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Voorwoord

U, de lezeres of lezer van preken van Ernst Bolsius, waarvan u de tweede, enigszins

vermeerderde druk in handen houdt, hebt geluk en pech tegelijk. Geluk: omdat de keuze

uit de vele preken van deze gedreven pastor een prachtige kijk geven op zijn omgang

met de teksten van de evangeliën, die de liturgie zondag na zondag de predikant

voorlegt. Maar u hebt pech, omdat u de preken zou moeten horen in plaats van ze te

lezen. Wat u niet hoort is het vuur dat in alle woorden van Ernst meeklinkt. U hoort niet

de nauwkeurige articulatie, waarmee hij zijn woorden zó een indringende kwaliteit geeft

dat ze de tijd krijgen de hoorder te raken. U hoort niet de heldere stem, die zijn accenten

zo weet te leggen, dat de bedoeling van de predikant niets aan duidelijkheid te wensen

overlaat. Jammer dat er achter in dit boekje geen CD ligt met authentieke opnames van

de prekende Ernst Bolsius - dat hadden we veel eerder moeten bedenken. Maar ook

lezend in deze “Readings” valt er heel veel te ontdekken en te genieten.

De taal van Ernst is direct, volstrekt niet verbloemend of wollig. De thema's die vaak

terugkeren zijn de centrale thema's van het evangelie: armoede tegenover rijkdom,

rechtvaardigheid tegenover onrecht, echtheid tegenover hypocrisie, menselijkheid

tegenover institutionele wetsbetrachting. Het zijn duidelijk de thema's die de auteur

bijzonder ter harte gaan. Hij wordt daarbij nooit abstract. Het is hem te doen om onze

samenleving en om de mensen die hem dierbaar zijn. Hij valt ons in zijn preken dan ook

zelden of nooit lastig met zijn exegetische achtergrond kennis. Het gaat hem immers niet

om de rol van het verstand, maar om “De Rol van het Hart”.

U, de lezeres of lezer van deze preken, zult heel snel merken waar het hart van deze

predikant vol van is. Hij richt zich met zijn preken heel direct tot de mensen van

vandaag. Hij kent hun noden en maakt duidelijk hoe het evangelie daar tegenaan kijkt.

Vanuit zijn persoonlijke band met Jezus laat hij diens licht schijnen over wat mensen

vandaag overkomt. Als hij, bijvoorbeeld, het evangelie van de Goede Herder aanbiedt als

referentiepunt voor hen die 'afhankelijk zijn van zorg', dan spreekt hij over een uiterst

herkenbare werkelijkheid en leidt hij Jezus op een zeer reële wijze het leven binnen van

hen die dagelijks worstelen met die afhankelijkheid

Het is prachtig dat deze Bolsius Readings een herdruk beleven. Ze zijn het overwegen

meer dan waard. Mogen ze voor alle lezers rijke vrucht afwerpen.

Gregory A. Brenninkmeijer SJ
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Inleiding

De uitleg van de heilige schrift is een kunst die evenveel gevoel vereist als verstand en

denken. Want de auteurs, met name de evangelisten, hebben zich langzaamaan

gerealiseerd dat men zich om de persoon van Jezus Christus te begrijpen zozeer met

Hem moet vereenzelvigen dat waarneming en gedachte langzamerhand plaats gaan

maken voor het zich verenigen met de persoon van Jezus. Die persoon is zo sterk dat

men alleen in het innerlijk van de eigen persoon kan aanvoelen wat Hij wil doen en

zeggen; en aldus zijn de waarnemingen van de schrijver veel meer gebaseerd op zijn of

haar persoonlijkheid dan op zijn of haar schrijversgaven.

Dientengevolge is de taal die hij of zij gebruikt veel meer overdrachtelijk dan letterlijk,

en vereist bij de lezer ook een veel hoger graad van vereenzelviging dan van rationeel

begrip. Een eerste lezing is nauwelijks effectief, alleen door een aantal herhalingen kan

enige vrucht worden verworven. De evangelist heeft ongetwijfeld een onderliggend

plan, een systeem waardoor hij zijn stof ontwikkelt en ordent op acceptabele wijze. Maar

veel meer gebruikt hij het materiaal ter zijner beschikking op zo'n wijze dat hij

langzamerhand zijn eigen persoon er mee associeert, zodat ieder woord dat hij gebruikt

een zekere persoonlijke betekenis heeft, de vrucht van zijn gebed. Aldus wordt zijn

schrijfkunst tot een proces waarbij hij zijn eigen persoonlijke verhouding met de Heer

binnenbrengt in zijn geschriften; hij getuigt van zijn eigen persoonlijke verhouding met

Christus, van wat hij zelf heeft geleerd in zijn omgang met Hem. Daarom benadert

degene die een evangelie - of elk ander heilig geschrift - tracht te gebruiken dat op heel

andere wijze dan andere teksten. Hij of zij leest, en laat het gelezen tot hem of haar

doordringen.

Tegelijk probeert hij of zij uit te maken wat het is dat de evangelietekst voor hem of haar

zo tijdloos maakt dat het nog steeds relevant kan zijn voor zijn of haar situatie, en voor

de situatie van het gehoor. Ongetwijfeld faalt hij of zij daarbij in hun eerste of tweede

poging, omdat het geen kwestie is van intellectueel begrip, maar van vereenzelviging

met de auteur met wie men bezig is. Men neemt waar, men tracht door de ogen van de

auteur te zien wat deze heeft gezien in Christus. Het is een veelzijdig proces dat geduld

vereist maar ook zeer vruchtbaar is.

Ernst Bolsius SJ
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Introduction

To interpret Holy Scripture is an art that requires as much feeling as it requires intellect

and thought. For the authors, and even more the gospel writers, have gradually realized

that in order to understand the person of Jesus, one needs personally to associate

oneself with Him as much as describe Him. Jesus' personality is so strong that only the

inner knowledge of a person can feel what He came to say and witness; and so the

observations of a writer are much more based on his heart than on his power of writing.

As a result, the language he or she uses is much more figuratively than literally meant,

and requires a much higher degree of personal association than of rational

understanding.

A first reading hardly proves effective, it is only through a number of repeats that fruit

can be gathered. No doubt, the gospel writer has an underlying plan, a system by which

he develops his material and orders it in a reasonable way. Yet much more does he use

the material at his disposal in such a way that he gradually associates his own person

with it, so that every word he uses is the fruit of his own personal prayer. Thus his art of

writing becomes a process by which he brings his own personal relationship with his

Lord into his writing, observing and feeling what he has learned from his Lord.

Therefore a person who uses the gospel approaches it in quite a different way from

other texts. He or she reads and lets himself or herself be imbibed with it; at the same

time he or she tries to discover what makes the gospel text so timeless that it can still be

relevant for audiences today. One will undoubtedly fail at the first or second attempt, as

it is not a question of understanding with the intellect, but of associating with the

person. He or she observes, becomes one with Him, and tries to see through the eyes of

the gospel writer what the writer has seen in Christ. It is a process that requires much

patience, but also bears much fruit.

Ernst Bolsius SJ
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VISITATION | HET BEZOEK
Lucas 1, 39 – 55

When Our Lady and Elisabeth met at the latter’s house, there arose
a dialogue from heart to heart between them. Therefore they
learned to accept the message of the angel, which their husbands
had only questioned. The two women had started to believe in
things that went far beyond their imagination. Thus they played
their own role in the development of the story of the Incarnation,
and of the church - the role of the heart. Without the heart the
church could only become an empty rational reality, with the heart
it could meet all challenges to belief. As long as the proper role of
the women in the church is not acknowledged, it cannot develop in
a balanced way.

”Enkele dagen na de boodschap van de engel”, zegt Lucas,”ging Maria met spoed naar
het bergland om daar haar nicht Elisabeth te bezoeken.” En in het huis van Elisabeth
ontspon zich de dialoog tussen hen, waarin zij van hart tot hart met elkaar spraken.
Lucas wil benadrukken dat de komst van Jezus een affaire was die zich afspeelde tussen
twee vrouwen, de mannen komen er in eerste instantie niet aan te pas. Wij zagen dat al
eerder aankomen in het evangelie. De op handen zijnde gebeurtenissen waren door de
engel aangekondigd aan zowel Zacharia, de man van Elisabeth, als aan Maria. Maar
terwijl Zacharia twijfelde en niet kon geloven, zodat hij met stomheid werd geslagen,
nam Maria het woord aan; ook met vragen en twijfel, maar het geloof in haar hart
overwon. ”Mij geschiede naar Uw woord”, zegt zij, en opende haar hart voor de komst
van de Heer, terwijl Zacharia dat niet aandurfde. Eenzelfde ervaring wordt beschreven
in het evangelie van Mattheus, al was de afloop anders. Jozef ”besloot in stilte van haar te
scheiden” zegt de evangelist, maar de engel gelastte hem in een droom om Maria te
aanvaarden als zijn vrouw.

En terwijl dus beide mannen dromen, aanvaarden beide vrouwen de realiteit. Wij weten
niet wat zich in de dialoog tussen Maria en Elizabeth heeft afgespeeld. Maar wij kennen
wel het teken dat beiden werd gegeven. Elizabeth ervoer dat het kind in haar schoot zich
van blijdschap sterk bewoog toen Maria haar huis binnentrad. Zij schreeuwde het uit en
riep” gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van jouw schoot”.
Zo ontstond de dialoog waarin beide vrouwen zonder enige twijfel hun ervaring
uitwisselden, en beiden te kennen gaven dat zij waren gaan geloven in dingen die ver
boven hun gedachtewereld uitgingen. Het betekende voor hen het ontstaan van een
nieuwe wereld, een ingreep van God in de schepping die zij niet konden verklaren, maar
met heel hun hart aanvaardden. Wij lezen dan ook verderop in het evangelie hoe Maria
alle wonderlijke gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus in de stilte van haar hart
telkens opnieuw overwoog , en ermee in haar hart te rade ging.

Jezus heeft zich tijdens zijn openbaar leven altijd met mannen omringd, die de blijde
boodschap gingen verkondigen in heel de wereld. Tot zulk een krachtsinspanning
zouden de vrouwen niet in staat zijn geweest. Maar zij hadden wel een rol in de
vestiging van het Rijk Gods op aarde. De rol van het hart. Dat bleef zo tot op Pinksteren.
Zonder het hart zou de kerk een lege eenheid geworden zijn, een voze entiteit zonder

Mariotto Albertinelli
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belofte. Alleen als de kerk de ware rol van de vrouw in de kerk volledig erkent, kan de
kerk tot een evenwichtige ontwikkeling komen in de gehele wereld.

JUSTICE FOR ALL | GERECHTIGHEID VOOR IEDER
Mattheus 3, 1-12

John the Baptist is not only the historical precursor of Jesus, he
stands for all that Jesus brought in the world. Thus when he
preaches conversion, he does not mean a transition from one faith to
another, but a change of attitude towards what Jesus stands for,
from indifference to care for the poor and needy. This attitude
assumes a different form in every age. In our age, where many
people are directed only towards their own welfare and salvation,
Pope Francis directs attention to the needs of the poor, so that there
can be justice for all, and even the poor can live in a way they have a
right to. For this the rich will have to give up something of their
wealth in order that justice may become a reality for all, leading to
peace in the world.

Bartolomeo Veneto

In de Advent worden wij herhaaldelijk geconfronteerd met Johannes de Doper. De
evangelisten maakten hem tot degene wiens roeping het was de komst van de Christus
voor te bereiden. In feite kwam zijn boodschap niet voor Christus’ geboorte in
Bethlehem, maar voor diens openbaar optreden in Palestina waarbij Hij de komst van
het Rijk Gods aankondigde, en tegelijk zijn heilswerk begon onder de vele zieke en
zwakke mensen in Galilea, het noordelijk deel van Palestina.

De doper werd dus tot symbool gemaakt van de komst van de Heer. Zijn boodschap was
er een van bekering. Bekering betekende niet het overgaan van de ene godsdienst naar
de andere. Bekering betekende een verandering van houding: van de houding van
onverschilligheid – het doet mij niets, ik weet alles al – tot een houding van aandacht en
sympathie en liefde tegenover de arme medemens. Er ging iets bijzonders gebeuren: de
wereld gaat een wereld worden waarin God door Zijn Zoon een eigen plaats krijgt;
Hij gaat onder ons wonen in menselijke gestalte, “Hij slaat zijn tent onder ons op” in
Bijbelse taal. Onze aandacht wordt gericht op Hem als de goede, de medelijdende God.

Deze bekering, het kan niet anders, heeft een andere verschijning naargelang de tijd
waarin wij leven. Vandaag de dag neemt zij de gestalte aan van de boodschap die Paus
Franciscus tot de mensen heeft gericht. Hij heeft het over een houding van bijzondere
aandacht voor de minder bedeelde mens in een tijd waarin alles gericht is op de eigen
blijvende vooruitgang op materieel gebied, met verwaarlozing van het belang van de
naaste. In sociale termen noemen wij dat gerechtigheid voor ieder. Ieder mens moet een
menswaardig leven kunnen leiden, ieder volgens de eigen standaard, maar wel zo dat hij
of zij over een minimum van vrede en welvaart kan beschikken.
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Zo iets gaat niet vanzelf. Wij moeten ons bezinnen op onze eigen positie in de
maatschappij. Kunnen wij iets weggeven van ons eigen belang ter wille van de arme
naaste? Zo iets is voor ieder anders, het is niet gemakkelijk, maar het is ook niet
onmogelijk. Wij moeten niet tevreden zijn met de houding van het compromis, het
stilletjes jezelf bevoordelen ten koste van de ander, dat heel ver kan gaan – wij moeten
proberen het grondbeginsel te handhaven van eerst de ander, dan pas ik, opdat er
werkelijk iets van gerechtigheid, vrede en liefde kan doordringen in onze eigen
maatschappij, familie en huisgezin. Pas op die wijze kunnen wij een werkelijk Kerstmis
vieren, waarvan de geest doordringt in onze eigen kring, en zich uitbreidt tot een wereld
van vrede.

JOHN THE BAPTIST | DOPER
Johannes 1, 6-8; 19-28

John’s role was to testify, he was second to Jesus. He was an
impressive figure, severe and ascetical. People looked up to
him as a saint, and came to the river Jordan to be baptized by
him. Thus Jesus came too, amidst his friends from Nazareth. He
was baptized by John, but then the scene changes: Jesus
became the most important figure. Thus a curious contrast
arises: John was the central figure in the scene, the “guru”,
Jesus was an ordinary man among others. The gospel writers
wanted to show that Jesus did not come among us as a
powerful, impressive figure, but as one of us: “ In your midst
stands he whom you do not know” Jesus did not appear among
us as a powerful prophet but as a child of simple Jewish
parents, a young man among other young men. This was the

beginning. The message is clear: it is not a show of force that will redeem the world, it is
simplicity, soberness and service to others. We want to make Jesus a powerful figure, king
of the universe, we give Him a crown to rule over us. But God wanted Him to be a servant of
the poor. God’s first message to us is that He is not big but small: a child in a manger. From
that manger stems the victory on the cross.

Johannes de Doper kwam als getuige, hij wees op Jezus. Toch was hij een
indrukwekkende figuur, streng en ascetisch. De mensen zagen tegen hem op als een
heilige en kwamen in groten getale naar de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Zo
kwam ook Jezus naar hem toe, te midden van zijn vrienden uit Nazareth. Hij werd
gedoopt door Johannes, maar daarna verandert de scene: Jezus wordt de belangrijkste
figuur. Er ontstaat een merkwaardig contrast: degene om wie het niet ging was een
opvallende figuur, een soort “goeroe”; degene om wie het wel ging was een
onopvallende verschijning. De evangelisten wilden daarmee aantonen dat Jezus onder
ons kwam niet als een machtig indrukwekkende figuur maar als een van ons: “in jullie
midden staat hij die je niet kent”. Geen machtsvertoon. Wij lezen hoe hij later in de
woestijn daartoe werd bekoord: “spring naar beneden van de tempel, laat zien wie je
bent’’. En nog later vlucht hij weg, als de mensen hem tot koning willen maken. Jezus
verscheen niet onder ons als een machtige profeet maar als een klein kind van
eenvoudige ouders, en als een gewone jongeman tussen de andere jongemannen van
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Nazareth. Dat was het begin. De boodschap is duidelijk: het zijn niet kracht en pracht die
de wereld verlossen, het zijn eenvoud en soberheid en dienstbaarheid aan anderen, met
name de minsten.

Dat is iets waar wij altijd weer aan moeten wennen. Wij willen zo graag een
indrukwekkende Jezus, Heer van de schepping, koning van het heelal. En als hij dan als
kind onder ons verschijnt doen wij hem mooie kleertjes aan en zetten hem een kroontje
op het hoofd. Maar zo heeft God hem in eerste instantie niet aan ons willen voorstellen.
Als Johannes later vanuit de gevangenis mensen naar hem toezendt om te vragen: ben je
het nou werkelijk, antwoordt Hij: kijk naar wat ik doe, gewone mensen helpen, zieken
genezen, dienstbaar zijn aan hun noden. Telkens probeerde Hij zijn leerlingen te
overtuigen dat zijn levenseinde niet glorieus zou zijn. Maar daar wilden zij niet aan. Zij
wilden graag een koning zien in macht en majesteit. En dat willen wij ook. Wij willen ons
aan Hem vergapen als iemand die ver boven ons staat. Maar zijn eerste boodschap aan
ons was niet dat Hij zo groot was, maar dat Hij zo klein was: een kind van arme ouders
in een kribbe in een beestenstal. Van die kribbe stamt de overwinning aan het Kruis.

CHRISTMAS | KERSTMIS
Lucas 2, 1-20

Seen externally, the Christ child hasn’t much to
offer. Seen internally this child offers us liberation
from the internal prison of a narrow and closed
existence and brings new vistas in our lives. The
Christ child lives on another dimension from ours,
and invites us to share in it - be one a king or a
shepherd, or an angel for that matter. We are not
any more condemned to live as a slave to our
passions or habits or ways of thinking. Christ’s
message from the manger is the same to all of us,
yet differs for each of us. In God’s light everything

becomes different for us. For from now on, you can give yourself to the advance of mankind
from whatever corner of existence.

In het kerstverhaal komen geen kerstbomen voor. Die hebben wij er zelf bijgemaakt.
Dat komt omdat wij het kerstverhaal graag mooier maken, maar die bedoeling had de
evangelist niet. Hij wilde alleen maar laten zien dat er geen machtige koningszoon op
aarde kwam, maar een onmachtig kind in een beestenstal, geboren uit arme ouders.
Van de uiterlijke omstandigheden moet je het dus niet hebben. Des te meer van de
innerlijke. Want hier werd geboren Hij die ons allen kwam bevrijden.

Wij mensen hebben allemaal bevrijding nodig. Want we zitten allemaal vastgeklemd in
ons bestaan. Het kan zijn dat ziekte ons heeft getroffen, het kan zijn dat wij grote zorgen
hebben op economisch gebied. Het kan ook zijn dat mijn geestesleven is verengd tot het
alleen maar streven naar wat ik hier en nu wil hebben. Hoe dan ook, ik ben ingeklemd in
mijn bestaan, en heb bevrijding nodig.
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Dan is daar dat kleine, onmachtige kind in de kribbe, wiens aanblik mij treft. Want hij
leeft op een ander niveau. Hij heeft mij iets te geven. Hij is het licht dat schijnt in de
duisternis. De herders komen er op af en laten sprakeloos het licht in zich toe. De
koningen reizen erheen, en werpen zich voor hem neer. De engelen verheugen zich en
zingen hem toe. Er gebeurt iets dat zich aandient als een idylle in de nacht, maar een
inhoud heeft als de klaarlichte dag. Ik kan mij laten bevrijden.

Christus’ boodschap is voor iedereen anders, naargelang de eigen omstandigheden,
maar in de kern is hij altijd dezelfde: het kan ook anders. Je kunt je laten bevrijden uit je
eigen beperktheid. Je kunt uit het oppervlakkig niveau van “cool en super” overgaan
naar het dieper niveau van “goed en rechtvaardig”. Je kunt uit het trieste leven van “alles
is rot” overgaan naar het lichter niveau van “ik kan er overheen komen”. Je kunt
loskomen uit je eigen beperktheid en gaan leven voor anderen. Je kunt je losmaken van
onverschilligheid en inzetten voor een menswaardiger behandeling van schepping en
milieu.

