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Met Christus ben ik gekruisigd. 
Ikzelf leef niet meer, maar Christus die in mij woont. (Gal 2,20) 
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inleiding 
In de persoon van Jezus heeft God het menselijk lot gedeeld, om de mensen tot de 
hemel te verheffen. Vanzelfsprekend moet dit geloof het dagelijks leven geheel ver-
nieuwen. De profeten hebben dit evangelie vanuit de verte gezien. Jesaja voorzegt 
het lang tevoren: Ik woon hoog en verheven, en bij de mensen met een eenvoudig en 
vriendelijk hart (Jes 57,15). In de drie delen van tot de hemel verheven worden de 
voorgeschreven lezingen van de zondag overwogen. Jezus, mens met de mensen en 
God met ons; de Geest van Christus, God in ons; en het hemelse leven, dat hier en nu 
al een aanvang heeft genomen voor wie Jezus liefhebben en volgen, uitziende naar 
zijn komst: wie raakt er ooit over uitgedacht?  

Deze gedachten bij het zondagsevangelie volgen in de delen A, B en C het driejarige 
katholieke lezingenrooster. Het kerkelijk jaar loopt van advent tot advent. Jaar A 
behandelt de lezingen gedurende de periode van advent 2013 tot advent 2014. Jaar B 
loopt van advent 2014 tot advent 2015, en jaar C van advent 2015 tot advent 2016. 
Door hier telkens 3 jaar bij op te tellen, is eenvoudig vast te stellen in welke jaren elk 
deel kan worden gebruikt.  

Bij elke viering wordt gelezen uit achtereenvolgens het Oude Testament (of uit han-
delingen van de apostelen of de openbaring van Johannes), uit het psalmboek, uit 
een brief van het Nieuwe Testament en uit één van de vier evangeliën. De psalmen 
zijn genomen uit de bundel psalmen & gebeden voor het ochtend- en avondgebed. 
Gezongen psalmen worden gevonden in de liedbundel al mijn verlangen (zie gelo-
venbeleven.nl).  

Een aantal feesten is achterin elk deel te vinden onder het hoofd bijzondere vierin-
gen. In het register zijn alle evangelielezingen van de driejarige cyclus geplaatst, met 
de vermelding A, B of C. Lezingen die elk jaar opnieuw op een bepaalde dag worden 
gelezen, worden aangegeven met (ABC). In al deze teksten komt de mens Jezus als 
God-met-ons voldoende naar voren. Om hem niet alleen hoog en verheven te ma-
ken, worden de persoonlijk voornaamwoorden hij en hem, als het over Jezus gaat, 
met kleine letters geschreven.  

Misschien dat deze gedachten bij het zondagsevangelie ietsje mogen bijdragen tot 
begrip van het nooit geheel te bevatten mysterie van de menswording van God, van 
zijn verrijzenis en van onze deelname aan het nieuwe leven waartoe Jezus de toe-
gang heeft geopend.  

        Frits Heijting 
Kreileroord, october 2013 
email:  FH@gelovenbeleven.nl 
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INHOUDSOPGAVE 

Advent 
zondag 1 van de Advent blz 6 
zondag 2 van de Advent blz 9 
zondag 3 van de Advent blz 12 
zondag 4 van de Advent blz 15 

Kersttijd 
Kerstnacht blz 18 
Kerstdag blz 21 
zondag na Kerst blz 24 
tweede zondag na Kerst blz 27 
1 januari (Maria, moeder van God) blz 29 
Openbaring van de Heer blz 32 

tijd door het jaar  (vervolg: zie na de paastijd. De zondagen 8-11 kunnen vóór of na de paastijd vallen.) 
Doop van de Heer blz 35 
zondag 2 van de tijd door het jaar blz 38 
zondag 3 van de tijd door het jaar blz 41 
zondag 4 van de tijd door het jaar blz 44 
zondag 5 van de tijd door het jaar blz 47 
zondag 6 van de tijd door het jaar blz 49 
zondag 7 van de tijd door het jaar blz 52 
zondag 8 van de tijd door het jaar blz 56  (afhankelijk van het kalenderjaar) 
zondag 9 van de tijd door het jaar blz 58  (afhankelijk van het kalenderjaar) 

