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4e zondag, jr. B, Xaveriuskerk, Deut. 18, 15-20; Ps. 95; 1 Kor., 7, 32-35; Mc. 1, 21-28 

Broeders en zusters, in de eerste lezing kondigt Mozes aan dat de Heer, onze God een profeet zal doen opstaan, naar 
wie het volk moet luisteren. Wij geloven dat dit woord van Mozes wordt vervuld door de komst van de Messias, 
Jezus Christus. Maar waarin zit hem eigenlijk het profetische aspect van Jezus’ blijde Boodschap?  

Zoals u bekend zal zijn, zegt een echte profeet bepaalde dingen over de toekomst, die vervolgens waar blijken te zijn. 
Nu heeft Jezus hele duidelijke dingen gezegd over de toekomst. Allereerst: aan het begin van zijn verkondiging zei 
Hij: het Rijk Gods is nabij. Dit Rijk Gods is er inderdaad gekomen in de dood en de verrijzenis van Christus. Het is 
een rijk van gerechtigheid, vrede en vreugde. Het is dus al midden onder ons, maar er zit ook een toekomstig aspect 
aan het Rijk Gods: het zal komen in heerlijkheid, namelijk bij de wederkomst van Christus.  

De Heer heeft ons niet verweesd achtergelaten tot het zover is. Want - en dit is het tweede toekomstige aspect van 
Christus’ blijde Boodschap: zijn aankondiging dat de heilige Geest over u zal worden uitgestort. Die Geest zal in ons 
zijn, maar vergis u niet: de wereld is niet ontvankelijk voor de Geest. In het evangelie volgens Johannes lezen we dat 
de Geest u alles zal leren en u alles in herinnering zal brengen wat Jezus gezegd heeft. Maar de vrede die Jezus ons 
toezegt door de belofte van de heilige Geest is anders dan de vrede die de wereld geeft.  

Dat is tevens een derde aspect van de boodschap over de toekomst die Jezus voor ons in petto heeft: er zal strijd zijn 
van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk, zo zegt Hij; er zal hongersnood zijn, ziektes en aardbevingen, 
nu hier, dan daar. Maar de blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot 
getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen.  

De verkondiging van het Rijk Gods heeft dus zowel iets hoopvols in zich, als ook rampspoed. Maar heel duidelijk 
wordt het door de daden van Jezus dat zijn kracht groter is dan de krachten van het kwaad. De onreine geesten zijn 
niet in staat om personen nog langer in de greep te houden wanneer Jezus tot hen spreekt. Jezus leert met gezag en 
daarom, door zijn bevoegdheid die Hij ontvangen heeft van de Vader, is Hij in staat om mensen te genezen van de 
macht van het kwaad.  

Tenslotte nog een woord over wat deze blijde Boodschap voor ons kan betekenen en dan in het bijzonder voor ons 
sociale leven. De sleutel daarvoor zit in de tweede lezing van de heilige Paulus. Hij spreekt daar over het 
huwelijksleven en over hen die ongehuwd zijn. Mensen die als alleenstaande leven, kunnen zichzelf compleet 
toewijden aan de Heer. Met het huwelijk kunnen er verschillende conflicterende belangen komen: de aandacht kan 
verdeeld raken tussen wereldse zaken en aandacht voor elkaar. Maar natuurlijk, zo voegt Paulus er aan toe, het 
huwelijk is in zichzelf iets goeds. Vandaag de dag hebben veel jongeren schrik om te trouwen, om een verbinding 
voor het leven aan te gaan. Zij worden afgeschrikt door de vele echtscheidingen die zij om zich heen zien, door de 
hoge lasten, enzovoort.  

De Kerk bemoedigt jonge mensen die verkering hebben om serieus te overwegen wat een huwelijk voor hen zou 
kunnen betekenen. De Kerk biedt ook voorbereiding aan voor hen die willen trouwen en een gezin willen stichten. 
Maar daarnaast, zo schrijft paus Franciscus in zijn inspirerende brief over de vreugde van de liefde, Amoris Laetitia, 
zou het goed zijn als de Kerk meer aandacht heeft voor hen die pas getrouwd zijn en zou de Kerk jonge koppels 
moeten helpen om hun ervaringen te delen met andere leden van de kerkgemeenschap, zowel bij vreugde als bij 
verdriet.   