God heeft zich aan de mensheid gebonden door Zijn Zoon. En Hij laat niet meer los. Hij
blijft mogelijkheden scheppen van bevrijding en verlossing. Hij zendt mij toe naar
anderen in eigen omgeving, opdat ik samen met hen ontdek dat het leven waard is
geleefd worden. Wij kunnen ons allen tezamen bevrijden van het statische juk van een
gedoemd leven tot een het dynamisch dragen van bevrijding in een gedeeld nieuw
bestaan.

EPIPHANY | DRIEKONINGEN
Mattheus 2, 1-12

The story of the Magi deprives the birth of the
new king of all its limitations of a family
happening, and makes it into a world
happening. No more local shepherds, but foreign
kings visit the place where he stays; no more
birthday gifts of the poor, but precious gifts of
the rich accompany the visitors. It is no more a
happening in the dark of the night, but
something in the light of the clear day, no more
a manifestation to the Jewish people only but to
the world in general, no more the birth of a child

but of the kingdom of God in all its glory. The tidings of joy from the angels are now meant
to be heard by all people of good will. The local and time bound elements of the Bethlehem
story are transcended by the limitless elements of a story for all times.

De blijde boodschap van driekoningen heeft alle kenmerken van een verhaal. De figuren
erin beschreven komen “uit het oosten”, dus zo maar ergens vandaan; en ze verdwijnen
uit het verhaal zoals ze erin kwamen “ze keerden naar hun land terug”, er is verder nooit
meer iets van hen vernomen. Wie of wat zij zijn is ons nooit helemaal helder geworden:
koningen, of magiërs, of wijzen, wij weten het niet. Er is een ster die hen op hun weg
begeleidt; maar sterren bewegen in werkelijkheid helemaal niet. Kortom, het lijkt alsof
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de evangelist hier in de vorm van een verhaal ons iets heeft willen zeggen dat eigenlijk
nauwelijks te zeggen valt. En wat zou hij dan hebben willen zeggen? Ik denk dat hij heeft
willen zeggen dat de geboorte van Jezus niet alleen maar een gebeurtenis is geweest
ergens achteraf op een verborgen plekje, maar dat die tegelijk een gebeurtenis is
geweest van wereldwijde strekking, die zijn stempel heeft gezet op de geschiedenis na
hem. Het was niet alleen maar een familiegebeuren, maar ook een manifestatie, een
openbaring van Gods goedheid voor alle mensen van alle tijden.

De eerste lezing van het driekoningenfeest komt uit de profeet Jesaja. Hij maakt de
komst van de beloofde Messias al tot een wereldgebeuren, dat zich concentreert rond
Jerusalem, ”de stad van heil”. “Alle volkeren komen daar naar toe om Hem te
verwelkomen. “ De evangelist relativeert dat enigszins door er op te wijzen dat
Jerusalem helemaal niet klaar stond daarvoor, integendeel: Jerusalem met de koning
Herodes werden symbool van de tegenstand. Paulus wijst er dan ook op in de tweede
lezing dat zijn glorierijke komst uitsteeg boven het beperkte van het joodse rijk: Hij
kwam ook voor de zogenaamde heidenen, hij kwam voor alle mensen waar ook ter
wereld.

Dat is de uiteindelijke betekenis van driekoningen: een zich openbaren van God in Jezus
voor alle mensen. Gods Geest beperkte zich niet tot jodendom en niet tot christendom.
Gods Geest spreekt tot alle mensen, zonder uitzondering; ook tot mensen die nooit van
Christus hebben gehoord, misschien ook nooit van Hem zullen horen, of willen horen. De
manifestatie van Gods Zoon is een zaak van de gehele wereld. Van nu af aan ligt de
wereld in de greep van de dynamiek van het Rijk Gods dat Hij kwam vestigen, een rijk
dat tegelijk is en nog niet is, dat leeft van de spanning tussen verleden, heden en
toekomst. Geen louter terugkijken naar profeet en boek, geen louter vooruitkijken naar
een dreigend eind der tijden, maar een spanning tussen wat reeds gekomen is en
opnieuw komen zal.

BAPTISM | DOOP VAN DE HEER
Mattheus 3, 13-17

In his baptism, Jesus received a vision of God Himself
which confirmed Him, and a touch by the Holy Spirit,
which set Him going. Jesus needed both in order to be
able to work fruitfully and steadfastly in all
circumstances. This is what happens at every baptism.
The Spirit of God means a new dimension added to your
life, your being, your personality. As such you hardly
notice it. You remain free to choose your own way of life.
But unknown to you the Spirit is there to move you on. It
may be that the Spirit in you is given no chance as you
move forward into your own chosen direction. But

allowing the Spirit to guide you on by baptism is a guarantee that He will always be there,
and is always able to restore what has been broken. He will never let go any more. Thus
Jesus went on in the Spirit, even when he was broken unto death by temptations of the evil
spirit, which never ceased trying to influence Him.
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Jezus’ werk onder zijn landgenoten ving aan met een wonderbaarlijke gebeurtenis bij de
Jordaan. Hij voegde zich bij de rijen mensen die zich daar door Johannes lieten dopen, en
toen gebeurde waar Hij naar uitkeek: het contact met de Vader die zijn zending
bevestigde, en de komst van de Geest die Hem vooruit stuwde. De doop is een belangrijk
gebeuren in het leven van de mens: door de doop laat je de hele dimensie van Gods
aanwezigheid, Gods stuwende kracht, in je toe. Je kind leeft na de doop niet alleen maar
in de dimensie van jouw gezin; de sfeer van Gods aanwezigheid wordt daar over heen
gelegd. De Geest van God gaat leven in de door de ouders geschapen mens, en blijft
daarin aanwezig, wat er verder ook gezegd en gedaan, of niet gezegd en gedaan wordt.

De Geest van God is niet zo maar wat extra’s. De Geest van God is een nieuw toegevoegd
geheel dat mede het leven bepaalt. Op zich merk je daar weinig van; het leven gaat
gewoon door. Het kan zelfs zijn dat het kind zich in een heel andere richting ontwikkelt
dan jij hebt bedoeld. Maar alles komt toch weer in orde, omdat de Geest, ongezien en
onvermoed, medewerkt aan de vorming van het opgroeiende kind, in de richting die God
mede bepaalt. Dat hoeft helemaal niet iets te zijn wat jij graag gezien had; maar het is
wel de richting die God graag ziet.

Vandaar dat Jezus de bevestiging van Gods Geest nodig had alvorens aan Zijn werk te
beginnen. ”De hemel opende zich” zegt Mattheus: ”Hij hoorde Gods stem, en Hij zag Gods
Geest over zich neerdalen” Hij wist toen nog niet wat Hij moest gaan doen; dat zou Hij
uitmaken in zijn gevecht met de kwade geest in de woestijn, dat daarop volgde. Maar Hij
werd ervan verzekerd dat God met Hem meeleefde, en Hem sterkte door Zijn Geest. Dat
was een in de doop door Johannes toegevoegd bewustzijn van zijn persoonlijkheid, dat
Hij nodig had om zijn leven te blijven leiden in Gods licht. Wij allen beseffen nauwelijks
wat er met ons gebeurde toen onze ouders ons lieten dopen. Pas gaandeweg zijn wij ons
daar gedeeltelijk of geheel bewust van geworden. Maar God Geest heeft in ons en met
ons meegeleefd naarmate wij ons verder ontwikkelden, zodat wij ons heel ons leven aan
Hem hebben kunnen vasthouden, als wij dat wilden, ongeacht wat er met ons gebeurde.

SERVANT OF GOD | GEPLAATST BIJ DE ZOON
Johannes 1, 14-18

Jesus has put up his tent among us human beings, and thus our being
has become connected to his being. We cannot be lost any more. But
the fact is that we can get lost, if we lose that connection. When Jesus
dies, we die with him. We believe that we will rise again with him, but
we have no proof of that. And when we see all the misery around us
in the world, we may even lose hope that that will happen. There are
therefore two sides to our existence: to be placed with the Son, and to
die in a life broken by sin and death. Jesus stands between the two
sides. He went into the desert to find God, but He met the evil spirit
that tempted Him. “Throw yourself down and the people will applaud
you” He recognized it as a temptation, and did not take power in his
own hands; but the temptation remains for all his followers. We will

always be tempted to force our power upon people and things, and in that way gain
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victory, but in fact we come to lose then. Only those that will forego power will win the
battle with evil. Jesus sought his support with God and remained himself.

Er zijn twee kanten aan ons bestaan: de belofte, het door God geplaatst worden aan de
kant van de Zoon; en tegelijk ook het ten onder gaan aan de werkelijkheid van een door
zonde en dood gebroken leven. Tussen die kanten staat wat Jezus ervoer toen Hij na de
doop door Johannes de woestijn in ging om uit te vinden wat Hem te doen stond. Hij
dacht er God te vinden, maar kwam in aanraking met de vorst van de wereld, die hem
wilde paaien met enkele valse voorstellingen. Hij kon het heft in handen nemen, en eigen
macht gebruiken om de wereld te overwinnen. Maar hij heeft het niet gewild. Hij bleef
de dienaar van God, in alles zoekend naar dat wat Hem aan God bond.

Zo’n keuze wacht ons mensen heel het leven lang. Je moet altijd weer opboksen tegen
wat bezit van je wil nemen, de overtuiging dat je het zelf wel kunt volbrengen. Maar het
is niet waar: je bent zo geschapen dat je samen met anderen door het leven moet, en van
je eigen macht afstand moet doen. Anders ga je je eigen beperkte macht doordrukken, en
raak je geïsoleerd, kom je alleen te staan, wenden anderen zich van je af.

Jezus heeft zijn macht nooit doorgedrukt. Hij heeft zich gerealiseerd dat Hij, zoals alle
andere mensen, “ alleen God moest dienen, en Hem aanbidden”. Zo heeft Hij gesproken
en gehandeld. Wij lezen dat Hij, naast de vele wonderen die Hij verrichtte en kon
verrichten, zich altijd weer opnieuw in gebed begaf, liefst alleen in de nacht. Hij wilde
nooit alleen staan. Zo is Hij kunnen worden tot de Christus. Samen met Hem biddend en
met elkaar dialogerend trekken wij op door het leven, opdat wij Hem ontmoeten aan het
eind van ons leven, als wij de goede strijd hebben volbracht.

TEMPTATION | BEPROEFD IN DE WOESTIJN
Mattheus, 4, 1-13

The story of the temptations of Jesus in the desert was
carefully built up by the gospel writer. Jesus‘ replies to the
devil were all taken from the Book of Deuteronomy. This was
a special book, it was discovered fairly recently around the
time of the exile into Babylon. Thus Jesus takes his place in
the living tradition, not in the dead tradition. “The son of
man lives not only on bread, but on every word that comes
from the mouth of the Lord.” (Matthew 4,4) What is at stake
during the time of Lent is not eating or drinking less, but the
deeper spiritual reality of surrendering power. Jesus
travelled in the land of Galilee a free man among the poor of
the countryside, among those whom nobody took an interest
in. It was there he started to build up a new kingdom, the
kingdom of God. What is important in Lent is the quest of

truth in our time, independent of power and authority. The Spirit will help us to find its
forms, which are relevant for our own times.
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De evangelisten gebruiken het boek Deuteronomium om de antwoorden te formuleren
die Jezus gaf aan de satan naar aanleiding van diens bekoringen. Dat deden zij met de
bedoeling aan te tonen dat Jezus stond in de levende traditie: het boek Deuteronomium
stamde uit de tijd van de Babylonische Gevangenschap (zesde eeuw voor Christus), veel
later dan de andere boeken van het Oude Testament. Jezus wilde gaan leven in de
traditie van zijn voorvaderen, maar vrij en onafhankelijk ten opzichte van de wet. Hij
was een “zwervende Arameeër”, geen man of vrouw die vastzat aan plaats, tijd of
verworvenheid; een man altijd op zoek naar nieuwe waarheid en nieuw geluk. Hij
maakte, tijdens zijn tochten door Galilea, een begin met de opbouw van het Rijk van God,
dat stond boven statische aardse macht en majesteit. Het Rijk van God was dynamisch,
paste zich aan wat de Geest de mensen ingaf.

Het gaat er dus in de veertigdagen tijd niet om wat minder eten of drinken, maar om in
onderlinge dialoog te zoeken naar wat in deze tijd waarheid is of kan zijn. Wij kunnen
allen in beweging komen, en ons afvragen wat ons te doen staat bij de vestiging en
opbouw van het Rijk van God. Dat is niet gemakkelijk in een tijd waarin veel van het
door de kerk in de loop der eeuwen verworvene op losse schroeven komt te staan. In
zo’n tijd leven wij, en niemand ontkomt er aan. Maar wij leven met de belofte van de
Heer dat Hij ons altijd bij zal staan in de Geest. Wij hoeven niet in onmacht terug te
grijpen naar het oude, maar elkaar vasthoudend moeten we op weg gaan naar het
nieuwe, zoals Jezus samen met zijn apostelen op weg is gegaan in Galilea. Het vasten kan
ons helpen, om los te komen van het oude, en het nieuwe te omhelzen, ook als het niet
zou komen in onze tijd, maar in de tijd na ons. Wij zijn en blijven op weg, en de Heer zal
ons op die weg in de Geest begeleiden.

TRANSFIGURATION | GEDAANTEVERANDERING
Mattheus 17, 1-9

We hear about an experience of Jesus on a deeper level. For a
moment in time he became who He is: the Son of God. Then he
changed again to become the man Jesus. The disciples did not
understand, it went completely beyond them. Sometime later he
changed again. While the disciples slept in the Garden of Olives
He became the rejected, the sufferer beyond expression, in
complete agony. When they woke up, He was himself again,
utterly calm. A sudden metamorphosis does not happen to
many of us, but instead we change form gradually, in phases.
We only become aware of it when we look at old photographs.
And then our inner growth usually stays hidden. But it happens.
It is the work of the Spirit in us. Sometimes it is the work of the
evil spirit, which can also influence our mental growth. Jesus
warns us through his metamorphoses that there is a process

going on in us, that needs our attention: it can lead to gradual
surrender in the Spirit, but it can also lead to isolation and abandonment. Only they who
abandon themselves to the Spirit will finally find rest in their lives.

El Greco
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Niet lang voor zijn lijden veranderde Jezus van gedaante. Even werd Hij de Zoon van
God, sprekend met de grote figuren uit het Oude Testament. Daarna werd Hij weer de
Mensenzoon. Het geheel ging aan de leerlingen voorbij. Een tijd later veranderde Hij
weer van gedaante, nu in de Hof van Olijven. Terwijl zijn leerlingen sliepen werd Hij
even de door angst getroffene: “zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond”. Toen zij
ontwaakten was Hij weer bij hen in zijn gewone gestalte, en leidde hen vastberaden naar
het afscheid.

Wij mensen kennen ook onze gedaanteveranderingen, maar dan als een voortdurend
proces van groei en ontwikkeling. Wij kunnen dat alleen zien aan oude foto’s, en dan
zien we nog niets van de innerlijke veranderingen die in ons plaats grepen. Maar dat
gebeurde wel. Het was het werk van de Heilige Geest in ons die ons altijd nabij blijft, en
ons begeleidt op onze weg door het leven. Helaas kan het ook anders gaan, wij kunnen
ook ten onder gaan aan het werk van de boze geest die ons verleidt tot woorden en
daden van egoïsme en machtsmisbruik. Wij vallen dan op onszelf terug, en moeten het
moment van genade afwachten. Want de Heer laat ons vrij.

In zijn gedaanteveranderingen waarschuwt Jezus ons dat er een proces van
voortdurende gedaanteverandering en ontwikkeling in ons plaats vindt, dat bepalend
zal zijn voor hoe wij uitgroeien in ons leven. Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen , zij
moesten hun eigen weg gaan. Pas door zijn lijden en dood heen kon Hij tot hen
terugkeren als de verrezen Heer, maar dan stonden zij nog voor hun eigen keuzes.
Een van de leerlingen heeft afgehaakt, anderen hebben volgehouden ofschoon zij er
weinig van begrepen. Zo gaan ook wij mensen om met de Heer. Ons wordt gevraagd
trouw te blijven aan Hem die woorden van eeuwig leven heeft. Er zullen veel dingen
gebeuren die ons teleurstellen en op onszelf terugwerpen. Toch worden wij gevraagd
niet af te haken maar trouw te blijven in hoop en verwachting, tijdens alle
gedaantewisselingen die wij in ons eigen leven meemaken.

ON THE WAY, IN THE WORLD | DE PELGRIMSTOCHT IN DE WERELD
Lucas 13, 1-9

A disastrous thing had happened in Jerusalem: a tower had
suddenly collapsed, killing 18 people. “That must have been God’s
punishment for their sins” people said. But Jesus denied that. He
tells them that God’s justice does not work in that way. In God’s
thinking all have sinned, and all are at the same time justified by
God’s mercy. We all deserve punishment for the common sins of
mankind, like the ever growing and unbridgeable gap between
rich and poor, but we are all forgiven by God’s mercy. In fact there
is always a beginning of redemption, symbolized by the fire of the
burning bush in the desert, which gave rise to Moses leading the
people out of the desert into the promised land in an ever
continuing pilgrimage towards the light. Now and then we see
signs of that. It happened at the election of Pope Francis: there

was a deep silence when his name was read, for that name was never mentioned by the
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public media, it did not appear on their list of likely names. The deep silence was a sign of
the Spirit’s presence at the election. The man selected by God - not by man - was the one
chosen; and he would lead mankind to a better future.

Er waren dingen gebeurd in Israël die grote indruk maakten. In Galilea had de romeinse
landvoogd ingegrepen, en enkele fanatieke sekteleden laten executeren. In Jerusalem
was een toren plotseling ingestort, waarbij 18 mensen omkwamen. Jezus’ toehoorders
verbonden er onmiddellijk hun conclusies aan: dat was Gods straf voor hun zonden.
Maar Jezus zegt: niets daarvan. Er is in de wereld geen verdeling tussen heiligen en
zondaars, waarbij rampen de schuldigen treffen en de onschuldigen gespaard blijven.
Allen zijn even schuldig, maar tegelijk delen allen in Gods vergevende genade. De zonde
van de wereld zoals de altijd groeiende kloof tussen arm en rijk, wordt door allen
gedragen, maar toch is er altijd tegelijk een begin van verlossing, gesymboliseerd in het
brandende vuur van het braambos, dat voor Mozes aanleiding werd om te gaan trekken
met het volk in een pelgrimstocht naar het beloofde land.

Het volk wordt niet bevrijd van zonde en schuld, maar gaat wel op weg, een betere
toekomst tegemoet. Door Gods ingreep in de wereld is er weer hoop ontstaan. Naast het
hopeloze, statische gebeuren van macht en slavernij in de wereld, komt er dank zij Jezus
Christus een dynamisch gebeuren van hoop en verwachting tot stand, een trektocht naar
iets nieuws. Het is die uittocht die wij gedenken in de veertigdagentijd. De komst van
Christus heeft een nieuwe dynamiek gelegd in ons leven, we hoeven niet alleen maar
terugzien naar mislukking en ellende, we mogen ook vooruitzien en hopen op beter, op
opstanding uit de dood. Het gaat er dan ook niet om in droeve onmacht ons hoofd te
buigen voor een onvermijdelijke dood, het gaat erom ons te realiseren dat wij allen een
onontbeerlijk element zijn in de grote pelgrimstocht van alle gelovige mensen op weg
naar het einddoel. Wij sterven, maar anderen vervangen ons, op weg naar het nieuwe
leven ons beloofd. Wij dragen allen ons kruis achter Christus aan, maar wij worden
verlost en bevrijd van blijvende schuld en eeuwige wanhoop. De pelgrimstocht van de
kerk gaat altijd door, nu weer onder deze dan weer onder gene paus, maar altijd een
man van God.