40-dagentijd 
Aswoensdag blz 61 
zondag 1 van de 40-dagentijd blz 64 
zondag 2 van de 40-dagentijd blz 69 
zondag 3 van de 40-dagentijd blz 73 
zondag 4 van de 40-dagentijd blz 76 
zondag 5 van de 40-dagentijd blz 78 
Palm- en Passiezondag blz 81 
Witte Donderdag blz 83 
Goede Vrijdag (I) blz 86 
Goede Vrijdag (II) blz 89 

Paastijd 
Paaswake blz 94 
zondag 1 van de Paastijd blz 98 
zondag 2 van de Paastijd blz 101 
zondag 3 van de Paastijd blz 104 
zondag 4 van de Paastijd blz 107 
zondag 5 van de Paastijd blz 110 
zondag 6 van de Paastijd blz 113 
Hemelvaart blz 116 
zondag 7 van de Paastijd blz 118 
Pinksteren blz 120 
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vervolg van de tijd door het jaar 
zondag na Pinksteren (Drie-eenheid) blz 124 
2de zondag na Pinksteren (Sacramentsdag) blz 127 
zondag 1o van de tijd door het jaar blz 131 (afhankelijk van het kalenderjaar) 
zondag 11 van de tijd door het jaar blz 134 (afhankelijk van het kalenderjaar) 
zondag 12 van de tijd door het jaar blz 137 
zondag 13 van de tijd door het jaar blz 139 
zondag 14 van de tijd door het jaar blz 142 
zondag 15 van de tijd door het jaar blz 146 
zondag 16 van de tijd door het jaar blz 149 
zondag 17 van de tijd door het jaar blz 151 
zondag 18 van de tijd door het jaar blz 155 
zondag 19 van de tijd door het jaar blz 158 
zondag 20 van de tijd door het jaar blz 161 
zondag 21 van de tijd door het jaar blz 164 
zondag 22 van de tijd door het jaar blz 168 
zondag 23 van de tijd door het jaar blz 171 
zondag 24 van de tijd door het jaar blz 175 
zondag 25 van de tijd door het jaar blz 178 
zondag 26 van de tijd door het jaar blz 181 
zondag 27 van de tijd door het jaar blz 184 
zondag 28 van de tijd door het jaar blz 189 
zondag 29 van de tijd door het jaar blz 192 
zondag 30 van de tijd door het jaar blz 196 
zondag 31 van de tijd door het jaar blz 199 
zondag 32 van de tijd door het jaar blz 202 
zondag 33 van de tijd door het jaar blz 205 
Christus koning blz 208 

bijzondere vieringen 
januari (eenheid van de christenen) blz 212 
2 februari (opdracht van de Heer) blz 217 
24 juni (sint Jan de Doper geboorte)  blz 219 
29 juni (Petrus en Paulus)  blz 222 
15 augustus (Maria ten hemel opneming)  blz 224 
september (vredesweek) I  blz 227 
september (vredesweek) II  blz 230 
14 september (kruisverheffing)  blz 233 
1 november (allerheiligen)   blz 235 
2 november (allerzielen)   blz 238 
7 november (Willibrordzondag)  blz 241 
9 november (Kerkwijding) blz 244 

register van evangelieteksten blz 246 

afkorting van bijbelboeken blz 251 
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J A A R  C  
afkortingen van bijbelboeken: zie laatste bladzijde 
 
 
ADVENT 
 
zondag advent 1(C) 
1ste lezing: Jer 33,14-16 
psalm 25 zie beneden 
2de lezing: 1Tes 3,12-4,2 
evangelie:  Lc 21,25-28.34-36 
Laat die dag niet onverhoeds over je komen. 

