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Jer. 20, 10-13; Ps. 69, 8-10. 14. 17. 33-35; Rom. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33 

 

Broeders en zusters, onlangs wandelde ik in een natuurgebied en toen hoorde ik plots 

een luid gekwetter in het struikgewas, maar heel melodieus. Ik maakte een 

geluidsopname van deze vogel op mijn telefoon en thuis gekomen vond ik uit dat 

het een tuinfluiter moet zijn geweest. U kunt de tuinfluiter vinden op YouTube, een 

onooglijk vogeltje dat prachtig kan zingen.  

In het Evangelie van vandaag wordt door Jezus de mus ten tonele gevoerd, die in 

geld uitgedrukt bijna niets waard is, maar waar God de Vader toch zorg voor draagt. 

Jezus gebruikt dit beestje als een voorbeeld van Gods Voorzienigheid en Hij doet dit 

ter bemoediging van zijn leerlingen. Zij moeten niet bang zijn voor de mensen om te 

getuigen van hun geloof, want God, die zorg draagt voor de schepping, heeft zo 

mogelijk nog meer zorg voor de mens. Iedere haar van uw hoofd is geteld.  

We moeten wel oppassen dat een vertrouwen in Gods Voorzienigheid niet leidt tot 

een naïeve kijk op het leven. De heilige Paulus wijst ons erop dat vanaf de eerste 

mens de zonde in de wereld is gekomen en met de zonde de dood. We zien dat nog 

altijd om ons heen. Er wordt momenteel hevig gevochten tegen de manschappen 

van Islamitische Staat in het huidige Irak. Dit is de streek waar volgens de traditie het 

aardse paradijs werd gelokaliseerd, het Tweestromenland van de Eufraat en de Tigris.  

En in onze eigen samenleving worstelt men met de dood, in plaats van dat het 

natuurlijk levenseinde en het allereerste begin van het menselijk leven worden 

geëerbiedigd.  

Paulus brengt zijn leer over de zonde en de dood om aan te tonen dat wij allen 

worden gered door het leven van één mens, Jezus Christus. Dank zij Hem zullen zij 

die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, zoveel 

heerlijker leven en heersen. Het geloof in Jezus brengt zoveel goeds, allereerst het 

perspectief op het eeuwig leven. We realiseren ons lang niet altijd wat een verschil 

dit maakt, om te geloven in een rechtvaardige God die wij tegemoet gaan en die we 

eens zullen zien van aangezicht tot aangezicht, in het gezelschap van de engelen en 

de heiligen. Wat ook een groot verschil maakt is te geloven dat we onze dierbaren 

die ons zijn ontvallen, eens zullen terugzien en voor hen te bidden. Het maakt een 

groot verschil te leven in hoop in plaats van wanhoop, zodat we met vertrouwen de 



dingen kunnen doen die van ons gevraagd worden. En bovenal maakt het een 

verschil om elkaar te beminnen, zeker wanneer wij de bron van de liefde kunnen 

herkennen in God zelf, die ons uitnodigt om in zijn liefde te blijven.  

Het besef dat wij worden gered door Jezus Christus verleent kortom aan de mens 

een waardigheid die hoog verheven is. We zijn als mensen geschapen naar het beeld 

van God. De menselijke waardigheid wordt voltooid in de roeping van de mens tot 

de goddelijke zaligheid. Want God heeft ons ter wereld gebracht om Hem te kennen, 

te dienen en te beminnen, en zo in het paradijs te komen. (CKK, nr. 1721) 

Beste mensen, tenslotte zou ik u nog iets willen meegeven nu voor de meesten van 

ons de vakantie voor de deur staat en dat is de waarde van echte vriendschap. Bij 

echte vriendschap laat je elkaar in elkaars waarde. Dat geeft de mogelijkheid om lief 

en leed te delen, om echt te luisteren naar elkaar en naar wat er zich in de ander 

beweegt aan diepere zieleroerselen. En soms kan dit betekenen dat we een poging 

doen om ons te verzoenen met een vriend of vriendin van wie we vervreemd zijn  

geraakt.  