DIVINE JUSTICE | GODDELIJKE GERECHTIGHEID
Johannes 8, 1-11

A woman, caught in adultery, was placed by the Scribes
in the midst of the circle around Jesus, who was
teaching in the temple. The woman was all by herself;
nobody defended her. According to the law she should
be stoned to death by all around her. What should be
done according to Jesus? He bent down, and wrote with
his finger in the sand. After a while he stood up straight
and said: “whoever among you is without fault should
throw the first stone” Then he bent down again. After
that they all left, one by one. This happened in

complete silence. Nobody spoke, neither Jesus, nor the scribes nor the people sitting there.
Only after all had left. there arose a brief dialogue between Jesus and the woman. “Nobody

Pieter Bruegel
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has condemned you?” “Nobody, sir.” “I will not condemn you either. Go home, and don’t sin
again.” What did Jesus do? He did not only forgive her, he had also redeemed her from her
complete isolation and restored her dignity as a human person.

Een vrouw, schuldig aan overspel, werd door de Schriftgeleerden geplaatst te midden
van Jezus en zijn toehoorders in de tempel. De vrouw was helemaal alleen, niemand
verdedigde haar. Volgens de wet moest zij gestenigd worden door de omstanders. Wat
dacht Jezus daarvan? Jezus boog zich voorover en begon met zijn vinger in het zand te
schrijven. Pas na een tijdje richtte hij zich weer op en zei: ”laat degene onder jullie die
zonder zonde is de eerste steen werpen” Daarna boog hij zich weer voorover. Als reactie
daarop gingen allen een voor een heen. Alles gebeurde in volledige stilte. Pas nadat allen
heengegaan waren, ontstond er een korte dialoog tussen Jezus en de vrouw. “Heeft
niemand je veroordeeld?” “Niemand, Heer” “Ook ik veroordeel je niet. Ga naar huis, en
zondig niet meer.” Wat deed Jezus? Hij verloste haar niet alleen van haar zonde, hij
verloste haar ook uit haar eenzaamheid, en gaf haar haar waardigheid terug als
menselijke persoon.

Dit alles schildert het verschil tussen menselijke en goddelijke gerechtigheid. Volgens
menselijke gerechtigheid, zoals gesteld in de Wet, moesten alle personen die schuldig
waren bevonden aan overspel, ter dood worden gebracht door steniging. Wij zien dit en
allerlei soortgelijke gebeurtenissen nog steeds verricht worden door mensen of groepen
van mensen die opkomen voor goddelijke gerechtigheid in het openbare leven in naam
van Allah, wiens grootheid luid wordt geprezen terwijl mensen ter dood worden
gebracht vanwege hun zonden. Wij zien tegelijkertijd hoe Jezus een op heterdaad
betrapte zondares niet vrijpleit van haar zonde, maar haar bevrijd van haar isolering in
de onmogelijke situatie waarin zij verkeert, en haar in de menselijke samenleving laat
terugkeren, bevrijd van haar zonde en van haar eenzaamheid. Goddelijke gerechtigheid
is altijd gericht op de menselijke samenleving via de persoon van de mens die om Gods
gerechtigheid vraagt. Het is nooit alleen maar gericht op de individuele persoon, het gaat
altijd om de persoon in zijn of haar directe en indirecte omgeving. Het is een dynamisch
gebeuren, waarbij de persoon weer gaat leven en functioneren binnen de gemeenschap
waar hij of zij deel van uitmaakt.
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RESURRECTION | VERRIJZENIS
Mattheus 28, 1-10

Jesus gave special attention to women on the decisive days of his
passion as well as his resurrection. More women than men attended to
Him on his way of the cross, and the first to greet him after his
resurrection were also two women. Jesus used them as his messengers
to the men. The women reacted more emotionally, with the heart,
whereas the men reacted more with the reason. Thus gradually the
message of the resurrection spread to all, but via the women to the
men. This was opposed to the socio-cultural custom of the time, where
women had to listen to men first; whereas in a religious situation it
was just the opposite. The first to be liberated from slavery to religious
laws and rules were women, simply because they were more open to
this than men. Women felt the need deep in their hearts, men had to be

persuaded and convinced. They all had to believe, but according to tradition the first to
believe were Mary, Jesus’ mother, and Mary Magdalen; who both in turn had to convince
John and Peter to go to the grave and see for themselves. This is also the way belief is
spread in the church. Men and women have an equal task to spread the gospel, but they do
it in a different way. Women embrace the risen Lord, and men carry the message around.
The testimony of women is essential for the development of the church.

Jezus heeft zijn blijde boodschap aan mannen en vrouwen verkondigd, maar over het
algemeen reageerden de mannen vooral negatief op de boodschap van bevrijding uit de
letter van de wet tegenover het primaat van de liefde, terwijl de vrouwen daar als het
ware instinctief positief op reageerden. Dat kwam vooral door de socio-culturele situatie
van de mensen in de tijd, waarin de vrouw bijna in alles afhankelijk was van de man.
Jezus doorbrak met zijn lijden en verrijzenis die sociale verhouding. Hij sprak allereerst
de taal van het hart. Vrouwen reageerden daar spontaan op. Zowel tijdens het lijden als
na de verrijzenis waren het vooral vrouwen die zich rond Jezus bewogen. Het voorbeeld
daarvan is Maria Magdalena, die niet weg te slaan was bij het graf. Zij bleef wachten
totdat Hij zich eindelijk aan haar toonde. Later kwamen ook de mannen; allereerst
Johannes, met Petrus achter zich aan.

Het is goed te beseffen dat de evangelisten hiermee een voorbeeld gaven van hoe het in
de Kerk toe moest gaan. Als man en vrouw ieder op eigen wijze worden toegesproken,
en beide types op eigen wijze reageerden, dan is dat gebeurd met een doel: opdat beide
geslachten overtuigd zouden worden van zijn paasboodschap. In het geheel van de kerk
gelden niet de sociale verhoudingen van de maatschappij, noch die van de eerste eeuw,
noch die van de een en twintigste eeuw. Het gaat er om te erkennen wat Jezus ons met
woord en daad heeft voorgehouden: man en vrouw zijn gelijk. Ze hebben een gelijke
opdracht om het Rijk Gods tot stand te brengen en voort te zetten in hun tijd. Maar zij
zullen dat doen op een andere wijze. Vrouwen spreken allereerst de taal van het hart, en
zullen op die wijze anderen trekken bij de realiteit van het Rijk Gods op aarde. Zij zijn de
eersten om van de opstanding van Jezus te getuigen, door spontane woorden en daden
van liefde. Maar zij worden gezonden tot de mannen om tezamen, ieder op eigen wijze,
de organisatie en opbouw van de Kerk tot stand te brengen, in een harmonisch geheel
waarin in onderlinge dialoog alles tot stand komt. De vrouwen bereiden de weg, de

Tintoretto
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mannen bouwen de Kerk op. Beide geslachten zijn essentieel voor een goede opbouw in
alle lagen van de Kerk.

LOOK FORWARD IN HOPE | UITZIEN IN HOOP
Johannes 21, 1-14

Did you read that curious sentence: “knowing it was the Lord
nobody dared ask Him: who are you?” According to our logic,
if you know who He is, you don’t need to ask. But in this
situation logic doesn’t play a role. It is a “mystical” situation.
All the Easter stories describe situations in which Jesus isn’t
any more present like He was before his death and
resurrection. He is there, but as a different person: one who is
not recognized, one who represents a different world. Yet he
is still present in this world. We Christians live in two worlds
at the same time: the world in which we live, think, and lead
our daily lives; and in the world of hope of future things. It is

a paradox, a seeming contradiction, but it makes our lives dynamic, and gives it
perspective. We are in this world, but we are not of this world. During your life you always
grow, from a young, idealistic, independent person to a man or woman who realizes that
things do not ultimately depend on you. It is a sobering discovery, but it brings into
perspective what the final meaning of our lives will be. We are temporary elements in the
process of evolution, in a world without end.

Hebt U die merkwaardige zin gehoord in het evangelie: “wetend dat het de Heer was
durfde geen van de leerlingen te vragen: wie bent U? Onze logica zou zeggen: als je het
weet hoef je het niet te vragen. Maar in deze situatie gelden de wetten van de logica niet
meer. Hier gelden de wetten van het geheimzinnige, de mystiek. Met mystiek wordt
bedoeld: een situatie waarbij de fysieke wereld en de geestelijke wereld van elkaar
gescheiden zijn, maar elkaar toch doordringen. De evangelisten duiden het aan met
kleine tekenen: Jezus komt ergens binnen hoewel de deuren gesloten zijn. Magdalena
ziet hem wel maar herkent hem niet. De Emmaüsgangers herkennen hem pas als hij het
brood met hen breekt, maar dan is Hij meteen uit hun ogen verdwenen. Voor hen werd
Hij langzamerhand van de Heer van de ogen de Heer van het mensenhart, de Christus
van het geloof. Zo is onze geloofsgemeenschap ontstaan: terend op Jezus van Nazareth,
uitziend naar de komst van de Christus. Wij mensen leven volop in de wereld, dag in dag
uit, trachten er zin aan te geven door onze aandacht voor de naaste, proberen mensen te
worden die in hun omgeving aanvaard en gerespecteerd worden. Tegelijk zijn wij er ons
van bewust dat wij maar een korte spanne tijd hebben, en dat de generatie na ons de
fakkel zal overnemen. Wij zijn in de wereld maar niet van de wereld.

Het is deze combinatie die ons bezig houdt, die ons leven zin geeft. Haal er een van de
twee elementen uit, en de spanning verdwijnt. Mensen die alleen maar voor deze wereld
leven en er in op gaan, verliezen alle hoop en uitzicht, en sterven een tragische dood.
Mensen die alleen maar uitkijken en zich hier of daar verzamelen om op Zijn komst te
wachten verliezen het heden uit het oog en sterven teleurgesteld. Het gaat juist om het
tegelijk gebeuren van beide werelden. Het schildert de werkelijkheid van Petrus die tot

Van Meegeren
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driemaal toe gevraagd wordt of hij Jezus liefheeft, en tenslotte krijgt toegevoegd: toen je
jong was ging je je eigen weg, maar als je oud wordt zult je een weg gaan die je niet meer
zelf kiest maar die voor je gekozen wordt. Wie zijn leven lang trouw blijft aan de Heer,
zal op den duur alles uit handen moeten geven.

DEPENDENT ON HIM | AFHANKELIJK VAN ZORG
Johannes 10, 7-14

Jesus calls himself “the good shepherd”. But we people aren’t sheep.
We are freethinking and independent people. However, we can
become dependent on care, whether we are young or old. When you
are young, a disaster can strike and from one day to the next you can
become dependent on care by others. When you are old, you become
gradually more and more dependent on such care, slowly losing your
independence. No one is free from care all his life. When you become
dependent on care by others, you enter a new phase in your life. You
must take into account that other people start intervening in your
life, partly or wholly determining what is going to happen with you.
In other words, shepherds enter your life, whom you will have to
obey; you become one of their sheep. You can resist, but in the end it
will not help. You must realize that something has changed in your
physical as well as spiritual life, and that God begins to play a role in

it. That is why Jesus calls himself “the good shepherd, who gives his life for his sheep”. In
other words, God is prepared to support you wholeheartedly at the hour of need. He is
willing to take care of you in his own way, but He will never force himself upon you. You
always have the last word.

Jezus noemt zichzelf “ de goede herder”, maar wij mensen zijn geen schapen. Wij zijn
zelfstandige en vrij denkende wezens. Wij kunnen echter afhankelijk worden van zorg
door anderen, of we nu oud of jong zijn. Als je jong bent kan de een of andere ramp je
treffen, en word je van de ene dag op de andere afhankelijk van zorg door anderen. Als je
oud wordt word je steeds afhankelijker van zulke zorg, of je dat wilt of niet. Niemand is
zijn of haar hele leven vrij van verzorging door anderen. Als je afhankelijk wordt van
zorg begint er een nieuwe fase in je keven. Je moet er rekening mee houden dat anderen
beginnen mee te bepalen hoe jouw leven verloopt. Je kunt je daartegen verzetten, maar
uiteindelijk helpt dat niet. Je moet je ervan bewust worden dat er iets is veranderd in je
fysiek zowel als geestelijk leven. God begint er een rol in te spelen. Zo noemt Jezus zich:
“de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen”. Met andere woorden: Jezus
doet jou God kennen als Hij die zich om jou bezorgd maakt. Hij wil jou bijstaan, maar Hij
zal zich nooit dwingend aan jou opleggen: je houdt altijd het laatste woord.

Wij mensen zijn er niet voor bestemd om eeuwig op aarde te blijven wonen. Dat kan wel
zo lijken, maar dat is niet zo. Eens zullen wij de fakkel moeten overgeven aan de
generaties na ons. Eens zal de Heer komen en ons voor zich opeisen. Hoe zult je dat
beleven? Kun je dan de rol spelen die van jou wordt gevraagd: de rol van het schaap?
Ben je in staat om van jezelf afstand te doen? En jezelf uit handen te geven aan Hem die

Philippe de Champaigne
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dat van je vraagt? Eens zal dat gebeuren. Meestal gebeurt dat als je al oud bent, want Hij
wil niet met jou spelen, Hij wil dat je zo lang als dat mogelijk is in leven blijft. Maar het
kan ook gebeuren dat je nog jong bent, en je plotseling oog in oog komt te staan met
Hem die jou roept. Ben je dan in staat om los te laten?

Wij mogen allen leven, en van het leven genieten zo lang als het kan. Maar we moeten
tegelijk ook leren dat we niet in het niet verdwijnen als er een einde aan komt. Want
Jezus heeft ons een open einde belooft. Zijn herderlijke zorg gaat uit boven plaats en tijd,
en overbrugt elke beperking daarvan. Op welk tijdstip van jouw leven ook de overgang
moet plaats vinden staat Hij te wachten met Zijn belofte van nieuw en tijdloos leven.

ASCENSION | HEMELVAART
Lucas 24, 46-53

With their story of Christ ascending into heaven, the gospel writers
meant to describe a mystery: The Christ who came down from
heaven to live among us and who united two worlds in Himself -
this world and the world to come. This implies that a new
dimension has been given to us who live on earth – that of heaven.
And along with it is given the hope that things will always get
better, not worse. But we live in a world that shows the opposite: it
is hopelessly divided between rich and poor countries, where the
rich live in quiet welfare and the poor in constant need. Most of the
people in rich countries are non-caring individualists, most of the

people in poor countries live in constant strife. Many of the rich countries are confronted by
immigrants from poor countries, who suffer from hopeless poverty. Christianity is
gradually disappearing from among the rich, while the poor profess Islam. It is as if this
world and the world of Christ are hopelessly separated from each other. But the Lord
constantly remains with us. He goes before us in our search for a better world - not just the
world to come but also in this world. If we look, we find people that dedicate themselves to
making this world a better place for all. They are hardly seen. But they are a sign of hope
for others.

De Christus die onder ons als mens is verschenen, heeft door zijn gang naar de hemel
beide werelden in zich verenigd. Aldus is aan ons leven hier op aarde een nieuwe
dimensie toegevoegd: die van de hemel. En dat betekent de hoop dat de dingen altijd
beter zullen gaan, niet slechter. Wij leven echter in een wereld die het tegendeel laat
zien: er is een hopeloze verdeling tussen rijke en arme landen, waarbij de rijken leven in
rustige welvaart en de armen in voortdurende nood. De meeste rijken trekken zich
weinig aan van de armoede elders, en de armen proberen in groten getale naar de rijke
landen te komen. Het christendom lijkt te verdwijnen bij de rijken, de armen propageren
de islam waarvan zij leven. Het lijkt alsof deze wereld en de wereld van Christus
hopeloos van elkaar gescheiden zijn. Zo te zien lijkt alles hopeloos, maar dat is het niet.
Want de Heer blijft bij ons, en gaat met ons mee op weg naar een betere toekomst, niet
alleen in een wereld na deze wereld, maar ook in een wereld binnen deze wereld.

Benjamin West
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Zo kun je overal mensen vinden die zich geven om van deze wereld een betere wereld te
maken. Er zijn mensen die zich bekommeren om daklozen en verslaafden. Er zijn
professionele mensen die zich in hun vrije tijd geven voor de medemens in nood. Er zijn
gepensioneerden die zich op hun oude dag laten uitzenden naar een arm land om daar
hun bekwaamheid te gebruiken voor de noodlijdenden. Er zijn mensen die uit arme
landen komen en zich voorbereiden om zich in studie en dialoog te bekwamen voor
diensten aan de maatschappij in eigen land.. Er zijn jonge mensen die zich ter plaatse
met anderen verenigen om hun maatschappij een nieuwe impuls te geven. Zij allen zijn
tekenen van hoop voor anderen die machteloos neerzitten in hun armoede en nood. Zij
zijn mensen die geloven in een betere toekomst voor allen overal ter wereld, mensen die
leven van de belofte van Jezus om ons allen bij te staan.

Dat is het wat Jezus leert met zijn hemelvaart. Hij is gekomen om nieuwe hoop te geven
aan allen die leven in de wereld, niet een wereld buiten deze wereld, maar een wereld
binnen deze wereld. Het is een toekomstverwachting naar een wereld waarin aan ieder
recht wordt gedaan, en geen tranen meer zullen vallen. Een wereld om naar uit te zien.

PENTECOST | PINKSTEREN
Johannes 20, 19-23

A symbol of the Spirit of God is breath. Jesus
breathed over his disciples before giving them the
Spirit. In order to live, people must physically
breathe, and in order to have a spiritual life people
must breathe spiritually. One is not continuously
aware of breathing physically, thus one is not
continuously aware of the Holy Spirit in one, yet He
is always there. Another symbol for the Holy Spirit is
wind. Wind sets things in motion, so the Spirit sets
people in motion: the disciples ran out of their
prisonlike room, and began to witness. From static

people they had become dynamic people, who no longer let themselves be hemmed in by
limits and borders. The Kingdom of God was preached in the whole Roman Empire.
Another symbol is fire. Their words were warm, glowing, and inspired. They came straight
from their hearts, and the good news spread like a fire around them. And so the church was
born. They called it ‘The Way’, a dynamic force. The Spirit draws you on the way, and the
aim is to reach the poor with your glad tidings, since the poor are the only ones willing to
listen. They are the ones willing to change their way of life.

Het symbool voor de Geest is adem. Jezus blies over zijn leerlingen alvorens hen de
Geest te schenken. Zoals wij mensen fysiek moeten ademhalen om te kunnen leven, zo
hebben wij Gods adem nodig om een geestelijk leven te kunnen leiden. Zoals je je niet
voortdurend bewust bent dat je ademt, zo ben je je ook niet voortdurend bewust van de
Geest in je, maar Hij is er wel.

El Greco (Detail)
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Een ander symbool voor de Geest is wind. Wind zet je in beweging, zo stormden de
leerlingen, tot dan toe muisstil achter hun muren, naar buiten en waren dynamische
mensen geworden, die zich niet meer lieten weerhouden door stads- of landsgrenzen.
Het Rijk Gods werd gepredikt in heel het Romeinse rijk, door toedoen van Paulus.

Een derde symbool is vuur. Wij horen van vurige tongen. Daarmee wordt aangeduid dat
er warmte en elan in hen werd gelegd, zodat hun getuigenis over kwam op anderen. De
blijde boodschap ging rond als een vuurtje. Het belangrijkste was dat de onbeweeglijke,
apathische en starre mensen van binnen hun verblijfplaats plotseling werden tot
dynamische en moedige mensen die als een man naar buiten trokken en taalgrenzen
wegnamen, dank zij de Geest die over hen kwam. Zo is Kerk ontstaan, een nieuwe
beweging die zij ‘De Weg’ noemden. Geest doet je op weg gaan, tot je je doel hebt bereikt.