De tijd van de advent is niet alleen een voorbereiding op het feest van het hemel-
schokkende wonder van de menswording van God in Jezus, maar tevens op de niet 
minder grote gebeurtenis van zijn wederkomst, als hij, met al zijn engelen bij zich, 
komt voor een oordeel over allen die op dat moment in leven zijn, of ooit geleefd 
hebben. Heel het Oude Testament is een voorbereiding op deze dingen, die in het 
Nieuwe Testament hun beslag krijgen1. Jeremia spreekt over de belofte van een af-
stammeling van David2, die rechtvaardig heersen zal. Dit is de Messias, de Gezalfde 
of de Christus, die in de volksmond zoon van David werd genoemd. Zo wordt Jezus 
bij zijn intocht in Jeruzalem ook begroet: Hosanna, de zoon van David!3 De belofte 
gold zowel Juda als het tienstammenrijk Israël4, dat zich onder Davids kleinzoon 
Rehabeam van het koningshuis had losgemaakt5. Onder de heerschappij van deze 
zoon van David zal de stad van God (de verzamelde gelovigen) heten de Heer, onze 
gerechtigheid6. Want allen die Jezus toebehoren zoeken hun gerechtigheid niet bij 
zichzelf, maar bij deze rechtvaardige heerser, die niet alleen genoemd wordt zoon 
van David en mensenzoon, maar ook Zoon van God. 

Gedurende het tijdperk vanaf het eerste Pinksterfeest in het jaar 33 tot aan Jezus' 
komst voor het oordeel aan het einde van de tijd, gedurende dit jaar van genade, in 
het boek openbaring genoemd het 1000-jarig Rijk7: in deze huidige tijd dus, gelegen 
tussen komst en wederkomst, wordt de wereld opgeroepen tot bekering; en zal Jezus 
heersen in de harten van de gelovigen8 en hun zijn vrede doen kennen die het ver-
stand te boven gaat. Ontrukt aan de macht van de boze, die door hem gebonden is, 
kunnen gelovigen, die - gehoorzaam aan hun roeping - zijn vrede in de wereld voor-
leven, het komende oordeel met een gerust hart tegemoet zien. Deze grote dag van 
de wederkomst zal worden voorafgegaan door een periode van afval en algehele ver-
slapping van het geloof, gevolgd door een uitbarsting van wereldwijd geweld en een 
verregaande verruwing van de zeden9. In het evangelie staat dit aangeduid met het 
bijbelse beeld van de onstuimige zee. Jezus' leerlingen, die grootgebracht waren met 
de Schrift, zullen b.v. gedacht hebben aan ps 124, waar David uitroept: Was de Heer  
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niet met ons geweest, toen de mensen zich tegen ons keerden: dan hadden zij ons 
levend verslonden. Zij hadden als een watervloed ons weggevaagd, een wilde 
stroom had onze zielen verzwolgen, toen hun woede was gewekt. 

Vertrouwd als zij waren met het psalmboek, de gebeden van Israël, hebben zij wel 
geweten dat de wateren geen betrekking heeft op de zee of de oceaan, maar op deze 
chaotische wereld, zoals een andere psalm zegt: Laat de zee maar tekeer gaan: de 
wereld en wie hier wonen10. Maar over de Messias profeteert Jesaja: Sta op en 
wordt verlicht, want uw Licht komt11; en over de toestroom van gelovigen uit de 
volkeren12: De rijkdom uit de zee zal tot U komen12. Jezus houdt zijn leerlingen - die 
hij vissers van mensen noemt13 - voor, dat de tijd van het oordeel wacht, tot het 
evangelie in heel de wereld is verkondigd14. Johannes de evangelist ziet op zijn ver-
banningsoord Patmos in een visioen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, 
en de zee was niet meer15. Dit visioen van de wederkomst van Christus voor het oor-
deel, en de heerlijkheid hierna, is onverbrekelijk verbonden met zijn eerste komst: 
met de geboorte van de Messias. 

Gedurende deze laatste periode van de wereldgeschiedenis bezint de kerk zich op 
haar roeping, om in de wereld zichtbaar en verstaanbaar te maken dat het koninkrijk 
van God werkelijkheid is geworden in de gelovigen. Christenen horen op deze dag de 
waarschuwing: Wees waakzaam, dat je stand zult houden als de beproeving komt! 
Maar het lijkt wel of de gemeenschap in slaap is gevallen; en of het geloof in de we-
derkomst van hun Heer, dat elke zondag in de kerk wordt beleden, geen levende 
werkelijkheid voor hen is. Wie stemmen hun leven af op het komende oordeel waar 
het evangelie zo uitdrukkelijk over spreekt? Wie zien er echt naar de wederkomst 
uit? Dan zal het te laat zijn, op die dag. Maar wie wil dit nog horen? 

