer een “nieuwe leer met gezag” was. Wij zijn geroepen om in deze tijd de 

getuigen te zijn van die nieuwe leer. Met de heilige Benedictus zou ik willen zeggen: “Laten 

wij dan onze lendenen omgorden met het geloof en de trouw in het volbrengen van het 

goede, en gaan wij dan, geleid door het Evangelie, voort op zijn wegen, om Hem te mogen 

aanschouwen, die ons naar zijn Rijk geroepen heeft.” Amen. 