Het op weg gaan, het in beweging zijn, is kenmerkend voor de Geest. Die beweging kan
veelsoortig zijn en hangt af van je leeftijd, je energie, je kracht, en ook van de wereld
waarin je leeft, je familie, je vrienden en vriendinnen. Maar er is maar een doel: de
aandacht voor de naaste, met name de naaste in nood, de arme. De armen zijn de
mensen die openstaan voor de blijde boodschap, in welke vorm ook. Jezus begon zijn
tochten naar de buitenprovincies van het joodse rijk waar de armen verbleven; mensen
die niets van zichzelf en alles van anderen te verwachten hadden. Daar kon Hij met zijn
charisma zieken genezen, mensen uit hun lethargie opwekken, en hun de kracht en
moed geven om iets van hun leven te maken. Daar in het joodse land ontmoette Hij ook
de eerste tegenstand van mensen die alles met lede ogen gadesloegen, die bewogen
werden door een andere geest, de boze geest die in hen leefde. Dat was zijn echte vijand,
want de boze geest maakt alles krom wat recht is, en verstart elke ontwikkeling, elke
vooruitgang naar een beter leven. Wij zullen allemaal met de boze geest te maken
krijgen op onze pelgrimstocht door het leven.

ABRAHAM’S PRAYER | ABRAHAMS GEBED
Lucas, 11, 1-13

Abraham’s prayer [Genesis , 18, 22-33) and Jesus’ prayer (Luke,
11, 1-13) have some similarity, in so far as both prayers
presuppose no limits to God’s goodness. He is always prepared
to give one another chance, even though in our eyes they
appear hopeless. He acts like the schoolmaster or the judge,
that always sees a possibility in the student or the criminal, who
stands before him. He never stops pitying and forgiving the
utterly hopeless. But there is also a limit to His goodness. Take
for example the situation where persons are judged and
thought to be hopeless, when in fact they are instead self-
centered or too lazy to do something with themselves. God does
not grant favors that are unnecessary, particularly when

people can cope with situations by themselves. There are in fact illnesses that can be cured
if more money were given for research, but people withhold such funding. More people
could be sheltered if they were shown hospitality in rich countries, but that is often refused
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out of sheer fear of losing precious capital. We ought to get together and try ourselves to
solve such problems, while we too easily implore God.

Het gebed van Abraham (Genesis 18,22-33) en dat van Jezus (Lucas 11,1-13) lijken op
elkaar. Zij stammen allebei uit de overtuiging dat er geen grenzen zijn aan Gods
goedheid en vergevingsgezindheid. Met God kun je tot het uiterste gaan, boven iedere
menselijke beperking. God is als de menselijke rechter die altijd nog een mogelijkheid
ziet, of de leraar die blijft geloven in iemand die door ieder ander als onvoldoende is
bestempeld. Jezus impliceert zelfs dat God zijn Geest blijft schenken aan mensen die het
eigenlijk niet waard zijn; Hij geeft zelfs zijn Geest aan mensen die daar niet om vragen.

Maar toch zijn er grenzen aan Gods goedheid. God schenkt nl. nooit aan mensen wat zij
zelf kunnen bereiken met eigen inspanning, maar waar zij te lui voor zijn om dat te doen,
en dan maar God vragen. God kan niet met een toverstaf wegnemen wat mensen elkaar
aandoen door bv een tekort aan hygiëne. Hij kan en wil de menselijke realiteit niet
veranderen. Dat kunnen alleen wij mensen zelf; wij kunnen ziektes aanvatten, als we ons
maar genoeg inspannen en genoeg geven om dat te doen. Wij kunnen in zekere mate
natuurrampen voorspellen als we research doen en daar geld voor over hebben. Wij
kunnen orde scheppen en rust geven als we dat willen. Wij moeten onze
verantwoordelijkheid nemen als we dat kunnen. Maar we willen dat vaak niet. We zien
mooie plaatsen en willen er gaan bouwen, maar het blijven onbetrouwbare plekken , die
later last en pijn kunnen bezorgen aan anderen die er wonen. Wij willen van onze
welvaart niet genoeg afstaan om ook anderen een kans te geven. En zolang wij dit niet
doen en onze kop in het zand steken gaat God geen nood voor ons oplossen.
Het is goed als wij leren beseffen dat God alle nood onder ons kan en wil oplossen, mits
wij maar ons deel van de nood voor onze rekening nemen; als wij samen in onderlinge
dialoog aan de nood van de wereld gaan staan, en pas dan God gaan vragen om voor ons
op te lossen waar wij zelf geen oplossing meer voor kunnen vinden. Voor oplossing van
nood in de wereld is ook menselijke nederigheid nodig.

DON’T BE AFRAID | NIET BANG ZIJN
Lucas 12, 32-34

Jesus’ words “don’t be afraid, you little herd”
(Luke 12, 32) could now be said to us, as our
numbers gradually become smaller in contrast to
the large herds that filled our churches a century
ago. We have plenty of reason to be discouraged,
as our daily lives are deeply influenced by what
occurs in our midst. We see that the power of
money now penetrates our way of thinking and
acting, religious wars and terrorist attacks are
widespread, and the gap between rich and poor is
ever increasing. Yet amongst all these can still be

heard Jesus’ voice: “don’t be disturbed, don’t be afraid, I am with you.” Jesus himself lived in
a time of ever growing religious conflict, yet he tells us to have no fear as in his eyes the
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establishment of the Kingdom of God is not determined by such factors. We may think - the
more people go to church, the more priests there are, the more safety we have, the better it
is. Jesus however stresses that there must be belief, and he is echoed by Pope Francis, who
insists on values like a soberer lifestyle, a greater faith, and an open dialogue among
people of whatever religion. Examples of all these we find in history: Abraham and Sara
had to wait patiently for a long time before their desire of an own child was fulfilled, and
even then they were instructed to sacrifice their only son. For God nothing is impossible,
and that is why we always have to live in faithful expectation of new life to be born among
us, whether or not in our lifetime. The kingdom of God will always come, and always be
established again and again.

De woorden van Jezus: wees niet bang, kleine kudde, zouden terecht tot ons gezegd
kunnen zijn nu wij in tegenstelling met de vorige eeuw een kleine kudde zijn geworden.
Tegelijk hebben wij genoeg redenen om ontmoedigd te zijn. Wordt hedendaags
menselijk doen en denken niet zozeer door macht en geld beïnvloed dat er nauwelijks
plaats lijkt voor andere waarden? Oorlogen en conflicten worden grimmiger,
levensbedreigend geweld neemt toe, de tegenstelling tussen arm en rijk gaat als maar
verder. Allemaal redenen om angstig en bezorgd te zijn.

Daartussendoor klinkt dan Jezus’ woord: “wees niet bang, kleine kudde”. Ook Jezus
leefde in een tijd van grote spanningen. Maar Hij was er van overtuigd dat het Rijk Gods
in alle omstandigheden gevestigd kon worden, omdat het niet afhangt van bezit en
macht maar van geloof. Wij denken dat het goed gaat als er meer mensen naar de kerk
gaan, er meer priesters komen en er meer vrede is, maar het Rijk Gods is niet afhankelijk
van zulke waarden, en ook niet van wetten en regels. Maar Jezus benadrukt het geloof,
en daarin wordt hij gevolgd door Paus Franciscus, die wijst op een diep persoonlijk
geloof, een gezamenlijke dialoog van mensen van welke godsdienst ook, gebaseerd op
onderlinge discretie, dat uitmondt op een gezamenlijk optrekken tegen het cynisme en
de leegheid en oppervlakkigheid van onze tijd.

Een voorbeeld daarvoor zijn de kerkvaders en kerkmoeders van vroeger tijden, zoals
Abraham en Sara, die lang moesten wachten op de vervulling van Gods belofte van een
eigen kind, en zelfs dat kind nog aan God moesten aanbieden. Voor God is niets
onmogelijk, en daarom moeten wij een geduld hebben dat zich uitstrekt tot buiten onze
eigen levenstijd. Als maar voortploegen en volhouden, zonder angst voor eigen of
andermans heil. God geeft tenslotte wat mensen niet uit eigen kracht voor elkaar
kunnen brengen, maar dat toch tot stand komt: het Rijk Gods.
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A NEW WAY OF LIFE | DIENSTBAARHEID
Lucas 9, 18-24

After the apostles discovered who Jesus is, “the Messiah”, He tells
them straightaway what lies in store for the Messiah: rejection,
suffering, and death on a cross. Only after that will He be given new
life by the Father. And the same lies in store for all of them. It is a
destiny that cuts straight through a ‘normal’ life. We think that in
order to ‘be’ something you must become a champion, be honored
and adored by all. Jesus says: “you must be prepared to give away
your whole self, and die in the process. Then you will live to the full.
It is a life of service to the neighbor, full of mystery, something you
are hardly able to give, and yet must believe in completely. For it is
in this way of life that we enter the kingdom of heaven, which Jesus
came to establish on earth.

Heel veel mensen trokken met Jezus op, maar wat Hij zegt is vol raadselen. Hij zegt “wie
mij wil volgen moet zijn kruis dragen, anders kan hij geen leerling van mij zijn. “ Daar
begrepen ze niets van, want in hun ogen is het kruis een vreselijke straf door de
bezetters toegepast op misdadigers. Daar konden ze toch geen deel in hebben. Volgens
de evangelisten ontleent het kruis zijn zin aan wat er daarna gebeurde: de verrijzenis.
Dat mysterie werpt zijn schaduwen vooruit. Het raakt de grenssituaties in ons leven.
Bijvoorbeeld je wordt plotseling aangetast door de een of andere ernstige ziekte, die de
overhand krijgt en je helemaal uit je evenwicht brengt. Je geliefde wordt Je plotseling
ontnomen, een slag waar je niet zo maar overheen komt. Plotseling moet je afhaken van
je werkkring waar je gelukkig in was, en sta je alleen, en je kunt er niets aan doen. Zo zijn
er meer voorbeelden van zulke situaties.

Jezus noemt zo iets :”je kruis dragen”. Hij zag in dat Hij juist door dat dragen voorging op
weg naar nieuw, ander heil, dat niet zo maar duidelijk was maar wel gaandeweg
duidelijker kon en zou worden. Wij verzetten ons instinctief tegen het verlies dat ons
overkomt, we blijven vechten. Maar het kan zijn dat het uur komt dat je je verzet moet
opgeven, dat je een nieuwe weg moet gaan bewandelen die je tot dan toe onbekend is. Je
moet je gezondheid, je geliefde, je werk opgeven, en het voor jou onbekende op je
nemen. Maar dan kun je een nieuw mens worden die met het kruis kennis maakt en er
kracht uit puurt. Dat is niet gemakkelijk, maar het is ook niet onmogelijk. Er zijn mensen
geweest die dat hebben gedaan voor jou, en ze zijn als nieuwe mensen opgestaan,
sterker, opener, vrediger. Ze hebben geleerd te aanvaarden, de ambitieuze vroegere weg
verlaten, en zich een nederiger weg aangemeten door het leven. Ze zijn gelukkig ge-
worden, maar op een andere manier dan zij vroeger dachten.

Grenssituaties komen in de een of andere vorm en op de een of andere tijd voor in ieders
leven, dat ligt voor ieder anders. Ouderen zowel als jongeren hebben er mee te maken. Je
komt voor een keuze te staan Hoe ga ik daarmee om? Ga ik er onderdoor of steek ik er
bovenuit? Jongeren zullen blijven vechten zolang ze kunnen, ze geven niet gauw op en
slaan anders een andere weg in. Ouderen geven sneller op. Maar voor beiden geldt
hetzelfde: je gaat door op een nederiger manier.
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A NEW FIRE | VUUR
Lucas 12, 49-53

Once Jesus said ”I came to set aflame a new fire, and how I long
for it to enkindle” . It was something that went beyond his power,
but it came to Him through the Spirit that lived in Him. It
inflamed his heart, so that he could experience nothing else. At
the same time, it made him sort of lose his balance and overcome
his feelings, which caused a crisis in his mind. He became aware of
nothing else. It was similar to Jeremiah the prophet’s experience
(Jeremiah 20, 7 -9), ”he could not but utter God’s word, which only
brought him misery”, yet it was like a fire in his body that could
not but speak”. Such emotional experiences that occur and are
unavoidable, must be given voice, even though the consequences
are untold and may bring misery in your life and that of others.

There is a positive as well as negative element in these elementary emotional movements.
You lose, but you also gain. Your life will never be the same again, but that must be so, in
order for you to go on living in the Spirit of God that is moving you to unforeseen heights.
Thus Jeremiah had to accept his imprisonment and his subsequent destruction. Just as Jesus
had to accept the cross that was put upon his shoulders, causing widespread division
among people. But it was the only way to bring new life in the world, and new hope for all
in dire circumstances. Jesus undertook this with all his heart.

Jezus heeft eens gezegd: “Ik ben vuur komen brengen op aarde,” en Hij voegde er aan toe
“hoe verlang ik dat het gaat branden”. Het vuur dat Hij kwam brengen was niets anders
dan een hevig verlangen, een door de Geest van God aangetast zijn tot in het diepst van
zijn binnenste, waardoor Hij niets anders kon zeggen of doen dan Hij deed. Wij vinden
iets soortgelijks bij de profeet Jeremia, waar Hij zegt “ik moet het woord van God
spreken, het brengt mij alleen maar ellende, ik wil er mee ophouden, maar dan laait er
een vuur op in mijn binnenste, ik moet wel, ik kan niet anders. (Jeremia 20, 7-9)

Er zit iets positiefs zowel als negatiefs in deze elementaire emotionele bewegingen, je
verliest maar je wint ook. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn, maar dat moet zo zijn ,
zodat je die onneembare hoogtes bereikt waarop je verder kunt. Zo had Jeremia zijn
gevangenneming te aanvaarden en zijn daaropvolgende ondergang in de handen van
zijn vijanden die hem met zich meevoerden naar Egypte. Zo had Jezus te aanvaarden dat
zijn leven uitliep op de kruisdood, een gebeuren dat al zijn aanhangers uit elkaar sloeg,
en een crisis teweegbracht in hun midden. Maar het was de enige manier om nieuw
leven te brengen in de wereld, en nieuwe hoop in alle omstandigheden.

Jezus besefte dat Hij nooit zou kunnen bereiken wat Hij wilde, de ongeschonden
fundamentele eenheid en verbondenheid van mensen, maar dat Hij zich tegelijkertijd op
die manier een nieuw rijk zou opbouwen in de wereld, dat zou worden gebouwd boven
op de verdeeldheid en de crisissen die er altijd zouden zijn in een mede door Satan
getekende wereld. Het begin van de overwinning lag in de ondergang. Er is een mysterie
in ieders leven, waarbij de mens realiseert dat het uiteindelijk Gods werk is waardoor
het Rijk Gods tot stand komt in het leven. Dat kun je zelf niet uit eigen kracht, Hij vult
aan wat aan jou ontbreekt. Dat is een pijnlijke maar heilzame ervaring. Pas uit jouw
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ondergang en dood kan het mysterie van het ontstaan van het Rijk Gods in de wereld
groeien en standhouden.

THE UNJUST STEWARD | DE ONRECHTVAARDIGE RENTMEESTER
Lucas 16, 1-13

In the parable of the unjust steward Jesus condemns
the power of the corrupt financial world in no
uncertain terms, but praises him who makes good use
of that power. It is a strange situation, but
understandable: he who lacks force must be cunning.
On the one side we cannot but live in this corrupt
world, on the other side we can employ a counterforce
to it: we can choose to live a sober life in the midst of
it all. We do not need to become its slaves, we can
strive after a better division of goods for all. The
unjust steward makes use of his position to get himself

and the creditors of his boss a better chance for the future , even though what he does is in
itself an unjust deed. Thus he is praised by his boss even though he will lose his job.
However, leading a sober life is not an easy choice to make. You will have to give up part of
what you have a right to possess. You serve the poor. In a corrupt world of money people
refuse to serve the interests of the poor, they serve only their own interests. You cannot
serve both God and mammon, Jesus says. You will constantly have to make choices as a
world citizen.

De parabel gaat over de wereld van de “geldduivel”; een rentmeester is zich bewust dat
hij fout heeft gehandeld met het geld van zijn baas, en dat hij daardoor zal worden
ontslagen. Hij zal verder als bedelaar door het leven moeten. Maar dat kan voorkomen
worden door van zijn relatieve macht gebruik te maken; daarom vermindert hij een
voor een de schuld van de schuldenaren van zijn baas; het is tegelijk een verkeerde daad
want hij heeft er het recht niet toe; maar het is ook een slimme daad, want daardoor
komen de schuldenaren bij hem in het krijt te staan. Aldus redt hij zich uit zijn penibele
situatie.

Van de ene kant veroordeelt Jezus in niet mis te verstane termen alles wat gebeurt in de
wereld van de macht van het geld. Van de andere kant prijst Hij degene die er een goed
gebruik van maakt, volgens het gezegde “wie niet sterk is moet slim zijn”. Van de ene
kant is de macht van het geld een statische en onverslaanbare gegevenheid in onze
wereld. Van de andere kant kun je een dynamische tegenmacht uitoefenen: wij kunnen
delen met elkaar, en vrijwillig afstand doen van dat wat niet per se nodig is. Wij hoeven
geen slaven te worden van de geldwereld, we kunnen kiezen voor een rechtvaardiger
verdeling van goederen in de wereld, waardoor de armen een betere kans krijgen om op
menswaardige wijze te leven. Dan leef je een soberder leven, waarbij je opgeeft dat wat
op zich goed is en waar je recht op hebt, maar wat je vrijwillig afstaat aan de ander. Het
is een onderdeel van het Rijk Gods dat Jezus op aarde wil vestigen dat je minder hebt
dan waar je eigenlijk recht op hebt, omwille van de ander die te weinig heeft. Dat laatste
is het aspect waar het om gaat. Want dat is het aspect dat buitengesloten wordt in de
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wereld van het geld. De wereld van de corrupte geldduivel weigert de ander te dienen,
zij is alleen bezorgd om eigen heil en voordeel. Daarom is in de ogen van Jezus die
wereld absoluut slecht. je kunt niet tegelijk God dienen en de mammon, zegt Hij. Je moet
kiezen, of je wil of niet. Als het lot van de ander je ter harte gaat, zult je afstand moeten
doen van je eigen bezit.

In onze tijd van een massa instroom van arme immigranten in het rijke deel van de
wereld is deze waarheid een niet gemakkelijk te verteren geheel, omdat je daarmee kiest
voor de opbouw van een gezamenlijk menswaardig bestaan voor allen, waarbij je af
moet staan van wat je rechtens toekomt.

LOVE OF NEIGHBOR | NAASTENLIEFDE
Matteus 22, 34-40

Jesus does something extraordinary: he puts the
commandment of the love of the neighbor on an equal
footing with the commandment of the love of God. That
means that both commandments must be interpreted in
accordance with the social life of the times. The Jews did
that with the commandment of love of the neighbor, but
not with the commandment of the love of God, which was
not subject to interpretation. In Jesus’ eyes you cannot love
God properly if you do not love the neighbor properly i.e.
in accordance with the need of the times. What remains

relevant for the Jews as well as for us in our time is the protection of the stranger. In God’s
eyes the stranger has a right to be taken in, accepted, and treated well anywhere he or she
comes to abide. The law of hospitality goes beyond human law, it is a divine law that
counts for all people. All people in the world are destined by God to help others of whatever
origin, religion or race to live together in a society in which they acknowledge each other
as citizens of God’s kingdom. We should not be blinded by violence; it is possible to make
progress in the world of love and justice for all. Fortunately, there remain in the world
places where strangers are accepted in society and given the opportunity to live and settle.

Jezus doet iets bijzonders: Hij stelt het gebod van de liefde tot de naaste op gelijke
hoogte met het gebod van de liefde tot God. Dat betekent dat beide geboden moeten
worden geïnterpreteerd volgens eigentijdse toestanden. Je kunt God niet liefhebben als
je de naaste niet liefhebt.