Deze lauwe reactie is te wijten aan het heersende ongeloof in het laatste oordeel en 
wat daarop volgt. Het ontbreekt niet aan evangelieteksten hierover. Denk b.v. aan de 
gelijkenis van de talenten16; aan de vijf verstandige en de vijf dwaze meisjes17; aan 
het koninklijke bruiloftsmaal18; en aan de grote rede over de laatste dingen bij Mat-
teüs19. Talrijk zijn de waarschuwingen: Er komt een dag dat het te laat is. Maar de 
mensen zeggen: "God is liefde, Hij zal niemand veroordelen"; en oude mensen: "Het 
oordeel, daar hebben ze ons vroeger bang mee gemaakt". Geheel ongegrond is dit 
verwijt niet; maar de afwijzing van een dag waarop ieder rekenschap zal worden ge-
vraagd is een zeer onverstandige reactie. 

Als God liefde is, waarom dan die liefde niet beantwoord? Dit vraagt een leven van 
voortdurende bekering; zoals Johannes de Doper zei, wijzend op Jezus: Hij moet 
toenemen, ik moet minder worden20. Iemand die Jezus de rug toekeert en de eigen 
persoon voorop stelt; die in deze onbekeerlijkheid tot op het sterfbed volhardt zon-
der om vergeving te willen vragen : kan iemand met deze zelfzuchtige instelling het 
Koninkrijk van God binnengaan? De hemel zou de hemel niet meer zijn, maar een  
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voortzetting van dit gebroken bestaan, maar dan voor eeuwig. Dat zou een hel zijn! 
Vóór de dag van het oordeel aanbreekt, heeft de kerk de opdracht de verkondiging 
van de laatste dag duidelijk te doen horen, opdat die dag niet onverwacht zal ko-
men. Het evangelie van deze eerste adventsdag is duidelijk genoeg: Wees waakzaam, 
opdat je dan staande mag blijven voor het aangezicht van de mensenzoon. 

Het evangelie heeft iets klemmends: het draagt de urgentie in zich, die de geesten 
wakker moet roepen uit hun slaperige houding van 'het zal zo'n vaart wel niet lopen'. 
De boodschap is acuut: Mensen, het gaat over leven en dood! Wees op je hoede, dat 
die dag niet onverwacht over je zal komen. Doe weg uit je leven waarmee niet voor 
de Heer kunt verschijnen. Wie metterdaad gehoor geven aan deze oproep, mogen de 
komende verdrukking, waar Jezus zijn leerlingen voor waarschuwt, met vertrouwen 
tegemoet zien. Zij zeggen met de psalm van deze dag: God is onze toevlucht, wij heb-
ben geen angst, al beeft ook de aarde en wankelen de bergen in zee. 
1) Lc 24,43; hand 17,1+12; 1Pe 1,1o     2) 2Sam 7,12vv     3) Mt 21,9; ps 118,25     4) Jer 33,14     5) 1kon 12.16      
6) Jer 33,16     7) openb 20,2vv    8) Gal 2,20    9) Mt 24,21   10) ps 89,10    11) Jes 60,1    12) Jes 60,5     13) Mt 4,19 
14) Mt 24,14      15) openb 21,1     16) Mt 25,1vv     17) Mt 25, 14vv     18) Mt 22,1vv     19) Mt 24     20) Joh 3,30 

