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31e zondag door het jaar - A 
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31e zondag, jr. A, Xaveriuskerk,  

Mal. 1, 14 – 2, 2. 8-10; 1 Tess., 2, 7-9. 13; Mt. 23, 1-12 

Broeders en zusters, toen mijn overste mij twee en een half jaar geleden een zending 

gaf om naar Amsterdam te gaan, gaf hij mij als voorbeeld daarbij de heilige 

Willibrord. Overmorgen viert de kerk in Nederland het hoogfeest van deze heilige, 

een van de eerste Engelse missionarissen die vanuit Ierland naar de lage Landen 

overstak om hier het evangelie te verkondigen. Mijn overste zei dat ook omdat ik, 

net als Willibrord veel zou moeten reizen, voor mijn werk voor de ignatiaanse 

lekenbeweging GCL in Nederland en Vlaanderen, voor de priesteropleiding in 

Utrecht en sinds kort ook als studentenpastor, eveneens in Utrecht. De heilige 

Willibrord heeft op vele plaatsen in Nederland kerken gesticht, maar over hem wordt 

ook verteld dat hij waterbronnen liet ontspringen en dat hij optrad tegen 

afgodenverering, door te getuigen van zijn liefde voor de Drie-ene God.  

In iedere tijd zendt de Heer boden om de boodschap van zijn Koninkrijk te 

verkondigen. In de eerste lezing van vandaag horen we over de profeet Maleachi, 

wiens naam letterlijk ‘mijn bode’ betekent. Zijn boodschap richt zich vooral tegen 

priesters die van de weg zijn afgeweken. Zij zullen bij het hele volk worden verguisd 

en versmaad. Ik denk dat het wel duidelijk is, dat dit ook op onze tijd betrekking 

heeft. De laatste tientallen jaren zijn we er helaas al te vaak getuigen van geweest dat 

priesters zich niet hielden aan Gods weg en die daarom inderdaad zijn verguisd en 

versmaad. Toch weerhoudt dit slechte gedrag van sommige priesters God er niet van 

om mensen in zijn dienst te nemen om het evangelie te verkondigen. In onze 

katholieke Kerk zijn dit met name veel vrijwilligers en onder hen ook onbezoldigde 

diakens en catecheten, die de kerk draaiende houden en er een nieuwe impuls aan 

geven. En gelukkig zien we de laatste jaren ook dat enkele van de grote religieuze 

ordes en ook verschillende nieuwe religieuze bewegingen mensen aantrekken die zich 

geroepen weten om zich in dienst van God te stellen.  

Zij doen dit hopelijk anders dan de Farizeeën en schriftgeleerden tegen wie Jezus 

ageert in het Evangelie. De wet van Mozes met de tien geboden behoort tot de 

Openbaring van de heilige Schrift en zal dus ook nu nog moeten worden uitgelegd 

en geleerd. Maar daar hoort een serieus en eerlijk zelfonderzoek bij hoe wij zelf 

omgaan met Gods geboden. Gaat het ons om uiterlijk vertoon, om zoveel mogelijk 

‘vrienden’ op de sociale media, om uitgenodigd te worden voor de leuke feestjes, om 

ons belangrijk te maken door onze titels, enzovoort. Waar het Jezus om ging, moge 



duidelijk zijn: om te dienen. Met name de mensen in nood konden op Hem rekenen. 

Dat heeft Hij steeds laten zien.  

De heilige Paulus zegt het zo aan de christenen van Tessalonica: we zijn als een 

moeder met jullie omgegaan, die haar kinderen voedt en koestert. Deze christenen 

van Tessalonica deden hun uiterste best om het geloof in praktijk te brengen in een 

vijandige omgeving van een ‘heidense’ cultuur. Roept dit enige herkenning op bij 

ons? Het hoofdstuk waaruit we een gedeelte hebben gehoord in de tweede lezing, 

bevat prachtige aanbevelingen voor het christelijk leven. Ik noem er drie: 

Paulus en zijn medechristenen hebben ondanks alle tegenstand met de hulp van God 

de moed gevonden om zijn boodschap openlijk te verkondigen. Moed wordt 

verkregen door opvoeding en verheven door de hulp van Gods genade, vanuit het 

gebed. Moed bewerkstelligt dat de boodschap van het Evangelie openlijk wordt 

verkondigd, dus niet heimelijk of in een verdunde versie.  

Ten tweede: het verspreiden van de boodschap van Gods koninkrijk gaat er niet om 

om bij mensen in de gunst te komen, maar alleen om te behagen aan God, die ons 

hart kent en toetst. We hebben dus een verantwoordelijkheid om trouw te blijven 

aan wat God werkelijk verkondigt in de Openbaring, oftewel de leer van de Schrift 

en van de Kerk. 

Ten derde: we zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven, niet alleen met onze 

woorden, maar vooral met onze daden. Daarom zegt Paulus dat hij en zijn 

medechristenen dag en nacht hebben gewerkt, terwijl zij het evangelie van God 

verkondigden.  

Dus: moedig blijven voortgaan, vanuit het gebed; de boodschap van God  onverkort 

blijven verkondigen; en zelf door onze daden het goede voorbeeld geven. Dan zal de 

heilige Willibrord, patroon van de Nederlandse kerk, vanuit de hemel glimlachend 

toekijken. Amen. 