In onze tijd gaat dat vooral om de bescherming van de vreemdeling. Je moet leren de
vreemdeling in je eigen kring op te nemen, en hem of haar te aanvaarden als
medeburger die recht heeft op jouw aanvaarding en belangstelling, onder alle
omstandigheden. Wij moeten daar aan wennen, want we leven in een overgangstijd
waarin geleidelijk aan grenzen tussen landen en continenten zich oplossen tot een
geheel van mensen die overal met elkaar moeten leren samenleven. Mensen reizen over
de hele wereld, maken kennis met elkaar en met hun levensstijl, delen in elkaars leven.
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Er is echter nog een lange weg te gaan voordat partijen bij elkaar gebracht kunnen
worden. Helaas zijn er genoeg streken waar dit onmogelijk is, omdat velen, blanken
zowel als gekleurden, het eigenbelang vooropstellen, en zich met hand en tand verzetten
tegen deze ontwikkeling. Men gaat elkaar met buitengewoon geweld te lijf. Maar het
uiteindelijk doel blijft om mensen bij elkaar te brengen, naar elkaar te luisteren, met
elkaar te praten, en samen de schouders te zetten onder een betere vorm van
samenleven voor allen. Gelukkig maken veel meer jongere mensen dan vroeger zich los
uit een eigen kringetje, om een tijd of zelfs jarenlang te leven in een totaal andere
maatschappij dan de hune. Hoe slecht de wereld er ook uitziet, wij moeten toch niet
verblind raken door het geweld en de misdaad. Er vindt een positieve ontwikkeling
plaats waarbij de verschillende delen van de wereld zich openen voor elkaar, en mensen
leren elkaar te respecteren en te aanvaarden. Het huidige geweld zal ophouden en plaats
maken voor een onderlinge dialoog op allerlei niveaus van de menselijke samenleving
waarbij zowel wetenschap als religie een voor hen passende rol spelen. Uiteindelijk zal
de wereld evolueren naar een nieuwe fase van haar bestaan, door alle positieve zowel
als negatieve gebeurtenissen die daaraan gepaard gaan. Er is altijd hoop voor de
toekomst.

CLARION CALL | KLAROENSTOOT
Marcus 10, 46-52

At a time when the disciples are quarreling among
themselves as to who among them is the greatest, and
when the multitude of people of that time are mentally and
spiritually blind to Jesus, Bartimaeus a blind beggar is the
only man who can see the truth: he is utterly dependent on
Jesus. “Please sir, heal me, I want to see.” His request is like
a clarion call in the midst of darkness. Jesus calls him,
speaks to him, heals him, and makes him his disciple.
Mark’s play on words signifies a deeper meaning to the
story: We all need conversion; to be healed from our
blindness in the midst of life, so that we can really see, and

listen to the Spirit who speaks words of wisdom in our hearts. The Spirit of God will be
given to all who are open to his inspiration and love, but this gift remains hidden for those
who are unreceptive.

Voor Jezus was het een tragische situatie vlak voordat Hij de hoofdstad Jerusalem
binnentrok. Op het punt zijn levensopdracht, lijden en dood, te beginnen wordt Hij
omgeven door blinde mensen , die alleen op eigen voordeel en gewin uit zijn. Er was
niemand onder hen die Jezus nodig had, Hij stond volkomen geïsoleerd. Maar dan is daar
de blinde bedelaar Bartimaeus, die hoort dat Jezus voorbijtrekt en hard begint te
roepen: “Jezus, Jezus, heb medelijden met mij”. De omstanders snauwen hem toe dat hij
moet zwijgen, de grote man trekt voorbij, die moet met eerbied behandeld worden,
maar Bartimaeus – hij wordt met name genoemd – schreeuwt nog veel harder: ”Jezus,
zoon van David, heb medelijden met mij”. En Jezus hoort die stem als een klaroenstoot
te midden van het geroezemoes, Hij stopt en beveelt de mensen om de blindeman naar
Hem toe te brengen. Hij vraagt: wat kan ik voor je doen, en de blinde smeekt Jezus hem
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het gezicht terug te geven. Jezus verhoort zijn gebed, En niet alleen dat. Want van dat
ogenblik af wordt Bartimaeus onder zijn leerlingen opgenomen.

Een kort verhaal, maar vol betekenis. Want de evangelist suggereert dat Jezus doorgaat
op zijn weg naar Jerusalem, vastbesloten om er zijn levensopdracht – lijden en dood – te
volbrengen, maar stopt omwille van die ene man die zich niet laat intimideren door de
mensen rond hem heen maar blijft roepen tot Jezus tot hij genezen is. Want Gods Geest
sprak tot Hem door die ene blinde man, de enige die zag wie Hij was en in Hem geloofde.
En dat is wat wij vandaag moeten vasthouden. Wij kunnen Gods Geest niet zien, wij
kunnen Hem nauwelijks benoemen, maar Hij is er wel en aan het werk in de wereld. Het
unieke van de Geest is dat niemand een monopolie op Hem heeft. Hij wordt aan iedereen
gegeven die voor Hem ontvankelijk is: man en vrouw, jong en oud, rijk en arm, christen
en islamiet, Hij snijdt door het hele netwerk van de wereld heen dat wij samen vormen,
en laat zijn stem horen tussen alle andere geluiden in de wereld en zijn aanwezigheid
zien tussen alle andere figuren. Door de Geest in de wereld wordt je blik gezuiverd, leer
je waarachtig zien, krijg je weer hoop, en ga je werken voor vrede en gerechtigheid. Het
gaat allemaal heel langzaam, er gebeuren geen wonderen, maar het grote wonder
gebeurt wel, namelijk dat de wereld langzaamaan verandert ten beste, naast alle rampen
die mensen treffen. Jezus heeft zich gegeven in dood en verrijzenis, en daardoor zal het
perspectief van de verrijzenis worden toegevoegd aan de dood die eenieder zal
ondergaan, en de liefde zal een blijvend kenmerk worden van ons bestaan, over lijden en
dood heen.

TYPES OF PEOPLE | MENSENTYPEN
Lucas, 18, 9-14

In this parable, Jesus depicts two types of people.
They are both pious in the sense that they both
come to the temple to pray. But while the Pharisee
speaks only of his achievements in front of God, the
publican only asks for God to forgive him his sins.
Their approach to God is quite different. And so it
happens that the so-called holy man cannot be
justified in God’s eyes, whereas the so-called sinful
man can - simply because he lets God work in him.
There are various types of self-centered people in

the world. They however share one thing in common, they project upfront their own ego as
a screen, and so God is given no chance to open their eyes and to penetrate their hearts.
They are praying in vain. Only the humble can have admittance to God in their prayers.

Farizeeën waren mensen die zich bekwaamd hadden in de kennis van de Tora, de
levenswijze van de joden zoals die uit de geschriften rond Mozes naar voren kwam. In
hun dagelijks leven oefenden zij het een of ander beroep uit, maar in hun ijver voor de
schriften hadden zij zich verenigd in religieuze broederschappen. Door het gewone volk
werden zij vereerd als vrome, heilige mensen, een voorbeeld voor de gewone man.
Tollenaars waren meestal ongeletterde mensen, door het romeinse gezag in dienst
genomen om belastinggelden te innen van het joodse volk voor de bezetter. De meeste
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mensen beschouwden hen als collaborateurs die er niet vies van waren zich te verrijken
ten koste van de gewone man. Deze twee groepen van mensen worden in het evangelie
opgevoerd als types van mensen. Het merkwaardige is daarbij dat de door de bevolking
hooggeachte farizeeër wordt voorgesteld als de met zichzelf ingenomen, pompeuze
mens, terwijl de door het volk geminachte tollenaar staat voor de schuchtere,
bescheiden mens, die vindt dat hij het eigenlijk niet goed doet.

De ondergrond daarvan is dat de evangelist wil laten zien dat de tollenaar door zijn
nederige houding God in staat stelt om tot zijn hart door te dringen, terwijl bij de
farizeeër God voor een gesloten deur staat, want hij is alleen maar met zichzelf bezig.
De evangelist laat zien dat door zo’n houding God verhinderd wordt bij die mens binnen
te komen, ofschoon hij op zich heel vroom is. Anders dan bij de tollenaar, die
afgeschilderd wordt als een zondaar, maar wel aan God de mogelijkheid biedt om bij
hem door te dringen.

Niemand is vrij van fouten en tekortkomingen, iedereen schiet wel eens tekort
tegenover God en de medemens. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom
dat je in alle levensomstandigheden kunt erkennen dat je ondanks al je
verworvenheden, je levenservaring, je grote naam, je belangrijke functie, je prestaties en
je rijkdommen toch in staat bent om jezelf een arme tollenaar te achten, die zich ervan
bewust is dat hij tekort schiet, God nodig heeft en het alleen niet af kan. In al je werk
voor God en de mensen is het nodig dat je een nederige houding hebt, en jezelf een arme
zondaar blijft noemen, afhankelijk van Gods genade en de inspiratie van de Geest.

DEAFNESS | DOOFHEID
Marcus 7, 31-38

Deafness is a common occurrence in the world. Especially elderly
people experience deficiency in their hearing ability. It can be a
physical defect, which can at least partially be overcome by a
hearing aid; or it can be a mental defect, for which there are no
medical instruments available. People are mentally deaf when
they refuse to hear and listen to words they do not wish to know.
They may hear them physically but they refuse to open their ears
mentally or even spiritually. The motive for such a refusal is often
fear. People refuse to listen to what they feel as threatening to
their safety and well-being. These are tragic happenings, for
things around them continue to develop and change. We hear

how difficult it was for Jesus to heal the deaf mute: he almost acted as a specialist in order
to heal him. And it proved even more difficult to heal the mentally deaf, like the scribes and
Pharisees. They resisted his teaching, because they feared for their existence, their income,
and their authority by the very virtue of what Jesus was saying to the people.

Doofheid is in Jezus’ ervaring kennelijk een moeilijk te genezen ziekte. Hij doet zijn
uiterste best, gaat bijna als een specialist te werk: hij neemt de dove apart, steekt zijn
vingers in de oren van de man, spuwt en raakt zijn tong aan, en richt zijn ogen ten hemel
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om Gods hulp te vragen. Pas na veel moeite wordt de man genezen. Als het al moeilijk is
de fysiek doven te genezen, hoeveel te meer de mentaal doven. Dat zijn mensen die
fysiek uitstekend kunnen communiceren, maar mentaal niet kunnen aanvaarden dat de
wereld rond hen verandert. Instinctief verzetten zij zich tegen alles wat zij niet kunnen
plaatsen in hun wereld. Zij willen gewoon niet luisteren naar wat er plaatsgrijpt, uit
angst dat zij hun eigen zekerheid of machtspositie kwijt raken. Zulke doven zijn heel
moeilijk te genezen. Je moet als het ware je vingers in hun oren steken, en je ogen ten
hemel heffen om een ommekeer te bewerken. Het was voor Jezus bijna ondoenlijk om
die mensen voor zich te winnen die zich hadden vastgeklonken in hun eigen standpunt
en overtuiging, en die Zijn leer afwezen op grond van de traditie van hun vaderen.
Waarbij ze dan niet in de gaten hadden hoe subjectief hun eigen uitleg van de traditie
was, want die was door de eeuwen heen altijd aan ontwikkeling en verandering
onderhevig geweest.

Wij die met een eigen traditie leven zullen moeten leren dat alleen Gods Geest de ware
interpretatie kan geven van wat de godsdienstige wetten en regels zijn van onze tijd.
Daarvoor moeten wij leren luisteren naar wat deze Geest ons nu te zeggen heeft, door de
mond van zijn leraren. Dat is niet een persoon, maar een groep van personen die
voortdurend met elkaar dialogeren om de ware uitleg te zoeken in een wirwar van aan
elkaar tegengestelde standpunten, naargelang de discretie die ieder daarbij aan de dag
legt. Er is geen voor eeuwig vastliggend blok van waarheid meer waar ieder zich maar
aan moet houden voor zijn of haar zaligheid, de wereld ontwikkelt zich zo snel dat niets
meer echt vastligt en alles in ontwikkeling is. Allen zijn wij geroepen om voortdurend
samen te zoeken naar wat de Geest ons te zeggen heeft, niemand heeft meer het recht
om als absoluut onfeilbaar gezag te fungeren, ieder is onderworpen aan misvattingen en
fouten. Zoiets is niet gemakkelijk, maar het is ook niet onmogelijk, als wij blijven
luisteren naar wat wij elkaar te zeggen hebben op onze gezamenlijke zoektocht naar
vrede, waarheid en gerechtigheid in de wereld. Daarbij zal Gods Geest ons allen – jong
en oud, man en vrouw - de oren openen, zodat wij met volle vertrouwen op Zijn leiding
verder kunnen gaan.

PRODIGAL SON | VERLOREN ZOON
Lucas 15, 1-32

The personalities in the story of the prodigal son are three
men: a father and his two sons. The two sons form a
contrast. The younger was a philanderer, who liked the easy
life, squandering his father’s money with his friends. The
elder was a faithful, hardworking man, serving his father
wholeheartedly. The younger son’s life takes a turn when he
becomes penniless and has to serve as a pig feeder on a
cattle farm. Full of contrition, he returns home as a penitent.
His father forgives him, and even organizes a party for him.
The elder son comes home from his work and discovers a
feast going on. When he hears the reason he becomes angry,

and refuses to enter. Both sons have tears in their eyes: the one of sorrow, the other of
anger. What shall the father do? He waits until the elder’s rage has calmed down, and then



De Rol van het Hart | Bolsius Readings

29

says: my dear son, ought we not to forgive and forget? What do you think: Shall we all start
anew together? We all have our shortcomings, but together we can create a common bond.

In het verhaal van de verloren zoon treden drie mannen op: de vader, de oudste zoon, de
jongste zoon. Deze laatste is een losbol. Hij eiste voortijdig zijn erfdeel op, om het
vervolgens er door te jagen in het buitenland samen met zijn vrienden, en toen gebeurde
waar hij niet op gerekend had: net toen de poen op was brak er een grote hongersnood
uit, en werd hij gedwongen om de varkens te gaan voeden bij een veeboer. Hij had bijna
niets meer te eten, en met tranen in de ogen en wroeging in het hart sjokte hij weer
terug naar huis. Zijn vader zag hem aankomen, drukte hem aan zijn hart, en richtte zelfs
een feestmaal aan voor hem die verloren was en weer werd teruggevonden.

De oudste zoon was een nette jongen. Hij werkte dag in dag uit hard op het land van zijn
vader, en vroeg er weinig of niets voor terug. Maar toen hij op de dag van de thuiskomst
van zijn broer ook ‘s avonds thuiskwam, en merkte dat er feest gevierd werd, barstte hij
in woede uit toen hij de reden daarvoor hoorde. Al zijn opgekropte gevoelens ten
opzichte van de nietsnut kwamen naar buiten, en hij schreeuwde het uit. Twee jongens,
allebei met tranen in de ogen: de een van spijt, de ander van woede. Wat zal de vader
doen? Hij wacht tot de woede van zijn oudste zoon bedaard is, en zegt dan: Beste jongen,
moeten we niet vergeven en vergeten? Wat vind je: zullen we allemaal samen opnieuw
beginnen?

Verder gaat het verhaal niet. Maar het is wel een verhaal om over na te denken. Welk
personage spreekt mij het meest aan? De vader die van harte vergeeft? Heb ik wel het
recht om mezelf in de plaats te stellen van de al vergevende hemelse vader? De jongste
zoon? Is het mij wel eens overkomen dat ik absoluut het stuur ben kwijtgeraakt, en door
een periode van boete en bekering heen moest om weer te kunnen leven? De oudste
zoon? Ben ik een goed levend iemand, die het niet kan hebben als een ander naast mij
weer eens bevoorrecht wordt en daarmee nog weg komt ook? Voel ik mij altijd het
slachtoffer? Voor de vader zijn beide zoons even lief. Hij maakt geen onderscheid tussen
de geïncarneerde avonturier en de geïncarneerde braafheid. Voor hem zijn beide zoons
welkom. Want de Vader ziet iets dat beide zoons niet zien, nl dat ieder mens op zijn of
haar manier altijd te kort komt, altijd schuldig is, en altijd afhankelijk blijft van de
vergevingsgezindheid van de Vader, in welke vorm ook. Dat is de zin van de parabel van
de verloren zonen in het Rijk Gods, die allen de vergiffenis en de aanmoediging van de
Vader nodig hebben om verder te kunnen met de opbouw daarvan.
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SERMON ON THE MOUNT | BERGREDE
Mattheus 5, 38-48

In his sermon on the Mount (Mt, 5,6,7) the gospel
writer combines various sayings of Jesus into one
ethical code, which far supersedes the ethical code of
his time. It is the ethical code of the inhabitants of
God’s kingdom, an ideal rule of conduct for the
“saints”, in accordance with the words from the book
of Leviticus 19,1: “be thou holy, as I, your Lord and
God, am holy”. We experience this code of conduct as
an ideal, since we do not feel inclined to offer our left

cheek to someone who has just slapped our right cheek. Nor do we naturally love our
enemies. Yet neither can we preclude such an attitude. We are aware that we are sinful
people, yet we are named by St. Paul ‘the saints of God’ (Colossians 1,2). In other words, we
are the people in whom the Kingdom of God is fashioned. God hopes for us to become his
saints, imitating Christ who gave himself completely for the world. Am I then prepared to
let myself be challenged by Christ’s words and deeds recorded from his early youth to the
end of his earthly life?

In zijn Bergrede (Mat 5,6,7) laat de evangelist Jezus een gedragscode opstellen voor zijn
mensen, die in zijn inhoud verre uitgaat boven de in die tijd geldende gedragscode voor
het volk. Het is de gedragscode voor de ingezetenen van het Rijk Gods, in
overeenstemming met de woorden uit het boek Leviticus 19, 1: “Wees heilig zoals ik Uw
Heer en God heilig ben”. Wij ervaren deze gedragscode als een ideaal, gezien wij er niet
direct toe geneigd zijn om onze linkerwang aan te bieden als iemand ons op de rechter
wang slaat, en ook beminnen wij niet direct onze vijanden. En toch kun je zo’n houding
ook niet uitsluiten. Wij zijn er ons van bewust dat wij zondige mensen zijn, en toch
worden wij door de H. Paulus “heiligen” genoemd in zijn Colossenzen brief (Col 1,2), met
andere woorden wij zijn de mensen waarin het Rijk Gods opnieuw gestalte krijgt. God
hoopt dat wij de heiligen worden van onze tijd, navolgend Hem die zich helemaal heeft
gegeven voor de mensen op het eind van zijn leven. Wij worden geacht iets over te
nemen van de spiritualiteit van het Rijk Gods dat Jezus altijd weer opnieuw kwam
vestigen in de wereld. Jezus heeft daarin uitgeblonken, hij heeft letterlijk uitgevoerd wat
Hij ons voorhoudt als ideaal, Hij heeft zijn leven gegeven voor ons allen, vriend en
vijand, en daarmee behaalde Hij de overwinning, zoals wij weten.

Wij kunnen Jezus niet altijd zo radicaal volgen, dat hangt af van onze levenssituatie, en
die wordt sterk beïnvloed door wat wij in onze jeugd hebben ervaren aan goeds en
kwaads. Maar toch kunnen wij allen iets waar maken van die heilige spiritualiteit
waarmee Jezus ons kennis heeft doen maken. Wij hoeven niet altijd wraak te nemen op
hen die ons onrecht aandoen, wij kunnen ook verdragen en uithouden. Wij hoeven niet
altijd meteen terug te doen; wij kunnen ook begrip en liefde tonen. Zo kun je ook
mensen toelaten in je leven die je helemaal niet liggen, en vriendelijk zijn voor mensen
die jou pijn hebben gedaan, of die zich als maar aan jou opdringen en jou geen ogenblik
van vrijheid gunnen. Het zijn vaak hele kleine dingen waarin de vrede en gerechtigheid
van het Rijk Gods in jou gestalte krijgt, en zich laat zien aan de ander.
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VOCATION | ROEPING
Lucas 5, 1-11

A call from God means being touched by Him in a
surprising way. This can happen to anyone - man or
woman, young or old in every kind of situation. It can be a
call for the moment, it can also be a call for life. An extreme
example is given by Luke when he describes how a group of
fishermen were astounded by a miraculous catch of fish.
They had been fishing in a lake for hours on end without a
catch. Jesus tells them to try again, and lo and behold an
extraordinary quantity of fish was caught. The fishermen
were confused, they didn’t know what to do or how to
react, but then Jesus called them to join him to become
fishers of men. Such a thing happened to the prophet

Isaiah, when an angel of God touches his lips with a piece of burning coal and he is sent by
God to announce the glad tidings of joy to the people. While the story is different, the
pattern is the same: a human life, or a number of human lives, are completely changed by
the touch of God through a happening in their daily lives. This can last for a moment, or it
can last a whole lifetime. It may cost little or it may cost a lot, but the touched man or
woman feels ready to go and carry out that to which he or she is called.