psalm 25 
L God is onze toevlucht, wij hebben geen angst, 
 al beeft ook de aarde, en wankelen de bergen in zee. 
A Laat de golven maar bulderen,  
 de bergen bewegen in de woedende zee. 
L Er is een stroom die vreugde brengt,  
 in de stad van God waar zijn woningen zijn. 
A Hier is God in haar midden; 
 zij staat onwrikbaar vast als de nieuwe Dag aanbreekt. 
L Volkeren woeden en machtige naties wankelen; 
 dan verheft de HEER zijn stem, en heel de aarde beeft. 
A De HEER van het hemelse leger: Hij is mét ons; 
 de God van Jakob is onze toevlucht. 
L Kom en zie het werken van de HEER,  
 die op aarde verwoesting bewerkt. 
A Hij maakt een einde aan de oorlog op aarde; 
 en vernietigt het verwoestende wapentuig. 
L Kom tot inkeer en besef dat Ik God ben, 
 geëerd door de vorsten der aarde. 
A De HEER van het hemelse leger: Hij is mét ons; 
 de God van Jakob is onze toevlucht. 
                   gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden  
waar ik ook ga  (ps 25 ) 
 Waar ik ook ga is mijn hart bij mijn God, 
 wordt ik vervolgd, dan is Hij mij nabij. 
 Wordt ik vernederd, belasterd, bespot: 
 nooit, dat mijn Redder wijkt van mij. 
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 Wie U wil dienen staat nimmer beschaamd, 
 maar wie U haat is in schande gehuld. 
 Leer mij de leugen te zien en weerstaan, 
 Heer, dat uw waarheid mij vervult. 

 God is getrouw, wijst wie dwalen de weg, 
 als zij verlangen zijn woord te verstaan; 
 toont de zachtmoedigen waarheid en recht, 
 leert hen de eerbied voor zijn naam. 

 Wie wil er leven in eerbied voor God? 
 Hij doet de weg van de liefde begaan;  
 opent je hart voor zijn grote gebod, 
 leert je met Jezus op te staan. 

 God, die verlost uit de macht van het kwaad, 
 kom mij te hulp: ik ben eenzaam, alleen. 
 U ziet mijn angst voor de laster, de haat, 
 U ziet de vijand om mij heen. 

 U bent mijn toevlucht, mijn Rots van behoud, 
 die mij uw wet in het hart hebt gelegd. 
 Heer, mijn verlangen, genadig en trouw: 
 zegen uw volk, dat zoekt uw weg. 
    gelovenbeleven.nl > al mijn verlangen 

*     *     * 
 
zondag advent 2(C) 
1ste lezing: Baruch 5,1-9 
psalm 126 zie beneden 
2de lezing: Fil 1,3-6.8-11  
evangelie:  Lc 3,1-6 
Bereid de weg van de Heer. 

Baruch (1ste lezing) ziet in de verte de Messias komen, en roept uit: God leidt het ju-
belende Israël in zijn heerlijk licht1. Waar zou de profeet anders over kunnen spre-
ken, dan het nooit te peilen wonder van de almachtige en alomtegenwoordige God, 
die in liefde voor de mensen zijn eeuwige wezen aan de wereld openbaart? Terecht 
wordt het feest van de menswording voorafgaan door vier weken van voorbereiding, 
ter bezinning op het gewicht van deze gebeurtenis, die het laatste tijdperk van de 
geschiedenis inluidt. 

Waar alle profeten over gesproken hebben2, is in de aanloop naar de geboorte van de 
Messias heel dichtbij gekomen: de komst van de zoon van David3. Aanvankelijk 
konden de mensen het alles vernieuwende mysterie nog niet begrijpen, dat deze 
mensenzoon Jezus tevens genoemd mag worden God-met-ons4. Ook nu nog hebben 
velen er moeite mee. Gelovigen zullen het echter van harte beamen: Wie anders dan  
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God zelf zou de mens, die zo diep is weggezakt, weer tot Hem kunnen verheffen? De 
mens in zijn trots heeft er moeite mee in volledige afhankelijkheid van Hem de eigen 
onmacht te belijden; en wordt zo afgehouden van een leven in vertrouwen op Hem, 
die het kwaad doet overwinnen. Hij kent zijn kinderen, die verlangen naar een goed  
en eerlijk bestaan; en zendt hun zijn Christus. Bij Jesaja, de eerste van de vier grote 
profeten uit het Oude Testament, zijn de meest duidelijke profetieën te vinden over 
de komst en de werkzaamheid van de Messias.  