De heilige Paulus wijst dus op een risico van een huwelijksrelatie dat van alle tijden is: dat je zozeer in beslag wordt 
genomen door wereldse zaken dat de aandacht voor God verslapt. Het is zaak om de apostel hier niet verkeerd te 
begrijpen: natuurlijk moedigt hij man en vrouw aan om voor elkaar te zorgen. Maar hij wil tegelijkertijd de 
alleenstaanden, de celibatairen een hart onder de riem steken door te zeggen dat zij hun aandacht geheel en al bij de 
Heer kunnen houden en dat zij daarom tevreden kunnen zijn met hun huidige levensstaat. En de gehuwden wil hij 



op het hart drukken dat ze blijven bedenken dat God de bron is van hun liefde voor elkaar. Samen bidden geeft 
kracht aan het huwelijksleven, dit is een wijsheid van vele eeuwen ervaring.  

Laat ons bidden, broeders en zusters, dat we volledig op de Heer Jezus kunnen blijven vertrouwen, in wat voor 
levensstaat we ons ook bevinden. Jezus heeft de kracht van het kwade overwonnen en Hij biedt ons nog steeds zijn 
hulp aan, vandaag. Amen.    

 

 

4th Sunday, yr. B, Xavier’s church, Deut. 18, 15-20; Ps. 95; 1 Kor., 7, 32-35; Mk. 1, 21-28 

Brothers and sisters, in the first reading, Moses announces that the Lord, our God, will raise up a prophet, to whom 
the people should listen to. We believe that Moses’ words are fulfilled with the coming of the Messiah, Jesus Christ. 
Now we may ask ourselves: what is the prophetic aspect of Jesus' message?  

As you will be aware, a true prophet says certain things about the future, which then turn out to be true. Now Jesus 
has said very clear things about the future. First of all, at the beginning of his proclamation He said: The kingdom of 
God is near. This kingdom of God has indeed come into being in the death and resurrection of Christ. It is a realm 
of justice, peace and joy. So his Kingdom is already in the midst of us, but there is also a future aspect of this 
Kingdom of God: at the second coming of Christ, his reign will definitively come in glory.  

The Lord did not abandon us until that time comes. Because - and this is the second future aspect of the good News 
Jesus Christ has given us: He announces that the Holy Spirit will be poured out on you. The Spirit will be in us, but 
don't be mistaken: the world is not receptive to the Spirit. In the gospel according to John, we read that the Spirit 
will teach you everything and remind you of everything Jesus has said. But the peace which Jesus has promised us 
with the outpouring of the Holy Spirit is different from the peace which the world gives us.  

This is a third aspect of the message Jesus has in store for us about the future: ‘you will hear of wars, of nations 
rising against nations and kingdom against kingdom’, He says. There will be famines, illnesses and earthquakes in 
various places. But the good News of the Kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony for all 
nations and then the end will come.  

So the proclamation of the kingdom of God contains both hope and disaster. Still, it becomes very clear through 
Jesus' actions that his power is stronger than the forces of evil. The impure spirits are unable to hold on to people 
when Jesus speaks to them. Jesus teaches with authority and therefore, through his authority which He received from 
the Father, He is able to heal people from the power of evil.  

 

 

Finally, I would like to say a word about what this good News could mean for us and, in particular, for our social life. 
The key lies in Saint Paul's second reading. There he talks about marriage and about those who are unmarried. 
People who are living as single, can completely dedicate themselves to the Lord. Marriage on the other hand could 
lead to different conflicting interests: the attention could be divided between worldly issues and attention towards 
each other. Of course, Paul adds, marriage is a good in itself. Today, many young people are afraid to get married, to 
establish such a bond for the rest of their lives. They are deterred by the many divorces they see around them, by the 
high costs, etcetera.  

The Church encourages young people who are engaged to consider seriously what a married life could mean for 
them. The Church also offers preparation for those who want to marry and to start a family. And in addition, 
according to Pope Francis in his inspiring letter about the joy of love, Amoris Laetitia, it would be good if the Church 
would offer counsel to those who have recently married. The Church could facilitate that young couples share their 
experiences of both joy and sorrow with other members of the church community.  



St. Paul points out a risk of a marital relationship which is of all times: that husband and wife are so busy with all 
kinds of worldly affairs, that the attention for God slowly getting less. It is important not to misunderstand the 
apostle here: of course he encourages man and woman to look after each other. But at the same time he wants to 
inspire singles, those who are celibate, by saying that they can keep their whole attention to the Lord and that they 
can therefore be content with their present state of life. And he wants to encourage those who are married that they 
realize that God remains the source of their love. Praying together gives strength to marital life, this is a wisdom of 
many centuries of experience.  

So let us pray, dear brothers and sisters, that we have a growing confidence in the Lord Jesus, regardless of the state 
of life we are in. Jesus has overcome the powers of evil and He is still offering his help to us today. Amen. 