Roeping is niet anders dan geraakt worden door God. Zo iets kan geschieden op ieder
moment van je leven, maar het geschiedt meestal op een onverwacht moment.
De meest voorkomende en minst veeleisende roeping is wat niet wordt aangeduid als
roeping maar als “beroep”: je wordt even weggehaald uit je gewone bezigheden om een
mens in nood van dienst te zijn. Er wordt een beroep op je gedaan, soms kost het weinig,
maar soms moet je zin maken. Roeping is een beroep op jou dat lang gaat duren,
misschien wel heel je leven. Daar moet je diep over nadenken.

Jezus riep zijn leerlingen door middel van een visvangst. Zij waren redelijk gelukkig met
hun leven, zoals dat elke dag verliep, maar dan komt Jezus langs, en raakt hen: daar waar
eerst geen vis was is plotseling een overvloed. Ze zijn stomverbaasd, kunnen dat niet
plaatsen, maar dan maakt Jezus de bedoeling duidelijk: “kom mee met mij, ik zal
mensenvissers van je maken”. Zij gaan mee, ze voelen zich geroepen, en plotseling is hun
leven grondig veranderd. Zo iets overkomt ook de profeet Jesaja, hij voelt zich
onwaardig als profeet, maar dan raakt een engel zijn lippen aan met een stukje
gloeiende kool, en dan weet Jesaja plotseling wat hem te wachten staat: een leven van
opboksen tegen de zin en de lust van het volk in, het zal een harde strijd worden, maar
hij voelt zich niet meer klein, want hij heeft de stem van God gehoord.

Geraakt worden door de Heer en iets gaan doen waar je tevoren helemaal niet aan
gedacht hebt. Het komt voor bij allerlei soorten mensen, man en vrouw, jong en oud,
maar niet in dezelfde mate. Je staat voor de keuze: zal ik het doen of zal ik het niet doen?
Je blijft vrij in de keuze die voor je ligt. Het kost pijn en moeite om die vraag goed te
beantwoorden. Het gemakkelijkste is om de vraag maar van je af te zetten, en door te
leven zoals je leeft, maar daar word je niet gelukkiger van, en gaat er iets verloren dat
nooit meer terug komt.

Duccio di Buoninsegna
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Wie zich geeft aan de Heer als hij wordt geraakt door Hem moet soms heel zijn of haar
leven opboksen tegen onwil en tegenstand, maar wordt daar niet ongelukkig van,
integendeel. Wie zich aan de Heer geeft weet niet meer hoe zijn of haar leven zal
verlopen, maar krijgt een vrijheid die hem of haar niet meer kan worden ontnomen.

LEPERS | MELAATSEN
Lucas 17, 11-19

Physical leprosy hardly occurs in our world. Mental
leprosy does. By mental leprosy is meant an illness of
mind in which people have placed themselves outside the
circle of what is considered normal behavior. Two
examples of which are pedophiles and terrorists. They
are isolated or isolate themselves from normal circles,
and use all means to achieve their aims. On the whole
they are dangerous persons with whom normal
communication is next to impossible. Jesus has shown
himself not to be afraid of such persons. When in his time,
lepers were excluded from society, Jesus communicated

with them, even touched them and healed them. He showed that the walls erected between
them and society could be broken with but a single kind word or gesture. These were the
physical lepers, the people that could infect their illness upon Him. But, what would Jesus
have done with mental lepers? This is shown in what happened to Him later in life: they
nailed him on a cross and killed him. However, He could not be destroyed: He rose from the
dead and showed himself powerful in an all-inclusive reconciliation. In confrontations with
terrorists and the like, there is always the risk of destruction and death. History has shown
that there will always be martyrs, the victims of terrorism or the whistleblowers in society.
This in accordance with the saying: The blood of martyrs is the seed of Christians. Only in
the Spirit of Christ can we overcome evil in the world.

Echte melaatsheid komt onder ons nauwelijks voor. Overdrachtelijke melaatsheid des te
meer. Daarmee wordt bedoeld een geestelijke ziekte waardoor mensen zich buiten de
gemeenschap plaatsen. Voorbeelden zijn van de ene kant abnormale mensen als
pedofielen, van de andere kant terroristen. Omdat hun geest vergiftigd is isoleren zij
zichzelf van normale kringen, en worden gevaarlijke mensen die een bedreiging vormen
voor hun omgeving.

Jezus heeft zich nooit van melaatsen afgescheiden. Hij ging naar hen toe , raakte hen aan,
en genas hen. Met een enkel vriendelijk woord of gebaar stelde hij hen gerust, en bracht
hen terug in de maatschappij. Maar dat waren lichamelijk getroffenen. Geestelijk
getroffenen behandelde hij niet anders, maar het hing van henzelf af of zij hem bij zich
toelieten. Hij bleef tot het laatste ogenblik toegankelijk voor hen, leed fysiek gesproken
zelfs de nederlaag, toen zij Hem aan het kruis spijkerden, maar op geestelijke wijze
behaalde hij de overwinning door zijn wederopstanding uit de doden. Dit alles wordt
weerspiegeld in degenen die vooral in het begin van het christendom als martelaren zijn
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gestorven. Door de eeuwen heen zijn er zulke mensen geweest, de zich helemaal aan
hun idealen hebben gegeven.

We zien dus dat de verhalen die ons zijn overgeleverd over Jezus’ ontmoetingen met
melaatsen een heel diepe inhoud hebben. Het gaat over houdingen die je kunt en moet
innemen tegenover mensen die op de een of andere wijze door ziekte zijn getroffen.
Daarbij loop je het risico van dood of leven, of je wil of niet. Maar Je hoeft je niet
instinctief af te keren van zulke slachtoffers van het bestaan, je kunt ook proberen leven
te brengen daar waar de dood heerst. Er kan een dam opgeworpen worden tegen de
macht van de leugengeest in de wereld. Zelfs fanatici kunnen worden overwonnen door
houdingen van openheid en verzoening. Maar dan moet je wel gaan tot het uiterste van
de krachten die je in je hebt. Slechts in Jezus’ Geest kunnen wij het slechte en boze in de
wereld te boven komen.

KINGDOM OF GOD | HET RIJK GODS
Johannes 18, 33b-37

In Jesus’ kingdom there is a tension between present
and future. The present kingdom is hardly visible. When
He confesses himself to be king, He stands before Pilate
with his hands bound like a prisoner. The future
kingdom is that of glory when He comes to judge
mankind (Mt 25, 31). Therefore the kingdom of God on
earth is at the same time present and yet to come. A
paradox that gives life to it and transports it. Jesus
identifies himself with the have-nots on earth, and we
are called upon to do something for them in order to
establish his kingdom. His kingdom is not one of power
and adoration but of service to the poor. We are

inclined to honor Christ with our songs, our incense, our processions, but not so much with
our commitment to the poor. And thus we fall into the temptation Christ himself
experienced, when told by the evil spirit “to fall down and adore” (Mt. 4, 9). Jesus wanted as
king to be one with the people in need and he wanted us to serve those people. Only in that
way can we begin to understand something of His kingship and share in His kinship.

In Jezus’ koninkrijk is er een spanning tussen heden en toekomst. Het heden is
nauwelijks zichtbaar als Hij zich pas koning noemt wanneer Hij als gevangene met
geboeide handen staat voor Pilatus. Een gevangene heeft weinig macht. Des te meer
heeft Hij die wanneer Hij als koning komt op de wolken om de mensen te oordelen. (Mt.
25, 31) Deze paradox doortrekt heel het koninkrijk van God op aarde. Het is geen
koninkrijk van macht en pracht, maar van dienstbaarheid aan de (arme) naaste.

Wij mensen zijn vaak geneigd om Christus te vereren als koning met het zingen van
liederen en tentoonspreiden van gewaden, reukwerken en processies, maar wij hebben
niet zo veel zin om Hem te vereren als koning met onze inzet voor de armen. Maar dat
laatste wilde Jezus nu juist wel: een zijn met de mensen in nood: daklozen, zieken en
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machtelozen. Pas als wij Hem niet alleen maar eren om Zijn grootheid, maar ons vooral
ook inzetten voor de naaste in nood, beginnen wij iets te begrijpen van zijn koningschap.

Wij mogen Christus Koning niet maken tot zo iets als een opgesierd beeld, want dan zou
Hij niet meer een van ons zijn. Het wondere van Christus Koning is dat Hij zich pas
koning genoemd heeft op het uur dat er geen twijfel meer mogelijk was, toen Hij oog in
oog stond met Zijn lijden en ondergang, op het punt door Pilatus veroordeeld te worden
tot het kruis. Daar pas begon zijn rijk op aarde, toen Hij in staat was om een mede ver-
oordeelde aan het kruis te redden van de ondergang, en bij zich op te nemen in het Rijk.
Christus is altijd blijven staan naast mensen, ook al werd Hij door de Vader opgenomen
in diens heerlijkheid. Hij staat tegelijk naast ons en boven ons. En vormt zo, als levende
mens, de schakel tussen de Vader in de hemel en de mensen op aarde. Hij is tegelijk de
koning die naast ons staat en boven ons staat als de door de Vader gezondene.

Zo gaan wij door met onze pelgrimstocht op aarde, tegelijk een met de mensen in nood
en in volle verwachting van wat komen gaat en ons eens zal worden gegeven. Wij leven
van dag tot dag, maar zien tegelijk uit naar iets dat altijd komende is, in telkens nieuwe
gestalte, geleid door Gods Geest die ons “zachtjes” en “wijselijk onwetend” leidt door de
duisternis heen op de weg naar het licht die ook Christus Koning is gegaan in zijn leven
op aarde. Het Koninkrijk van God heeft geen statisch maar een dynamisch karakter, het
is er en tegelijk is het er nog niet, het moet altijd komen.

FREEING THE WORLD | BEVRIJDING
Lucas 4, 10–30

The first thing Jesus did when he returned to Nazareth- where he
had spent his youth – was to open the book roll in the synagogue
and read from it, and apply the reading to himself. The listening
crowd from Nazareth was beyond itself, hearing the voice of their
townsman talking about the task awaiting him. But it was there
that a misunderstanding arose. The people from Nazareth thought
that Jesus was talking about liberating Nazareth from their
common enemy: the occupying forces, the Romans, and their
adherents; but Jesus was talking about liberating people from their
slavery to the evil spirit in their daily lives. So the atmosphere of
jubilation and gratitude changed into an atmosphere of anger and
disappointment. In the end they took hold of Jesus and dragged

him outside in order to get rid of him; but he parted by walking through their midst and
left the city. He had come to liberate them from something much more dangerous than a
political situation, namely a religious situation, but their imagination did not reach to that
level; they wanted a quiet life and nothing more, but he went much further than that.

In our daily prayers we often express a wish for a solution to our own immediate needs, so
that we can live in a quiet atmosphere of mutual understanding and general welfare. Such
a prayer is not forbidden, as we sometimes loose our inner peace through circumstances
beyond our control, and must patiently wait for a solution. But our own personal
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circumstances are not and cannot be the only reason to pray. Much more important are
the situations in which the whole world must strive for peace and justice in order to be able
to live, or in which evil persons and things get such a grip on us that we all need liberation.
It is our first duty to pray for a better world, in which peace and justice everywhere are the
most important things to pray for.

Wat wij hoorden gebeurde in de synagoge van Nazareth, waar men Jezus heel goed
kende. Was hij niet onder hen opgegroeid? Dus toen hij weer terugkwam naar zijn
vaderstad, en er te midden van zijn vrienden en dorpsgenoten van vroeger het heilige
boek mocht opnemen en lezen, en de tekst die hij uitzocht meteen op zichzelf kon
toepassen, waren zij buitengewoon verheugd. Eindelijk. Eindelijk iemand die hen kon
velossen uit hun slavernij, hun onderdrukking door de gehate bezetter, hun onmacht
tegenover de kerkelijke autoriteiten die met de vijand heulden. En dat nog wel een zoon
uit eigen volk!. Het kon allemaal niet beter. Verrukt keken zij op tegen de jongeman die
daar voor hen stond, en zichzelf kon proclameren als de verlosser uit hun toestand.

Maar Jezus voelde dat helemaal niet zo. Hij was niet gekomen om hen te bevrijden van
slavernij aan de romeinen en hun volgelingen, maar van slavernij aan het slecht in
henzelf. Hij was niet geroepen om zich in te zetten voor de belangen van een kleine
groep van eigen mensen, maar om zich in te zetten voor allen die dorsten naar
gerechtigheid en vrede. Hij had een veel hoger doel voor ogen dan het politiek doel van
de mensen die voor hem zaten. Hij had een religieus doel voor ogen: de mensheid overal
bevrijden van de macht van de bozen die hen ketende aan hun eigen belangen. En omdat
hij besefte dat hij daarmee in Nazareth niet wegkwam, daagde hij hen uit met woorden
die hun helemaal niet prettig in de oren klonken: “geen profeet wordt geerd in zijn
vaderland”. Met andere woorden: jullie begrijpen er niets van.

Dat veroorzaakte een geweldige herrie. Zij werden woedend, begonnen te schreeuwen,
en verwijderden hem met geweld uit hun midden. In hun ogen had hij de grenzen van
het toelaatbare overschreden. Maar in de ogen van de evangelist was dat nu juist
waarvoor hij gekomen was: grenzen doorbreken, gerechtigheid voor allen. Er was geen
voorkeursrecht voor wie dan ook, er waren geen vaste klanten die meer recht hadden
dan anderen. Meer zelfs. Juist de mensen die geen recht hadden in de wereld waren in
zijn ogen de bevoorrechten: de armen, de noodlijdenden, de onderdrukten. Daarom laat
de evangelist Jezus heengaan midden door zijn dorpsgenoten heen: er stond hem een
veel verhevener doel voor ogen dan zij konden bevatten, zijn zending steeg ver uit boven
het lokale niveau.

Dat is wat wij goed moeten beseffen, wanneer wij bidden voor eigen noden en
behoeften. Daar mogen wij voor bidden, want het zijn vaak de behoeften die wij het
meeste voelen. Maar wij mogen niet vergeten dat Jezus allereerst kwam voor andere
behoeften. Hij kwam op de eerste plaats om de hele wereld te bevrijden van de slavernij
aan de macht van de boze geest in heel de wereld, van tirannie en onderdrukking, van
een onmenswaardig bestaan, van fanatiek geweld en onmachtige armoede. Jezus was
koning van geheel de mensen wereld, niet slechts van een paar mensen hier en daar, die
allemaal gunsten voor zichzelf afsmeken. Ook wij zijn geroepen ons waar mogelijk in te
zetten voor vrede en gerechtigheid overal. Pas daarna komen onze eigen persoonlijke
belangen aan de orde. Als wij ons richten in ons gebed op wereldnoden zullen wij
merken dat onze eigen persoonlijke noden langzamerhand verminderen en verdwijnen.
Want dan worden wij ware christenen die zich richten op het wereldbelang.
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CONFIDENCE AND MERCY | VERTROUWEN EN BARMHARTIGHEID
Marcus 10, 46–52

Jesus heals a blind beggar . First of all the man has a name, he is
called Bartimaeus, and secondly he cries and shouts for all the
world, until he has finally reached his aim, to meet Jesus. And Jesus
takes pity on him, and heals him. As a result he follows Him on his
way. Thus Pope Francis admonishes us to approach others with
mercy, so that they get confidence in Jesus and in themselves. We
should not approach others with impersonal church doctrine, but
with a personal attitude of mercy.. There is nothing wrong with
the church doctrine, but it is not the way to approach somebody
with. Our Pope also approaches people in a personal way, and
rewards their confidence in him. In this he follows the ways of

Jesus who always lets the sick and leprous people come to him. , and even touches them,
something that was strictly forbidden in Jewish society. In this way he restores their
confidence in Him. We have come to the times , thanks to Pope Francis, in which the person
and his or her suffering is more important than any other official rule or conduct. In his
feeling the personal approach is always more important, for it the only way to come to
normal and peaceful contact. It is not easy, especially when you feel threatened, but it is
and remains the best way to re-establish personal contact, also with the one threatening
you. We must all of us learn to have great confidence in Him who leads us on the way, and
try to establish personal contact , also with those who try to frighten us, in order to pacify
them and together with them to go on the pilgrimage towards truth and justice in the
world.

Vandaag krijgen wij te horen hoe Jezus een blinde bedelaar geneest. Het is een bijzonder
verhaal. Ten eerste wordt de naam genoemd van de blinde, hij heet Bartimaeus. Ten
tweede schreeuwt hij de hele wereld bij elkaar als hij hoort dat Jezus naderbij komt, en
als de mensen hem manen wat rustiger te zijn gaat hij nog harder schreeuwen. Ten
derde, hij vraagt om Jezus’ medelijden, niet om een wonder. Dat doet hij pas als Jezus
voor hem staat. Zo wordt ons gemaand door Paus Franciscus, om de mensen, wie ook, te
benaderen met medelijden en goedheid. En tenslotte geneest Jezus hem niet alleen,
maar gaat hij na zijn genezing Jezus volgen op zijn weg.

Waarom worden ook wij gemaand door onze paus om de mensen naast ons, onze naaste
dus, op de eerste plaats te benaderen met goedheid en medelijden? Dat is heel
eenvoudig: om hen niet op de eerste plaats te benaderen met de leer van de kerk. Er is
niets verkeerd met die leer, en die zal ook nog lang blijven staan, maar er is wel iets mis
met de mensen meteen met die leer te confronteren. Want dan zal minstens de helft van
die mensen van jou afhaken. Dat valt heel moeilijk te begrijpen in deze tijd, maar het is
nu eenmaal zo dat velen het moeilijk hebben met die leer, die steeds meer afwijkt van
de sociale instelling van onze tijd.

Paus Franciscus wijkt ook nooit af van de leer, maar vraagt ons wel te beseffen dat heel
veel mensen niet alles meer kunnen volbrengen wat die leer ons voorhoudt. Daarom
vraagt hij ons altijd eerst te kijken naar de persoon, en dan pas naar de leer. De persoon
die voor hem staat of zit is meer waard dan welke leer ook; en als blijkt dat het gaat om
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het heil van die persoon, is hij bereid om die mens met vergevingsgezindheid en
medelijden te benaderen, en het vertrouwen dat hij of zij hem geeft te belonen. Hij gaat
de persoonlijke weg, en niet de officiële weg. Hetzelfde zie je ook met Jezus, die
melaatsen die op Hem afkomen aanraakt en geneest als dat kan, iets wat officieel streng
verboden was omwille van de wet van de maatschappelijke hygiëne. Dat werd hem
verweten door de farizeeën, maar Jezus ging er gewoon mee door, omdat hij zag hoe die
mensen leden onder de hun voorgeschreven afzondering van de maatschappij.

Wij zijn, mede door toedoen van Paus Franciscus, gekomen in de tijd waarin de persoon
van de mensen en hun lijden belangrijker zijn dan wat officieel van staatswege en ook
van kerkelijke zijde is vastgesteld; de persoonlijke benadering komt altijd eerst. Zo iets
is niet gemakkelijk, want wij kunnen echt niet zoveel van dat lijden verlichten dat wij
voor ons zien; het is gemakkelijker de officiële lijn te volgen dan de persoonlijke. Maar
toch gaat de paus ons voor in het onderscheid tussen de officiële, onpersoonlijke lijn en
de persoonlijke die ook van gelding is in het verkeer van de mensen. Want dan benader
je de mens als mens, wie hij ook is, en wat hij ook allemaal doet om je bang te maken.

