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22ste zondag, jr. A, Jer. 20, 7-9; Ps. 63, 2-6. 8-9; Rom. 12, 1-2; Mat. 16, 21-27 

Broeders en zusters, het kan voorkomen in je leven, dat je wordt verleid door God. Ik herinner 

me nog zeer goed de momenten waarop ik mijn roeping tot het priesterschap beleefde, nu bijna 

twintig jaar geleden. Ik voelde me uitgenodigd om de lange weg naar het priesterschap te gaan, 

niet door een sterfelijk mens, maar door een stem die van binnenuit kwam. Mijn leven verliep op 

dat moment heel anders. Ik had een goede baan als milieubeleidsmedewerker en een relatie. Er 

moesten dus keuzes gemaakt worden, pijnlijke keuzes, maar wel keuzes waarvan ik wist dat ze 

nodig waren, om zelf gelukkig te kunnen zijn en om anderen gelukkig te kunnen maken. Het 

afgelopen weekend heb ik deze keuze bevestigd door het uitspreken van mijn laatste geloften van 

armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, alsmede gehoorzaamheid aan de paus voor wat betreft 

de zending. Een lange weg van vorming binnen de Sociëteit van Jezus is daarmee afgerond, al 

blijft het natuurlijk goed om je van tijd tot tijd te blijven vormen.  

De profeet Jeremia getuigt er in de eerste lezing van hoe God hem verleid heeft. Jeremia is een 

lijdende profeet, hij heeft een moeilijke boodschap voor zijn volk. Hij leefde in de tijd van koning 

Nebukadnessar, de koning van Babel, die Jeruzalem aanviel en verwoeste. Jeremia predikt tegen 

zijn volk, dat ze moeten ophouden met achter andere goden aan te lopen en met de 

onderdrukking van vreemdelingen, weduwen en wezen. Jeremia wil dat mensen elkaar 

rechtvaardig behandelen. Hij is  geen onheilsprofeet, in tegendeel, hij is een van de grote 

verkondigers van het nieuwe Verbond dat de Heer met zijn volk sluit. ‘Ik schrijf mijn Wet in hun 

binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.’ Met die 

hoopvolle boodschap heeft de Heer Jeremia verleid. En Jeremia is voor Hem bezweken.  

Hoe anders vergaat het de apostel Petrus, althans voor dit moment in het leven van Jezus dat we 

zojuist hoorden in het Evangelie. Jezus begeeft zich met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Hij weet 

dat Hij daar veel tegenstand zal ondervinden, maar toch gaat Hij. En dan probeert Petrus Jezus 

Hem daarvan te weerhouden. Waarschijnlijk met de beste bedoelingen, Hij wil niet dat Jezus iets 

overkomt. Maar toch. Het antwoord van Jezus laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Stop 

daarmee. Je laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.’  

Jezus vraagt van ons dat wij ons geen zorgen maken over wereldse zaken, zoals aanzien of eer. 

Dat wij ons verzetten tegen de neiging om ons overal tegen te willen beschermen. Het gaat erom 

dat ook wij barmhartigheid laten zien aan de onderdrukten, de armen en de kwetsbaren.  

De heilige Paulus, die we hoorden in de tweede lezing, verwacht van ons dat we andere mensen 

worden, met een nieuwe visie. Dat we ons gedrag niet afstemmen op deze wereld. In onze tijd 

zou je kunnen zeggen: de wereld van de b.n.’ers, de wereld van glamour, succes en een grote 

mond. Het teken dat Jezus de wereld voorhoudt is het teken van het kruis, van jezelf helemaal 

geven, ten einde toe. Dat teken is onze enige hoop. Het kruis komt ons iedere tijd weer tegemoet, 

voor ieder van ons op een eigen, unieke manier. In iedere generatie zijn er weer mensen die het 

ons opnieuw voorhouden. Komende dinsdag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Moeder 

Teresa. Zij wist als geen ander hoe ze de hoopvolle boodschap van het kruis moest brengen aan 

de zieken en de allerarmsten in India. En komende zaterdag wordt de heilige jezuïet Petrus Claver 



herdacht. Hij ging in de 17e eeuw mee met de Afrikaanse slaven naar Zuid-Amerika, om hen te 

verzorgen, te bemoedigen en hen de redding en de vreugde van het geloof te verkondigen. Het 

zijn voorbeelden van mensen die zichzelf hebben gegeven, zoals Jezus zichzelf gaf, uit liefde, tot 

het uiterste toe. Amen.   

 

 

22nd Sunday, Jr. A, Jer. 20, 7-9; Ps. 63, 2-6. 8-9; Rom. 12, 1-2; Mat. 16, 21-27 

Dear brothers and sisters, it can happen in your life that you are seduced by God. I can still 

remember the moments when I felt strongly called to the priesthood, almost twenty years ago. I 

felt invited to go the long way to the priesthood, invited not by a mortal human being but by a 

voice coming from within. My life was very different at that moment. I had a good job as an 

environmental policy officer and I also had a relationship. So choices needed to be made, painful 

choices, but choices I knew they were needed in order to be happy and to make others happy as 

well. The previous weekend, I have confirmed this choice by making my final vows of poverty, 

chastity and obedience, as well as obedience to the Pope with regard to the mission. A long way 

of formation within the Societies of Jesus has thus been completed, although it will of course be 

good to have some further formation from time to time. 

In today’s first reading, the prophet Jeremiah gives witness of how God has seduced him. 

Jeremiah is a suffering prophet, he has a difficult message for his people. He lived in the time of 

king Nebuchadnezzar, king of Babylon, who attacked and destroyed Jerusalem. Jeremiah 

preaches to his people that they should stop following other gods and should stop treating 

refugees, widows and orphants unjustly. Jeremiah desires that his people treat their neighbours in 

a just way. He is not a prophet of doom, on the contrary, he is one of the great prophets of the 

new Covenant which the Lord makes with his people. ‘I will put my law within them, and I will 

write it on their hearts. I will be their God, and they shall be my people.’ With this message full of 

hope, the Lord has seduced Jeremiah. And Jeremiah has  surrendered to Him. 

How differently things are going for the apostle Peter, at least at this moment in Jesus’ life which 

we just heard in the Gospel. Jesus travels to Jerusalem with his disciples. He knows that He will 

meet a lot of opposition there, but still He goes. And then Peter tries to stop Jesus from doing so. 

Probably with the best intentions, He does not want anything bad happening to Jesus. And yet, 

Jesus’ answer is chrystal clear: Stop it. You are setting your mind not on divine things but on 

human things.’  

Jesus asks of us not to worry about worldly matters such as honor or fame. And also, that we 

oppose the tendency to protect ourselves against everything. What matters more is that we show 

mercy to the oppressed, the poor and the vulnerable. 

Saint Paul, whom we heard in second reading, likewise expects from us that we  become different 

people, with a new vision and that we are not conformed to this world, but transformed by the 

renewing of our minds, so that we may discern what is the will of God.  



The sign which Jesus is showing the world is the sign of the cross, of giving oneself completely to 

the end. That sign is our only hope. We encounter the cross in every age, each one is his or her 

own unique way. In every generation there are people who show it to us. Next Tuesday, the 

Church commemorates Saint Mother Teresa. She knew as no other how to bring the hopeful 

message of the cross to the sick and the poorest in India. And next Saturday, Saint Peter Claver is 

commemorated. This Jesuit went out with the African slaves to South America in the 17th 

century, to take care of them, to encourage them and to proclaim the salvation and the joy which 

our faith can bring. These are examples of people who fully gave themselves, just as Jesus fully 

gave Himself, out of love. Amen. 


