
5e Zondag door het jaar - B 
Toon Suffys SJ 
 
In Vlaanderen wordt er wel eens lachend gezegd: Je moet hen niets vragen, zij zijn 
gepensioneerd. Zij hebben geen tijd meer. en inderdaad: veel jong gepensioneerden zijn 
druk bezig met zorgen, zorgen voor hun kinderen en kleinkinderen, hun vrienden, hun 
vereniging. Hun agenda staat vol activiteiten. Er kan niets meer bij. Mijn zus zei onlangs 
over haar man: hij was meer thuis toen hij nog werkte. Nu, zelf is zij ook veel op weg om 
buren, familie of vrienden te helpen.  
 
Inderdaad, veel goede mensen zijn actief in hun gezin, hun werk, hun verenigingsleven, in 
de kerk soms. en vaak hebben die mensen het gevoel: ik heb geen tijd voor mezelf. Ik 
loop aan mezelf voorbij.  
 
Datzelfde gevoel heb ik bij de lezingen die de Kerk ons voorhoudt vandaag. Job klaagt dat 
het leven een last is. Paulus beschrijft hoe hij nog maar in één zaak is geïnteresseerd: de 
verkondiging van Jezus Christus. En met Jezus zelf gaat het de zelfde kant op: van de 
synagoge op vriendenbezoek, aandacht voor de schoonmoeder die ziek is. Vele zieken 
komen heel de dag door naar Hem om verlossing uit hun lasten. Ook Hij heeft geen tijd 
voor zichzelf. Daarom staat Hij vroeg op en gaat met zijn Vader overleggen: uw naam 
worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede ... En midden in dat overleg komen zijn 
leerlingen Hem weer uitnodigen om voor hen te zorgen.  
 
Als jij dus soms de indruk hebt dat je te druk bezig bent, neem dan eens de tijd om te 
kijken naar Jezus. Zie je Hem werken en in dat werk de zin van zijn leven vinden: de 
Naam van de Vader heiligen, zijn rijk op aarde vestigen, zijn wil doen in de liefde tot Gods 
mensen. 
 
 
Misschien ligt de zin van jouw leven ook in al die zaken waarmee je bezig bent. Kijk naar 
Jezus en zie of jouw werk ook Gods Naam heiligt, zijn Rijk vestigt, zijn liefde brengt naar 
de mensen om je heen.  
 
Soms denken wij dat Gods werk doen gaat om grote dingen: de wereld veranderen. Jezus 
doet dat in het samen bidden met zijn volksgenoten, aandacht hebben voor zieken, voor 
armen, voor vrienden ..., aandacht hebben voor de Vader zelf. Hij had ook altijd tijd voor 
iets meer. 
 
Dat is inderdaad vaak zo: aan mensen die al heel druk in de weer zijn, mag je vragen om 
eens te komen helpen. Zij vinden nog wel een gaatje om dat erbij te nemen. Misschien is 
dat een criterium? Als wij geen tijd meer hebben voor de medemensen, geen tijd om ons 
in te zetten voor iets goeds, dan moeten wij misschien ons de vraag stellen of we wel goed 
bezig zijn. Er is immers nog werk voor vrijwilligers waar wij ook komen. Ik had dat gevoel 
vrijdagnamiddag hier in de kerk. Dan komen vrijwilligers poetsen, de kerk schoon maken 
opdat wanneer jij komt bidden, je niet in het vuil moet zitten. Er zijn veel mensen die 
ongemerkt iets voor anderen doen. Dat kan hier in onze kerk op veel manieren: mee 
zingen, schoon maken, helpen bij de collecte, zieken  bezoeken ... Hier kun je heel zinvol 
Gods naam heiligen.  
 
Er zijn voor ons zoveel gelegenheden om hetzelfde te doen als Jezus. Laten wij in deze 
viering nadenken of wij Hem daarin navolgen. Of wij met alles waar we mee bezig zijn 
Gods naam heiligen, zijn Rijk doen komen en zijn wil volbrengen.  
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In Flanders, it is sometimes laughingly said:  "you should not ask them anything, they are 
pensioners. They no longer have time". and indeed: many young pensioners are busy 
caring, caring for their children and grandchildren, their friends, their association. Their 
agenda is packed with activities. Nothing more can be done. My sister recently said about 
her husband: he was more at home when he was still working. Now, she herself is also a 
lot on her way to help neighbours, family or friends.  
 
Indeed, many good people are active in their family, their work, their social life,  sometimes 
in the church. And often those people feel: I don't have time for myself. I walk past myself.  
 
I have the same feeling in the lectures that the Church is giving us today. Job complains 
that life is a burden. Paul describes how he is only interested in one thing: the 
proclamation of Jesus Christ. And with Jesus himself it goes in the same direction: from 
the synagogue to a visit to friends, attention for the mother-in-law who is ill. Many sick 
people come to Him all day long to save them from their burden. He too has no time for 
himself. That's why he gets up early and consults with his Father: your name be hallowed, 
your kingdom comes, your will be done.... And in the midst of that meeting, his disciples 
come to invite him again to look after them.  
 
So if you sometimes have the impression that you are too busy, take a moment to look at 
Jesus. See you see how He finds the meaning of His life in that work: to establish the Holy 
Name of the Father, establish His Kingdom on earth, to do His Will in the love of God's 
people. 
 
Maybe the meaning of your life lies in all the things you are doing. Look at Jesus and see if 
your work also sanctifies God's Name, establishes His Kingdom, brings his love to the 
people around you.  
 
Sometimes we think that God's work is about big things: changing the world. Jesus does 
that in praying together with his people. He pays attention to the sick, to the poor, to 
friends.... and to the Father himself. He also always had time for something more. That is 
indeed often the case: you can ask people who are already very busy to come and help. 
They still find a way to take that on board. Perhaps that is a criterion? If we no longer have 
time for the people around us, if we do not have the time to work for something good, then 
perhaps we should ask ourselves whether we are doing a good job.  
 
After all, there is still work for volunteers wherever we come. I had that feeling on Friday 
afternoon here in the church. On Friday volunteers come to clean the church so that when 
you come to pray, you don't have to sit in the dirt. There are always people who do 
something for others unnoticed. There are many ways to do this also here in our church: to 
sing in the choir, to clean the church, to help with the collection, to visit sick people.... Here 
you can very meaningfully sanctify God's name.  
 
There are so many occasions for us to do the same as Jesus. Let us consider in this 
celebration whether we will follow Him therein. Can we make God's name holy, bring his 
kingdom to life and accomplish His will with all what we are doing? 