Wij moeten allen leren een groot vertrouwen te hebben in Hem die ons voorgaat in de
persoonlijke benadering, en daarmee een groot risico neemt, maar wij beseffen dat het
dat waard is. Wij kunnen allemaal de grenzen doorbreken die op ons afkomen, en de
mensen aanvaarden zoals zij zijn. Daarmee winnen wij veel terug van wat ons in deze
tijd uit handen wordt genomen door onverantwoordelijke mensen die alleen op eigen
bezit en heil uit zijn; en dat zijn er heel veel. Wij kunnen allemaal de mensen die wij
ontmoeten persoonlijk bejegenen, en daarmee bewerkstelligen dat wij gezamenlijk
optrekken in onze zoektocht naar wat in de wereld heil brengt voor allen.

BROAD VIEW | RUIME GRENZEN
Marcus 9, 38–41

As we read in Mark, Jesus says “whoever is not against us is on our
side” In other words. Other Christians or non-Christians can also
reveal to us the truth. The Spirit is not limited by what Christians
say. The Spirit, can be given to anybody and speak through anyone
of good will . It does not depend on what you are but on what you
say and do. It depends on whether you do not stifle the Spirit in
you by own egoistic behavior, and that counts for all followers of
ll religions in the world. Therefore we should open ourselves to the
fact that God’s Spirit can also speak through people with whom
we have at first sight no bond at all, like the Muslims living
amongst us. When we strive for peace and justice to be

established in the whole world we should try to do so by not excluding but including
people “of good will”. From our own point of view we are not very much inclined to do so.
The Catholic Church has proclaimed for centuries that “outside the Church there is no
salvation”. This saying has been revoked in the Second Vatican Council, but there are still a
number of Catholics thinking along these lines. They establish limits that are unnecessary.



De Rol van het Hart | Bolsius Readings

38

It is much easier to withdraw between well-drawn frontiers. But it is not Jesus’ spirit. We
are all progressing through the centuries towards a new world, listening to the Spirit,
seeking peace and justice for all. Jesus gave us his example by suffering, dying, and rising
again for all and everyone – regardless of ones religion.

In Marcus, Jezus zegt niet: wie niet voor ons is, is tegen ons. Dat zeggen de leerlingen;
“wij hebben iemand verboden om duivels uit te drijven in Uw Naam, want hij behoort
niet tot onze kring”. Dat zeggen wij ook : “hij of zij moet zijn mond houden, want hij is
geen christen”. Jezus legt de grenzen veel ruimer. Hij zegt: “wie niet tegen ons is. Is voor
ons”. Ook niet-christenen, of andere christenen, kunnen de waarheid zeggen. Jezus heeft
een reden om dat te zeggen. De Geest wordt niet beperkt door grenzen die mensen
trekken. De Geest kan spreken door iedereen. De Geest kan gegeven worden aan
eenieder die voor Hem openstaat, ongeacht de kerk of de religie die Hij aanhangt. Het
gaat er in de wereld niet om of je een volger bent van Jezus dan wel van Boeddha of
Mohamed. Het gaat er om of je spreekt en handelt naargelang de Geest die in je leeft, of
dat je de stem van de Geest in jezelf verstikt doordat je alleen maar op eigenbelang uit
bent. En dat geldt voor alle aanhangers van alle religies in heel de wereld.

Het ruimhartig denken zoals Jezus dat ten toon spreidt vinden wij ook bij de profeten.
Wij horen hoe Mozes zegt tot zijn dienaar Jozua: “waarom kom je voor mij op? Ik zou
willen dat heel het volk van de Heer profeteerde, en dat de Heer zijn Geest op hen legde”
(Numeri 11, 29) Wij zouden ervoor open moeten staan dat Gods Geest ook kan spreken
in mensen waarmee wij op het eerste gezicht geen enkele band hebben, zoals b.v. de
islamieten die onder ons leven. God Geest is niet beperkt tot christenen. De Geest kan
spreken door iedereen die “van goeden wille” is. Als wij vrede en gerechtigheid willen
vestigen onder elkaar in de gehele wereld, moeten wij dat niet proberen met mensen uit
te sluiten, maar met mensen in te sluiten.

Wij zijn daartoe niet erg geneigd. De katholieke kerk heeft eeuwenlang verkondigd dat
buiten de Kerk geen heil te vinden is. Die leer is in het tweede Vaticaanse concilie
herroepen , maar er zijn nog steeds mensen binnen de Kerk die eerder beperkend dan
verruimend denken. Zij leggen grenzen waar die niet behoeven te zijn. Vaak wordt dat
ingegeven door angst en behoudzucht. Het is veel gemakkelijker om je binnen je eigen
kringetje terug te trekken dan je open te stellen voor anderen van verschillende
oorsprong, huidskleur of religieuze achtergrond. En toch blijft staan wat Jezus ons
voorhoudt: wie niet tegen Mij is voor Mij. Het fundament van vrede en gerechtigheid in
de wereld is openheid voor Gods Geest in de wereld zoals die spreekt tot ieder van ons.

Helaas worden vredesprocessen in de wereld, groot en klein, vaak verstoord door
machtsspel. Mensen die hun overtuiging doordrukken in de wereld rond hen zonder ook
maar enige openheid voor de overtuiging van anderen. Zij gebruiken hun macht alleen
om anderen opzij te zetten, met als gevolg dat niemand meer naar de ander luistert, en
het geheel een grote ruïne wordt. Hoe zal onze houding zijn tegenover hen? In feite, zegt
Jezus, kun je al vrede en recht brengen in het leven met een enkel klein gebaar, met het
geven van een beker water aan een dorstig mens naast je. Maar het gaat om het grote
gebaar: wij zullen samen met anderen moeten optrekken naar een nieuwe en betere
wereld waarin mensen, luisterend naar de Geest in ieder van hen, zoeken naar vrede en
gerechtigheid voor allen. Jezus toonde daarvan het voorbeeld toen Hij zich gaf voor het
heil van de hele wereld, in Zijn lijden, dood, en verrijzenis.
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LIVING BREAD | IK BEN HET LEVEND BROOD
Johannes 6, 51–58

According to John, Jesus says ”I am the living bread that
has descended from heaven”. This meant that the living
bread is not only the manna in the desert, or the food
given to Elia in order to be able to walk for forty days and
forty nights to the Sinai mountain. In the eyes of John
heavenly bread has been personified. It is Jesus himself.
Heavenly bread becomes spiritual food. The person of
Jesus becomes the source of life for those who consume it.
We cannot understand this, but we can experience it. The

prophet Elia experienced it while traveling through the desert. He walked far beyond
human strength, by the strength given him in the bread. We read in the book of Exodus
how Moses and a number of elders among the Jews met God on the mountain and ate and
drank together with Him, thus enabling them to rule the people far longer than was
humanly possible. And we read even earlier how Abraham, our father in the faith, was
blessed by Melchizedek, the King of Salem. Melchizedek offered bread and wine, and as the
priest of God blessed Abraham, who after that gave to Melchizedek a tenth of his
possessions. Thus we find in the Old Testament signs of what God meant to give to people in
general: spiritual strength through physical food. The gospel writer has made it clear that
Jesus’ adversaries – as well as some of his disciples - were not always able to live by that
mystery. For them Jesus remained the son of Mary and Joseph, and not the Son of God. Only
gradually did his disciples admit that mystery in their lives. It is the mystical bond between
Jesus and the Father in the Spirit, that enables Jesus to become the unique mediator
between God and man. This cannot be expressed in human words, but it can be experienced
in our own lives by the communion in which we become for a moment united with Jesus
and with his and our Father, whereby “We announce the death of Jesus until He comes
again”.

De evangelist laat Jezus zeggen “Ik ben het levend brood dat uit de hemel is
neergedaald”. Dat betekent dat het hemels brood niet alleen maar is het manna in de
woestijn. Het is meer dan het voedsel dat Elias in staat stelt om het heilig getal van
veertig dagen en veertig nachten te lopen naar de berg Sinaï. Hemels brood is in de ogen
van Johannes verpersoonlijkt. Het is Jezus zelf. Daarmee wordt het hemels brood van
lichamelijk voedsel tot geestelijk voedsel. De persoon van Jezus wordt door het eten van
dat brood tot bron van leven, nieuw leven door Gods Geest gegeven. Het eten van dat
kleine stukje brood en dat beetje wijn zijn tot heilige handelingen geworden waarin
Gods Geest ons meedeelt van Gods leven.

Wij kunnen dat niet verklaren, nog minder begrijpen, maar wij kunnen het wel ervaren.
Het is een mysterie, maar een mysterie betekent niet dat het voor ons allemaal raadsel-
achtig blijft. Integendeel, wat wij niet kunnen verklaren kunnen wij heel goed beleven.
De profeet Elia beleefde het tijdens zijn tocht door de woestijn. Hij liep veel meer dan
voor een mens mogelijk is, in de kracht van het door God voor hem bereide voedsel.
Nog verder terug lezen wij hoe Mozes – en met hem een aantal oudsten van Israël –
God ontmoetten op de berg, en met Hem aten en dronken, waardoor zij in staat werden
gesteld om het volk te besturen en te regeren langer dan menselijkerwijs gesproken
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mogelijk was. En nog verder terug in de heilsgeschiedenis lezen wij hoe Abraham, onze
vader in het geloof, gezegend werd door Melchisedech, de koning van Salem. Hij liet
brood en wijn brengen, staat er, en sprak vervolgens als priester van God namens Hem
een zegen uit over Abraham, die daarna aan Melchisedech een tiende gaf van wat hij had
veroverd. Zo vinden wij in heel het Oude Testament tekenen van wat God bedoelde met
mensen: geestelijke kracht schenken door lichamelijk voedsel.

De evangelist heeft ons ook duidelijk gemaakt dat de tegenstanders van Jezus, en ook
wel Zijn leerlingen, niet altijd in staat waren om aan dat mysterie te reiken. Voor hen
bleef Jezus de zoon van Maria en Jozef, en niet de Zoon van God. Pas geleidelijk aan
hebben zijn leerlingen dat mysterie van Gods Zoon tot zich toegelaten. Het is dan ook
goed voor ons om ons te realiseren dat de titel Zoon van God niet zozeer duidt op een
fysieke dan wel op een mystieke realiteit. Het is de mystieke verbondenheid tussen
Jezus en de Vader in de Geest die Jezus maakt tot de unieke middelaar tussen God en
mens. De evangelist heeft dat in zijn evangelie proberen duidelijk te maken met
meerdere titels, meerdere namen, die hij aan Jezus heeft willen geven: de Weg, de
Waarheid, het Leven; de Verrijzenis; het Licht der Wereld; de Goede Herder; Het Brood
van Leven. Wij mensen hebben er in de loop der eeuwen nog enkele aan toegevoegd: de
Goede Meester; het Heilig Hart. Het zijn allemaal pogingen om het onzegbare te zeggen.
Want wat niet gezegd kan worden, kan wel worden beleefd. En dat is het wat wij doen
als wij in Zijn Naam samen komen, en eten en drinken. Want dan verrichten wij ook een
tegelijk op verleden en toekomst gerichte daad: “wij verkondigen de dood des Heren,
totdat Hij komt.”

DIVISION OF SPIRITS | DE HEILIGE VAN GOD
Johannes 6, 60–69

Already in Jesus’ time there were people who left
Him. They found his words hard and
incomprehensible. But Jesus did not give in. On the
contrary, He asked his disciples if they would like to
leave Him. Fortunately, they did not. But there were
some who hesitated, and one of his apostles did
choose to leave Him. Thus happened what would
always happen throughout the centuries: a division
of spirits. We are in our age witness to an enormous

division of spirits. Many people have left the church. The question remains whether they
have said farewell to the church as such, or to a church of past times. In other words, has
the church learnt to adapt to the times, or has it gone on announcing the gospel in words,
terms, and prescripts of a past age. For then it appears that young people have left the
church, but at the same time gone on believing in their own ways and their own
gatherings. As such, a new world has arisen in which faith has its own expressions. We do
not only receive the faith from past generations, we also reshape the faith ourselves, and
express it in our own ways. The people before us interpreted the faith in their ways, but
new generations have the right to express faith in new ways. Pope Francis has pointed to
living the faith in a new way, by caring for the poor – perhaps different from the poor in
past times. Examples such as caring for animals, who are also living beings; by caring for
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the environment – which is almost invisibly misused on a large scale.; by caring for
migrants – whose numbers have increased enormously. Young people as well as old have
the duty to live their faith in different ways from the past, in order to be relevant in
present-day circumstances.

Misschien klinkt het vreemd in onze oren, maar ook in de tijd van Jezus waren er al
mensen die van Hem afhaakten. Zij vonden zijn woorden onbegrijpelijk en hard. Onder
die mensen waren ook enkele van zijn leerlingen. Maar Jezus gaf geen krimp. Hij deed
geen water bij de wijn. Hij kwam niet op zijn woorden terug. Integendeel, Hij vroeg zelfs
aan zijn eigen leerlingen of zij soms ook wilden heengaan. Hij was de Heilige van God, en
kon niet anders dan spreken zoals Hij deed. Gelukkig lieten zij bij monde van Petrus
weten dat zij Hem trouw wilden blijven; maar er was toen ook al een onder de intimi die
Hem in de steek liet; Judas zag toen al geen heil meer in het volgen van Jezus. Zo
geschiedde toen al wat in de loop der eeuwen telkens weer zou voorvallen: een
scheiding der geesten. Mensen kiezen zich altijd een eigen weg. Op zich is daar geen
bezwaar tegen: God laat toe dat ieder mens zich in vrijheid een eigen weg mag kiezen.
Maar God heeft ook gesproken door zijn profeten, en voor ons is dat Jezus de Christus
geweest die op eminente wijze zijn boodschap van vrede en gerechtigheid door de
wereld heeft doen gaan, en daar nooit van is afgeweken.

Wij maken in onze tijd een enorme geloofsafval mee van jonge mensen die geen heil
meer zien in het bezoeken van een kerk. Zij haken af. Maar de vraag is of zij afhaken van
Jezus’ blijde boodschap als zodanig, of van Jezus’ blijde boodschap zoals geïnterpreteerd
door mensen van een voorbije tijd. Met andere woorden, heeft de Kerk geleerd zich aan
te passen aan de tijd, of blijft zij doorgaan met de blijde boodschap te verkondigen in
woorden en termen en voorschriften van een voorbije tijd. En dan moet je vraagtekens
zetten. Want vaak blijkt dat jonge mensen wel de kerk vermijden, maar gelovig zijn
gebleven op een eigen manier in hun eigen bijeenkomsten. Er is een nieuwe wereld aan
het ontstaan, waarin het geloof op nieuwe manier geleefd en beleefd wil worden. Het is
niet zo dat wij het geloof alleen maar ontvangen van generaties voor ons, het is ook zo
dat wij het geloof maken op eigen wijze, en daar kan niemand tussen komen. De mensen
voor ons interpreteerden het geloof op hun manier, maar jongeren hebben ook het recht
om dat nu te doen op hun manier.

Een scheiding der geesten vindt ook plaats onder onze generaties. Dat kan tragisch zijn,
want het raakt ook ons hart. Maar we moeten niet wanhopen. Want zo iets is al vaak
voor onze tijd gebeurd. Alleen gebeurt het nu wereldwijd, want door de enorm
verbeterde communicatiemiddelen van onze tijd staan we nooit meer alleen, we moeten
samen zoeken. Er is geen plaats meer voor een judas die op zijn eentje wegging. We
beleven het geloof samen, en we geven er samen een interpretatie aan. Daar is Paus
Franciscus mee bezig; hij wijst op geloofsbeleving in andere stijl dan vroeger, zoals de
zorg voor de armen – dat zijn andere armen dan vroeger - op het milieu – wat op bijna
onzichtbare wijze misbruikt wordt door de huidige moderne wereld, op de wereld van
de dieren – die ook tot Gods schepping behoren, en op de migranten – die zich een
nieuwe weg forceren door de wereld. Wij ouderen en jongeren hebben samen de plicht
om het geloof op andere wijze te beleven dan vroeger. En dat betekent ook dat wij op
andere plaatsen moeten samenkomen dan in de kerkgebouwen waar we nu op zijn
aangewezen, maar dat is een proces van jaren dat zich voltrekt in heel deze eeuw.
De Heilige van God staat ook nu achter ons, en beïnvloedt ons door Zijn Geest.
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POWER | MACHT
Marcus 9, 30–37

While Jesus speaks to his disciples about giving away
power, they talk about who of them has the most power.
A greater contrast is hardly imaginable. In Jesus’ eyes
power is service; in his disciples’ eyes power is lording it
over the others. In the world, power almost always
means ruling over others, who have to obey. And in the
end the subjects strive to get rid of the powerful in order
to build a new world together. Jesus proposes an ideal
world where people give their own lives in order to

serve others. We ordinary people usually live in a mix of both attitudes: we want to help
and serve, but we also want to be the boss in our own small world. Small tyrants can be
found anywhere, also in families. Jesus proposes the world of the child, for a child is usually
dependent on his or her parents and elder brothers or sisters. But the child also goes his or
her own way in the end. The big question is not if you have power, but how you use the
power you have. In other words: if you let love come into your power. When two people
marry they give up absolute power over one another, but share their power in order for
each to become a better person. Thus people who remain unmarried will serve other
people as best they can. Only those who always want to be the boss will in the end lose
power, as they get more and more isolated. You do not get more powerful if you always
wish to be so; on the contrary, you will lose power. You will get more powerful if you serve
others continuously, because you will feel the resurrected power of the Lord grow in you, in
a lasting dialogue with others growing around you.

Terwijl Jezus zijn leerlingen onderricht en hen vertelt over zijn toekomst wanneer Hij

door de dood alle macht uit handen moet geven, maar tegelijk de dood zal overwinnen

in verrijzenis, praten de leerlingen over wie van hen wel de grootste macht in handen

heft. Een groter tegenstelling kun je niet indenken. Beiden praten over macht, maar dan

wel op heel ander wijze. In Jezus’ ogen is macht dienst aan anderen waardoor je

uiteindelijk een geestelijke macht krijgt die anderen tot je trekt. In de open van de

leerlingen is macht een hoedanigheid waardoor je anderen onder je krijgt die jou zullen

moeten gehoorzemen. Deze twee machten staan recht tegenover elkaar. Bij Jezus wordt

macht dienst aan de naaste, bij de gewone man dient macht om over anderen te heersen.

In de wereld gaat het gewoonlijk om meer en meer macht in de handen van een persoon.

Alle machtsblokken in de wereld streven naar hetzelfde. De onderdaan wordt

uiteindelijk slachtoffer van de een of andere macht., totdat alle slachtoffers met elkaar

uitbreken uit de macht van die ene, en samen koste wat kost een betere wereld gaan

zoeken en vinden. Jezus stelt daar een ideale wereld tegenover, waarin mensen opgaan

in dienstverlening aan elkaar, met opoffering van eigen leven.

Wij gewone mensen leven meestal in een mengsel van de ene en de andere soort macht.

Wij willen graag helpen en dienen, maar we willen ook graag heersen en regeren. Zelfs

in de christelijke wereld van helpen en dienen komen vormen van hersenen regeren

voor. Kleine tirannen kun je overal vinden, ook in gezinnen. Jezus stelt de kinderwereld
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ten voorbeeld, want het kleine kind heeft weinig macht; totdat het groter wordend enige

macht naar zich toetrekt. Uiteindelijk gaat het kind zijn of haar eigen weg.

De grote vraag is niet of je macht hebt, want die heb je zeker, maar he je je macht

gebruikt. Me andere woorden: het gaat om de liefde. Met de verrijzenis van Jezus is een

nieuwe wereld verschenen waarin macht niet meer dient tot vernedering van de mens

en zijn naaste, maar tot zijn of haar opbouw en verheffing. Als twee mensen met elkaar

trouwen staan zij de macht over zichzelf af aan de ander, en daar worden ze beiden

beter van. En als zij trouw blijven aan elkaar zullen ze steeds meer weerspiegelen in

eigen leven wat Jezus heeft getoond in Zijn verrijzeniskracht. Zo zullen ook

alleenstaande die in alles dienstbaar zijn aan de naaste laten zien wat verrijzeniskracht

vermag. Maar diegenen die alleen op eigen macht vertrouwen zullen aan de macht

bezwijken, en steeds meer geïsoleerd komen te staan in de wereld die hen omringt.