 

--------------------------------------------- 

 

31st Sunday, yr. A, Xavier Church, Mal. 1, 14-2, 2. 8-10; 1 Thess., 2, 7-9. 13; Mt. 23, 

1-12 

Dear brothers and sisters, two and a half years ago, when my superior gave me a 

mission to go to Amsterdam, he also gave me the example of saint Willibrord. 

Coming Tuesday the Church in the Netherlands celebrates the feast of this saint, one 

of the first missionaries who crossed from England to the Low Countries to proclaim 

the Gospel. My superior also said to me that, like St. Willibrord, I would have to 

travel a lot for my work, for the Ignatian lay movement CLC in the Netherlands and 



Flanders, for the Archdiocesan seminary in Utrecht and recently as a student 

chaplain, also in Utrecht. Saint Willibrord, who lived in the 8th century A.D., has 

founded churches in many places in the Netherlands, but it is also said that he was 

able to discover water sources. He also acted firmly against idolatry, by testifying of 

his love for the Triune God. 

In every day and age, the Lord sends messengers to proclaim the Gospel of his 

kingdom. In today's first reading, we hear about the prophet Malachi, whose name 

literally means ‘my messenger’. His message is primarily aimed at priests who have 

gone astray. They have been made contemptible and vile in the eyes of the whole 

people. I think it is clear that this also applies in our days. Unfortunately, in the past 

decades, too often we have been witnesses that priests did not adhere to God's way, 

and indeed some of them have been made contemptible and vile in the eyes of the 

whole people. Yet, this shameful behaviour of some priests does not stop God from 

choosing people to proclaim the Gospel. In our Catholic Church, this is especially 

the true with regard to many volunteers, some of them are deacons or catechists, 

who keep the Church running and give her a new impetus. And fortunately, in the 

last few years, we also see that some of the great religious orders and various new 

religious movements attract people who feel called to put themselves at the service 

of God.  

Hopefully, they do this differently than the Pharisees and scribes against whom Jesus 

reacts in the Gospel. The law of Moses with the Ten Commandments belongs to the 

revelation from the Holy Scriptures and therefore must be explained and taught in 

our days, too. For this, a serious and honest self-examination is needed, for priests 

in the first place, about our relationship with God and with other people. Are we 

focused more on how we come across to others? On how many so-called friends we 

have on the social media? On how often we are invited to fun parties, on how we 

make an impression on others  and so on. What matters most to Jesus is clear: how 

to serve others. In particular, the people in need could count on Him. That's what 

He did his whole life. 

Saint Paul says it like this to the Christians of Thessalonica: Towards you we felt like 

a mother feeding and looking after her own children. These Thessalonian Christians 

went out of their way to bring their faith into practice in a hostile environment of a 

'pagan' culture. Perhaps this raises any recognition with us? The chapter from which 

we heard a part in the second reading contains wonderfully practical 

recommendations for the  Christian life. I mention three of them: 

First, with the help of God’s grace, St. Paul and his fellow Christians have found the 

courage to proclaim Jesus’ message openly despite all opposition. Courage is first of 

all received through education and then lifted up through God’s grace, by means of 



prayer. Courage brings about that one dares to proclaim the Gospel message of love 

and truth in public, not in secret or in some diluted version. 

Secondly, spreading the message of God's Kingdom is not a matter of finding favor 

with people, but first of all of pleasing God, who knows and tests our hearts. Thus, 

we have a responsibility to remain faithful to what God truly proclaims in his 

Revelation, which is the doctrine coming from Scriptures and from the Church. 

Third, we must set a good example towards others, not only by words but above all 

by deeds. That is why Paul says that he and his fellow Christians worked day and 

night as they were proclaiming the Gospel of Jesus Christ. 

So, three things, be courageous through prayer; seek to proclaim the message of God 

not in a diluted way, but in its entirety; and give your best example through your 

actions. Then, dear brothers and sisters, saint Willibrord, patron saint of the Dutch 

church, will certainly smile at us from heaven. Amen. 

  



Prayers of the faithful 

 

Pr.: Let us now in confidence present our prayers to God. 

R.: For the pastors of the Church, that they practice themselves what they preach to 

others and thus lead the faithful to Christ, the only Teacher and Master. Let us pray: 

A.: Lord in your mercy, hear our prayer. 

L.: For all those who teach: that they convey the love of truth to their pupils and 

learn them to live according to authentic moral and spiritual values. Let us pray: 

A.: Lord in your mercy, hear our prayer. 

L.: For the unemployed: that they may find new perspectives which will enable them 

to take care of those who have been entrusted to them. Let us pray: 

A.: Lord in your mercy, hear our prayer. 

L.: For the fathers and mothers in the Church of our country: that they raise their 

children in love and affection, and make them familiar with the Gospel of God 

through their exemplary Christian life. Let us pray: 

A.: Lord in your mercy, hear our prayer. 

L.: For the intentions of our community.... 

and a moment in silence for what we carry with us in our hearts.... 

Let us pray: 

A.: Lord in your mercy, hear our prayer. 

Pr.: God, Heavenly Father, your Son, our Teacher, has become to us the servant of 

all; we ask you: Grant us to follow His example by serving each other as brothers 

and sisters. Through Christ our Lord. 

A.: Amen. 