Honderden jaren tevoren heeft de profeet het aangekondigd: Alle mensen zullen 
Gods redding zien5. De engel heeft aan Maria Jezus genoemd als naam voor het kind 
dat zij ontving6. Die naam, stammend uit het Hebreeuws, betekent: God redt. Hij is 
het, die zijn volk zal redden uit hun zonden7. Jezus heeft zijn leerlingen voortdurend  
onderricht over alles wat in de Schrift op hem betrekking heeft8; en door de schrift-
geleerden niet werd begrepen. Als hij straks in het openbaar optreedt, wat zien de 
mensen dan? Een indrukwekkend persoon, een leidersfiguur? Ja; maar niet indruk-
wekkend van voorkomen; en niet gekomen om als een werelds vorst te heersen, zo-
als de Farizeeën hadden verwacht. Want wat zien zij? Een eenvoudig en zachtmoedig 
mens, heel anders dan wat de bijbelgeleerden over de Messias hadden onderwezen. 
De geestelijke leiding echter hoopt op herstel van de vroegere luister. Zij ergeren zich 
mateloos aan deze timmermanszoon, die zich dikwijls niet stoort aan de traditie, die 
zij voor heilig houden; en het zelfs  waagt hen openlijk terecht te wijzen vanwege hun 
bekrompen en ongeestelijke houding. 

Van conservatieve zijde is Jezus voortdurend tegengewerkt. Hier wordt grote waarde 
gehecht aan de bestaande gebruiken, zonder het besef dat alle wetten en regels in de 
Schrift geen ander doel hebben dan de harten van de mensen te richten op de God 
van al wat leeft. Gehoorzaamheid wordt hier hoger aangeslagen dan de liefde voor 
JAHWEH, van wie zij denken dat Hij te hoog en verheven is om Hem persoonlijk te 
kennen. De genade, waarin de Allerhoogste zich tot de mensen neerbuigt is hun 
vreemd. Zij lezen dagelijks uit de Schrift, maar blijven doof voor het profetenwoord: 
Ik woon hoog en verheven, en in elk eenvoudig en vriendelijk mensenhart9. Zij ach-
ten zichzelf voorbeeldig in de uitoefening van de godsdienst; en begrijpen niet dat 
ook tot hen het woord van Johannes de Doper was gericht: Kom tot inkeer!  

Bekeer je! Elk dal moet worden gevuld, elke berg verwijderd. Als ik een kuil of een 
berg voor mijn deur heb, kunnen bezoekers mij heel moeilijk bereiken. Als ik ontoe-
gankelijk ben, hoe zal mijn Heer bij mij binnen kunnen komen? Wie de blik naar 
binnen heeft gericht, moet weer oog krijgen voor de omgeving, die tekort wordt ge-
daan. Wie leeft in een isolement, moet hier niet in berusten, ophouden met navelsta-
ren en aandacht krijgen voor de naaste. Wie zonder uitzicht leeft, moet niet tot moe-
deloosheid vervallen; maar zichzelf niet langer in het middelpunt denken, en hopen 
op God, die een nieuwe weg opent. Roep Hem aan, die ieders moeite kent; en de 
hand reikt aan wie hem zoeken. 
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Bekeer je, de kronkelpaden moeten recht worden. Maak de ruwe wegen vlak. Wie 
uit eigenbelang al naar het uitkomt de rechte weg verlaat, wie omwille van gewin af 
en toe de hand licht met de eerlijkheid, wie uit eerzucht en ambitie anderen aan de 
kant zet, wie de openhartigheid verliest door eigen fouten af te dekken, wie zichzelf 
verheft en anderen bekritiseert en belastert: wie naar buiten toe langs kronkelwegen 
gaat, moet niet denken dat de Heer bij hem of haar kan binnenkomen. Maak daarom 
de weg recht, verwijder alle obstakels, en effen de weg om anderen bij je binnen te 
laten. Laat je niet domineren door je humeur, maar wees opgewekt. Zet je gevoelig-
heden opzij, en wees niet afhoudend maar uitnodigend; niet onverschillig maar be-
langstellend; niet hebberig maar vrijgevig; niet druk met jezelf maar dienstvaardig, 
met oprechte zorg voor mensen in de verdrukking, dichtbij en ver weg. Zo ontmoet 
je Jezus op je pad en zal hij bij je binnengaan. Hij doet je jouw roeping in de wereld 
verstaan, om daar samen met hem vorm aan te geven, zonder angst voor tegenstand. 