Je krijgt niet meer macht als je daar voortdurend naar streeft. Integendeel, je verliest

macht, en dat benauwt je, en dan reageer je steeds heftiger, omdat je denkt alles t gaan

verliezen. Maar wie vrijwillig macht afstaat wordt er beter van, bemerkt dat het

verrijzenisgeheim van de Heer in hem of haar begint te groeien, en dat hij of zij zelf een

rustig, blij een liefdevol mens wordt. En at willen we uiteindelijk allemaal zijn, via de

voortdurende dialoog met elkaar.

PAIN AND SUFFERING | PIJN EN LIJDEN
Marcus 8, 27–35

Jesus knew it all through his life, but his disciples had to
experience it: you do not get through life without suffering its
pain. When Jesus tells his disciples about what was coming: “the
Son of Man must suffer much” they reacted with a denial “we will
not tolerate that happening”. But it was to come anyhow.
Suffering forms part of life. It happens that young people get
acquainted already at an early age with a chronic illness that they
cannot overcome. But even more so they can experience a pain of
the heart that affects them all through life. Jesus has sought a way
to overcome pain and suffering, but it was not a way of negation,
but of confrontation. The Son of Man would suffer and die, but he
would also overcome death by rising anew. He did not believe that

suffering would be endless, he believed that there shone a light in the darkness: the promise
of a new life coming. As such suffering has no meaning, and ought to be avoided. But is not
completely senseless. There is a way out of pain and suffering which you cannot feel or
prove, but which you can discover around you: a chronically ill person who has more
interest in his neighbor than in himself; a sick woman who radiates courage like Our Lady
standing under the cross; an unmarried sister who on her own looks after elderly parents;
a child in Africa suffering from AIDS but still caring for the other siblings; and so on. There
lurks a secret in suffering; it is through looking after another sick person that you can
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overcome your own pain. Jesus knew that he would die, but he also knew that through his
death others would live. And so pain, suffering and death could always be overcome.

Jezus wist het heel zijn leven lang, maar de leerlingen wisten het nog niet: je komt niet
door het leven heen zonder dat je de pijn ervan recht in de ogen ziet. Als Jezus zijn
leerlingen vertelt over wat Hem te wachten staat: “de mensenzoon moet veel lijden”,
reageert Petrus met een ontkenning: ”wij zullen zorgen dat dat niet gebeurt”. Lijden mag
geen deel zijn van het bestaan. Maar dat is het wel. Het hoort bij je leven. Je komt er niet
met pijn en lijden te onderdrukken en weg te werken. Of je jong bent of oud: je moet het
lijden recht in de ogen zien. En dat doe je niet alleen, je doet het door het met anderen te
delen.

Soms worden jonge mensen al heel vroeg getroffen door een chronische ziekte. Er zijn in
Nederland meer dan een miljoen chronische zieken, van allerlei aard, afkomst en leeftijd.
En dat is dan een fysiek ongemak, maar hoeveel mensen worden niet getroffen door een
of andere hartenpijn? Daar kun je niet zo maar van af komen. Jezus heeft gezocht naar
een weg uit pijn en lijden, maar het was niet de weg van de ontkenning, maar van de
confrontatie en het samen te boven komen: de mensenzoon zou veel moeten lijden, hij
zou verworpen worden, hij zou zelfs de dood aan het kruis ondergaan, maar hij zou ook
verrijzen. De clou ligt in dat laatste woord. Jezus geloofde niet dat pijn en lijden
uitzichtloos waren, hij geloofde en beleed dat er licht schijnt in de duisternis. Niet een
aanvaarding in de zin van “je moet er nu eenmaal doorheen”, maar een tegemoetkoming
in de zin van “je komt er beter uit”. Voor Jezus lag in pijn en lijden een belofte verborgen:
de belofte van nieuw leven. Voor dat geloof heeft Hij zijn leven veil gehad.

Op zich is lijden zinloos, en moet vermeden worden. Maar het is niet louter zinloos. Er is
een weg uit het lijden die je begrip te boven gaat, die je niet kunt voelen of bewijzen.
Maar je kunt hem wel ontdekken in het leven om je heen: een chronisch zieke die meer
belangstelling heeft voor het lijden van de ander dan voor dat van zichzelf; een zwaar
getroffen vrouw die moed uitstraalt in haar omgeving, zoals Maria dat deed bij het kruis;
een vereenzaamde man die een ander nog meer vereenzaamd zieke man of vrouw
opzoekt en moed inspreekt; een ongetrouwde zus die zich geeft voor vader en moeder
op hun oude dag; een kind in Afrika dat beide ouders heeft verloren aan AIDS, maar zich
geeft voor de overgebleven leden van het gezin opdat zij in veiligheid kunnen opgroeien;
een werkeloze jongen die zijn lotgenoten bemoedigt en vooruithelpt. En zo kun je
doorgaan. Er zit een christelijk geheim in het lijden; het is door zorg een aandacht voor
de ander dat je over je eigen lichamelijke of geestelijke pijn heen komt. Dat is wat
Christus voor ogen stond: Hij wist dat Hij zou gaan sterven, maar Hij wist ook, en nog
veel meer, dat Hij zou verrijzen. En dan zou Hij anderen kunnen bemoedigen door wat
Hem was overkomen. Het is het geheim waar deelnemers aan de Paralympische spelen
van getuigen voor de gezonde mensen naast hen. Het is ook het geheim dat zwaar zieke
mensen in zich dragen, als zij hun familieleden opbeuren uit hun droefheid. Het leven
kan ook in de tijd van de ziekte omstraald worden door de hoop die van de zieke mens
uitgaat naar zijn of haar medemensen in nood. Samen kunnen allen, zieken en gezonden,
heenkomen door de dreiging van de dood, en gaan leven tot in eeuwigheid.
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ONE TOGETHER | SAMEN EEN
Marcus 10, 2–12

There are outmoded data in the Bible, which cannot any
more be accepted for sociological reasons. An example is
Genesis 2, 18-24 in which the wife is to serve her husband.
In our present day conception, the wife is the husband’s
equal. Husband and wife serve each other. Another
example is their lasting fidelity to each other. However, in
our conception we have to acknowledge that in some cases
this fidelity cannot be maintained for the sake of the
children’s welfare. The saying “what God has united cannot

be undone by man” does not apply only to the husband and wife’s fidelity, but more so to
the fact that man and woman as such are made for each other. Man and woman need each
other, inside and outside the marriage situation. But there are no rules to be given for this,
it all depends on the situation of both. In general, it is better to stick to the way Pope
Francis approaches the problem by pointing to God’s goodness and mercy for every man
who tries to make the best of it in whatever situation he or she finds oneself. Jesus has given
no rules for the marriage situation. He has only pointed to the ideal situation, namely the
lasting fidelity of husband and wide towards each other. And that is the challenge put
before both of them. Such a bond grows during life and can develop in many ways in
accordance with the situation in which both find themselves together with their children.
The final criteria is: what is the best thing for the children> In many cases it will be lasting
mutual respect, whatever may happen. Such a “one together” can grow throughout the
marriage and make it successful whatever challenges have to be faced. A lasting successful
bond is the result of a life of growth between parents as well as children together in their
determination to face challenges that come their way.

Er zijn gegevens in de schrift, waaraan je je , om sociologische redenen, niet meer kunt
houden. Zo bijvoorbeeld het verhaal uit Genesis 2, 18 -24. In dat verhaal is de vrouw,
genomen uit de man, ertoe voorbestemd om de man te dienen. Dat gaat nu niet meer op,
omdat man en vrouw gelijkberechtigd zijn. Zij dienen elkaar. Een ander verhaal is dat
van Marcus over het samengaan van man en vrouw, zoals dat altijd werd
geïnterpreteerd. De trouw voor het leven van man en vrouw aan elkaar is weliswaar een
blijvend ideaal, maar niet altijd realiseerbaar. Het kan voorkomen dar zij moeten
scheiden, omwille van de kinderen die niet het slachtoffer mogen worden van blijvende
onenigheid.

Het adagium “wat God verbonden heeft dat mag de mens niet scheiden”, slaat niet alleen
op de huwelijkstrouw, maar ook op het feit dat man en vrouw in de wereld in het
algemeen op elkaar zijn aangewezen. In het algemeen hebben man en vrouw elkaar
nodig, in en buiten de huwelijkssituatie. Een niet gehuwde man of een niet gehuwde
vrouw staat voor een groter uitdaging in het leven dan wanneer zij getrouwd zijn. Maar
daar zijn geen regels voor te geven, dat hangt af van de situatie en van de seksuele
geaardheid van beiden. Over het algemeen geldt hier de benadering van Paus
Franciscus, die wijst op Gods goedheid en ontferming voor ieder mens die er het beste
van probeert te maken in zijn of haar situatie, al of niet getrouwd, al of niet alleen. Jezus
heeft geen huwelijksmoraal aan de mensen opgelegd. Hij heeft niet of nauwelijks
gesproken over situaties waarin mensen een zodanige onderlinge verhouding
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ontwikkelden dat samenzijn en bij elkaar blijven onmogelijk worden. Hij heeft
voornamelijk de contouren van het menselijk bestaan aangegeven, zoals God die naar
zijn mening had ingedacht. En dat is het ideaal dat altijd blijft en altijd blijven zal: een
uitgroei van de huwelijksband zoals die verloopt vanaf het begin tot het einde toe, in
liefde die alle moeilijkheden overwint.

Al jong getrouwd of op latere leeftijd, zo’n band groeit door het leven heen in een band
waarin de moeilijkheden niet verdwijnen maar van aanzien veranderen naarmate man
en vrouw dichter naar elkaar toegroeien, en die toegroeiende liefde op hun kinderen
toepassen. Het uiteindelijk criterium luidt: waar zijn de kinderen het beste mee af?
Blijven man en vrouw het respect voor elkaar houden dat nodig is tijdens de hele
situatie, of gaat een van de beide partijen de andere zwart maken, omdat dat als gevolg
heeft dat de kinderen het respect verliezen voor een of beide ouders, en in een
troosteloze situatie belanden.

Het uiteindelijke ideaal is het “samen een“, of “het respectvol met elkaar omgaan”
waardoor man en vrouw elkaar trouw blijven ondanks alles wat op hun weg komt als
beproeving en uitdaging. Dat kan tot een blijvende trouw uitgroeien waardoor ook nu
mensen worden gezegend die de huwelijksband met elkaar aangaan, jong of oud, en dat
door dik en dun volhouden in de wederzijdse liefde die groeit door de jaren heen, ook al
zou zulk een huwelijk niet gezegend worden met kinderen. Het gaat erom dat dit ideaal
in de wereld bevestigd blijft, en kan bereikt worden door ieder die zich bewust is welke
uitdaging het huwelijk biedt voor ieder die eraan gaat staan. Moge de huwelijksband het
leven voor beide gehuwden niet verharden maar verzachten.

MYSTERY OF THE SON OF GOD | HET MYSTERIE VAN GODS ZOON
Johannes 6, 41–51

St. John, who wrote the gospel, had a complete chapter dedicated to
bread in which He Himself has given himself to us, in the Mystery of
the Eucharist. On the whole the Jewish people were unable to
understand and accept that mystery. For them Jesus remained the
Son of Mary and Joseph, a man gifted with great talents, but only a
man. They could not imagine Him to be able to come to a full
understanding of the Tora, the Jewish way of life, as explained and
taught by the Pharisees. For Jesus to call himself the Son of God
meant a blasphemy to them, a sin against God himself, which should
be denied at all costs. No wonder that there arose a wide gulf
between them and Jesus with his disciples. We, who live many

centuries after the Jewish Pharisees know that the mystery of the Son of God arose from the
person of Jesus Himself, as brought about by his passion, death and resurrection. Faith in
God was not any more dependent on rules and prescripts to be kept, but by faith in Jesus as
the Son of God, who died and rose again. It is not easy for us to believe that we through the
mystery of sharing in the Eucharist share in the mystery of God’s Son, and so take part in
it. This was the conviction of St. John the Evangelist, which he propagated in his gospel by
the names and titles he gave Jesus throughout: Truth and Life, Savior of the world, the
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Light of the world, Resurrection and Life, Living Bread, and the Good Shepherd. Our Book is
not a book of rules and laws, it is a book about the Person of Jesus, and the example He
gave in His life, culminating in His Passion, Death, and Resurrection perpetuated in the
food and drink He left us.

De evangelist Johannes heeft een heel hoofdstuk van zijn evangelie gewijd aan Brood.
Brood dat Jezus tot zijn voedsel voor de mensen heeft gemaakt. En dat Brood is,
uiteindelijk, Hijzelf die zich aan ons geeft in het Mysterie van de Eucharistie. Wij lezen
dat de joodse tegenstanders van Jezus niet in staat waren om tot dat Mysterie door te
dringen. Voor hen bleef Jezus de Zoon van Maria en Josef, rechtschapen mensen uit het
dorp Nazareth, een wonderbaarlijk begiftigd mens, maar louter een mens en niet meer.
Waar de Farizeeën – de joodse godgeleerden – dachten dat Jezus als eenvoudig
handwerksman niet in staat was aan toe te komen, namelijk de kennis van de Tora, de
joodse wijze van leven, daar laat Johannes zien dat zijzelf, de Farizeeën niet in staat
waren om toe te komen aan iets dat de Tora verre oversteeg, namelijk het mysterie van
Gods Zoon dat in Jezus leefde. Zij konden het niet hebben dat Hij zich maakte tot Gods
Zoon, zij vonden dat een eersteklas godslastering. Zo iets moest met alle middelen
worden bestreden, want het raakte hun heilige overtuiging. Geen wonder dat er
botsingen ontstonden tussen Jezus en zijn leerlingen van de ene kant, en de Farizeeën
van de andere kant.

Wij die veel eeuwen later leven dan de joodse godgeleerden, weten dat al het toen
gebeurde wordt omvat door het mysterie van de verlossing, door God zelf in Jezus
bewerkstelligd in zijn lijden, dood en verrijzenis. Het geloof in God werd niet meer
bewerkstelligd in geloofsregels, wetten en voorschriften, hoe heilig ook, maar door het
geloof in Jezus als god menselijke persoon die zich gaf aan het kruis voor ieder die in
Hem geloofde. Het gaat in het christelijk geloof niet meer om levensregels, maar om de
persoon van Jezus, gestorven en weer verrezen. Wij die geloven in Christus zijn op de
eerste plaats niet meer afhankelijk van regels en wetten, maar van de persoon van
Christus.

Het valt ons ook niet mee om te kunnen aanvaarden dat wij louter door het eten en
drinken in de eucharistie delen in het mysterie van Gods Zoon, en zodoende God
bereiken. Het is wel de overtuiging van de evangelist Johannes, die op alle mogelijke
manieren geprobeerd heeft die overtuiging te propageren, met allerlei titels die Hij aan
de persoon van Jezus heeft meegegeven: Waarheid, Licht der wereld, Verrijzenis en
leven, Redder van de wereld, levend brood, de goede herder, waarheid en leven.
Allemaal titels om aan te geven dat het om Hem ging en om niemand anders.

Wij moeten in onze tijd klaarkomen met het feit dat ons leven wordt bepaald door een
ander soort boek dan dat van andere godsdiensten. De Bijbel is gericht op Jezus, en op
het levensvoorbeeld dat Hij ons gaf, in zijn goedheid, zelfopoffering, vergeving en
genade. En tenslotte in Zijn dood en verrijzenis, die Hem en ons nieuw leven bracht dat
Hij van de Vader ontving, en ons nooit meer van Hem zou scheiden. Dat wordt aan ons
gegeven in het kleine stukje brood dat goddelijke betekenis heeft. Het ontvangen
daarvan bevestigt ons in de Geest die voor altijd leeft in ons hart en onder ons mensen.
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FAMILY CARE | ZORG EN AANDACHT
Johannes 6, 1–15

Jesus wanted people not only to care for food and
drink, but even more so for spiritual food and drink. He
knew that many people would suffer from physical
needs, but more so from spiritual needs. The need for
care, love, support, faith, and hope for a better future.
We usually have enough food for the body, but is that
so for the heart? And do we also fill the heart, when
we eat together? More than often, a common meal

does not include a spiritual togetherness. People remain apart, each busy with their own
activity. A family eating together is not any more a family sharing together. Thus the
longing for togetherness in children’s’ hearts is not satisfied. Everyone goes his or her own
way. In his encyclical “Laudato Si” Pope Francis points to the danger of families breaking
up into a gathering of individuals, each busy with their own individual needs. People
become individuals, who cannot come together as one any more. There are in our countries
plenty of people living on their own in a room in a big house, unable to get together. We
need that families come together, sharing their individual needs with one another, while
encouraging and helping each other in their own needs. Only in this way can a worldwide
multiplication of bread take place as Jesus wanted it to happen.

Jezus kan en wil ervoor zorgen dat mensen niet tekortkomen. Dat wordt ons voorgesteld
in verhalen over brood dat op zekere tijden in grote hoeveelheden door Jezus aan de
mensen wordt verschaft. Maar meer nog dan met lichamelijk voedsel wil Hij er voor
zorgen dat mensen op geestelijke wijze niet tekort komen. Hij wist dat mensen veel
lichamelijke honger konden hebben, maar nog veel meer geestelijke honger. Zij
hongerden naar troost, naar liefde, naar steun, naar geloof, naar hoop voor de toekomst.
En dat is het wat zijn brood ons kan geven.

Verlangen wij niet allemaal naar een stukje aandacht en liefde? Het gewone dagelijkse
voedsel is er wel in Nederland, maar is er ook iets om het hart mee te vullen? Kinderen
zowel als grote mensen kunnen tekort komen als de gewone uitwisseling van gaven bij
de dagelijkse maaltijd niet gepaard gaan aan aandacht en zorg voor elkaar. Je kunt
samen eten als mensen die samen horen. Maar je kunt ook samen eten waarbij ieder
alleen met zichzelf bezig is, en daarbij niet gestoord wenst te worden: de eigen krant,
een eigen speeltje, de telefoon, de computer, de iPad. Onder zulke activiteiten schuilen
de gestoorde verhoudingen in een gezin, die niet meer kunnen worden uitgesproken.
Een gezin wordt tot een groep toevallig bij elkaar horende mensen, en groeit dus uit
elkaar. Uiteindelijk gaat ieder een eigen weg, soms tot blijvend geestelijk letsel van
vooral jongere kinderen.

In zijn encycliek “Laudato Si” vestigt de Paus aandacht op die kleine dingen die de mens
Individualiseren, alleen maar op eigen behoeften geconcentreerd laten zijn, steeds
onafhankelijker maken, steeds groter en mooier doen zijn voor zichzelf, maar
uiteindelijk de aandacht doen verliezen voor eigen omgeving. Er dreigt in sommige
omgevingen iets overboord te gaan van wat het unieke goede van het gezinsverband is.
Het gevolg is dat jongere leden dreigen uit te groeien tot grote individualisten, die niet
meer tot een partnerverband kunnen komen, laat staan een huwelijk. Er zijn in ons land
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heel wat meer dan vroeger mensen te vinden die alleen ergens op een kamer in een huis
wonen, en zich weinig of niets aantrekken van anderen in de buurt. Dat is geen goede
zaak. Wij moeten terug naar het gezin – niet naar het oude gezin van vroeger waarin
alleen vader of moeder iets te zeggen hebben – maar naar het gezin dat op nieuwe wijze
eenheid en verbondenheid zoekt te midden van alle bronnen van informatie die ons
tegenwoordig ter beschikking staan. Een gezin waarin een dialoog ontstaat tussen alle
leden over de belangrijke problemen van de tijd die geen gezin voorbijgaan. Een gezin
waarbij alle leden kunnen dialogeren met elkaar, ieder op eigen manier natuurlijk, over
alles wat het hele gezin aangaat in deze wereld, met zoveel problemen, maar ook met
zoveel kansen en mogelijkheden. Alleen door zulke zorg en aandacht voor elkaar binnen
het gezin kunnen de leden ook buiten het gezin de aandacht en zorg voor mensen
opbrengen die deze tijd van ons vraagt. En dat is een “vermenigvuldiging van brood”
zonder grenzen waar Jezus het voorbeeld van gaf in zijn tijd.
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