Het woord ‘vakantie’ is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘vacare’, dat betekent: 

‘vrij zijn’. ‘Vrij zijn’ kan ook betekenen dat een obstakel uit de weg wordt geruimd 

dat tussen twee vrienden in stond. In die zin hoef je niet per se ver weg te gaan om 

vakantie te vieren, wanneer je gewoon een tijdje vrij bent om datgene te doen waar 

je je hart aan kunt ophalen. Ik hoop van harte dat de komende tijd zich ook leent om 

de waarde van echte vriendschap nog eens te ontdekken. Want geen groter liefde kan 

iemand hebben dan deze, zo zei Jezus, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

Amen.  

  



 

12th Sunday, Yr. A, Xavier Church 

Jer. 20, 10-13; Ps. 69, 8-10. 14, 17, 33-35; Rom. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33 

 

Dear brothers and sisters, recently I walked into a nature reserve and suddenly I 

heard a loud and very melodious whisteling of a bird in the scrub nearby. I made a 

sound recording of this bird on my phone and back home I found out that it must 

have been a garden warbler. For those of you who live in the inner city, you can 

also find the garden warbler on YouTube, an rather unsightly bird who sings 

beautifully. 

In today’s Gospel, Jesus speaks of sparrows, who are sold for a penny, but 

nevertheless they are are precious to God and He cares for them. Jesus uses this 

tiny animal as an example of God's Providence, and He does so in order to 

encourage his disciples. They should not be afraid of anyone to give witness of 

their faith, because God, who cares for his creation, shows even more care for 

man. Even the hairs of our heads are all counted. 

On our part, we must be careful that our trust in God's Providence does not lead 

to a naive view of reality. Saint Paul points out that since the life of Adam, sin has 

come into the world and death came through sin. We can still see that around us. 

For instance, we can think of the fierce fighting which takes place against the 

Islamic State forces in present Iraq. This war takes place precisely in the region 

where, according to the tradition, the earthly paradise was located, in Mesopotamia, 

the land between the Euphrates and Tigris rivers. Or we can think of the Dutch 

society, where we are struggling with death, instead of a respect shown for the 

natural end of life and the very beginning of human life. 

St. Paul teaches about sin and death in order to show that we are all saved by the 

life of one person, Jesus Christ. Through this one man, Jesus Christ, those who 

receive the abundance of grace and the free gift of righteousness will exercise 

dominion in life. The faith in Jesus brings so much goodness: first of all, the 

perspective of eternal life. We do not always realize what difference this makes, to 

have faith in a righteous God whom we will encounter personally, whom we will 

see face to face in the company of the angels and saints. It also makes a big 

difference to believe that we will meet again our beloved departed and to pray for 

them. It makes an enormous difference to live our daily lives in hope rather than in 

despair, so that we can do the things we have been asked to do with confidence. 

And above all, it makes a difference to love one another, especially when we can 

recognize the source of love in God Himself, who invites us to remain in His love. 



In short, the realization that we are saved by Jesus Christ gives us as human beings 

a dignity which is highly exalted. We are created in the image of God. Human 

dignity is completed in a man’s vocation to the divine beatitude. God put us in the 

world to know, to love, and to serve him, and so to come to paradise. 

Finally, dear brothers and sisters, I would like to share with you something else and 

that is the value of true friendship. For most of us the Summer holiday is near. 

Living out true friendship means that we fully respect our friend’s dignity. This 

gives us the opportunity to share our joys and our sorrows, to really listen to one 

another, to what goes on in the other’s soul. And sometimes, it could mean that we 

make an attempt  to be reconciled with a friend from whom we have been 

alienated. 

The word 'vacation' is derived from the Latin verb 'vacare', which means 'to be 

free'. To be free could also mean that a certain obstacle is eliminated between two 

friends. In that sense, you do not necessarily have to go far away to be on holidays, 

if you're just free to enjoy to your heart’s content. I truly hope that the times ahead 

will provide an opportunity to deepen a particular friendship. For, as Jesus says, no 

one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends. Amen. 