Jezus' wegbereider Johannes, de laatste en grootste van de profeten van het oude 
verbond, geroepen om de komst van de Messias voor te bereiden, zag in zijn predi-
king niemand naar de ogen: ook koning Herodes niet, hetgeen uiteindelijk tot zijn 
terechtstelling heeft geleid. Op hem en ook op de apostelen na hem is het psalm-
woord van deze zondag van toepassing: Zij gaan in moeite hun weg, die de zaadbui-
del dragen; maar als zij thuiskomen juichen zij, om de oogst die zij binnen mogen 
halen10. Hier bij de Jordaan, waar Johannes predikt, en allen doopt die tot inkeer 
komen, begint die oogst zich af te tekenen. Jezus spreekt niet over graan, maar over 
mensen, als hij zijn leerlingen de opdracht geeft: Bid tot de Heer van de oogst, dat 
Hij arbeiders zendt om te oogsten11. Laat niemand dit gebed verwaarlozen; want het 
gebed van de rechtvaardige vermag veel12. 

De oogst verwijst naar het oordeel op de laatste dag. Niet alleen over zijn eigen volk 
spreekt de profeet, maar over allen die ooit geleefd hebben of zullen leven. De kerk 
wereldwijd hoort vandaag de oproep tot inkeer, als een waarschuwing dat het huidi-
ge tijdperk van genade, dat met de komst van Christus is aangebroken, eens - en 
voor velen onverwacht - ten einde zal komen, als Jezus met al zijn engelen bij zich in 
macht en majesteit terugkeert, om recht te spreken over de wereld. Zoals de bliksem 
licht van het westen tot het oosten, zo zal zijn komst zijn; en heel de mensheid zal 
Gods redding zien13.  

De kerk, die zich voorbereid op het feest van de menswording van God: van Jezus' 
komst tot de wereld in zwakheid, wordt vandaag opgeroepen vooruit te zien naar zijn 
wederkomst in macht. Als hij komt: zal dan de mensenzoon geloof vinden op aar-
de?14 De geschiedenis van Israël, dat de profetische woorden in de wind heeft gesla-
gen, is een waarschuwing voor de kerk van Christus wereldwijd. Gelukkig zijn zij, die 
gelovig hun Heer tegemoet leven! Tot hen spreekt de apostel in de tweede lezing van 
vandaag: Ik ben er zeker van dat Hij, die het goede werk in jullie is begonnen, het 
zal voltooien tegen de dag van Christus 
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1) Baruch 5,9     2) 1Pe 1,10     3) Mt 1,1     4) Mt 1,23     5) Jes 40,3vv     6) Lc 1,31     7) Mt 1,21     8) Lc 10,23; Lc 18,31;  
Lc 22,37     9) Jes 57,15     10) ps 126,6     11) Lc 10,2     12) Jak 5,16     12) Lc 17,24     13) Mt 24,27     14) Lc 18,8 

psalm 126 
L Toen de HEER Sions ballingen deed wederkeren, 
 toen was 't of wij droomden. 
A Wij lachten en wij juichten en wij jubelden van blijdschap. 
L De mensen zeiden over ons:  
 hun God doet wonderen aan hen! 
A Werkelijk, God deed een wonder aan ons;  
 en wij waren van vreugde vervuld. 

L HEER breng een keer in ons lot, 
 wend het onheil van ons af. 
A Wie zaaien onder tranen, 
 zullen maaien met gejuich. 
L Hij gaat moeitevol zijn weg, die de zaadbuidel draagt. 
A Hij zal komen met gejuich, 
 in zijn armen draagt hij zijn schoven 
                        gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden  

*     *     * 
 
zondag advent 3(C) 
1ste lezing: Sef 3,14-18 
tussenzang Jes 12 zie beneden 
2de lezing: Fil 4,4-7 
evangelie:  Lc 3,10-18 
Meester, wat moeten wij doen? 

Veel parochies zamelen kleren in voor de arme landen. Hoe goed bedoeld ook, roept 
dit toch gemengde gevoelens op. In een kerk in een welgestelde wijk lag op gezette 
tijden de hal vol met een metershoge stapel vuilniszakken, waarvan de inhoud door 
vrijwilligers werd bekeken en weggewerkt. Zij hoefden niet veel af te keuren: veel 
kleding was nauwelijks gedragen; en nu dus alweer weggedaan en vervangen door de 
laatste mode. De mensen deden het uit een goed hart; maar het was toch ook een 
beschamend gezicht. Voor hen die weten wat armoede, is baden deze gevers in weel-
de. Het is een overdaad die niet eens gelukkig maakt. Johannes de Doper prijst van-
daag betere offers aan. Wie zich dingen gaat ontzeggen, draagt niet alleen bij aan de 
leniging van de nood op veel plaatsen in de wereld, maar wordt er ook zelf beter van. 
Zo blijven gelovigen vrij van hebzucht, die gelijk staat aan afgoderij1. Zij dragen hun 
kleren tot ze versleten zijn, en geven het geld dat zij zo overhouden weg2. Zij dragen 
niet alleen bij aan een eerlijke verdeling van de welvaart, maar hebben ook geen deel 
aan de zinloze overproductie en hiermee gepaard gaande vervuiling van de aarde, 
waar de armen het meeste onder te lijden hebben.  
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Johannes de Doper voegt zich met zijn oproep tot bekering als laatste in de rij van de 
profeten van Israël, die in alle toonaarden hun volk hebben opgeroepen hun God 
niet te dienen naar de letter van de wet, maar in liefde voor Hem, die het hart van de 
gever aanziet. De geestelijke leiding, beducht op handhaving van hun positie, liet 
zich door Johannes niet gezeggen. Het volk hield hem echter voor een profeet3. De 
mensen vroegen zich zelfs af, of hij misschien de langverwachte Messias was? Hij 
heeft dit van de aanvang af ontkend, en gezegd: Hij, die na mij komt: ik ben het nog 
niet waard de riem van zijn sandalen los te maken4. Jezus' wegbereider maakt dui-
delijk dat de Messias méér is dan een profeet die oproept tot bekering: Hij is het, aan 
wie God het oordeel in handen zal geven5. Dit oordeel, en het apart zetten van de 
gelovigen, wordt in het evangelie vergeleken met de scheiding van kaf en koren6. Het 
kaf wordt door de wind weggevoerd, omdat het geen gewicht heeft in zichzelf. Jo-
hannes voegt hier met een ander oud-testamentisch beeld de waarschuwing aan toe, 
dat het kaf zal worden verbrand met onblusbaar vuur7.  

Dit oordeel is niet populair in kerkelijke kring; en wordt eigenlijk vrij algemeen als 
achterhaald beschouwd. Oudere mensen laten weten, dat zij er vroeger bang mee 
zijn gemaakt; en voorgangers durven zich niet aan dit onderwerp te wagen. Voor 
jongeren, die dit soort teksten nooit op een redelijke en aanvaardbare wijze hebben 
horen uitleggen, lijkt het idee verwerpelijk, want in strijd met de liefde van God. 
Toch gebruikt ook Jezus ditzelfde beeld van vuur als een waarschuwing voor allen 
die alleen zichzelf maar zien, zich aan de nood van anderen weinig gelegen laten lig-
gen, en weigeren zich te bekeren. Wie zou aan dit oordeel voorbij durven gaan8?  

Al blijft sinds mensenheugenis alles bij het oude, al lijkt het of God het roepen van 
mensen in nood niet hoort en kunnen uitbuiters en onderdrukkers schijnbaar onge-
straft hun gang gaan, dan betekent dit toch niet dat God het onrecht niet ziet. Maar 
Hij, die wil dat alle mensen behouden worden9, stelt de Dag uit waarop Hij reken-
schap zal vragen, teneinde iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar leven te 
beteren. Zo leert het evangelie van vandaag: Heel de schepping zal Gods redding 
zien; en op een andere plaats: Het evangelie zal in de gehele wereld verkondigd 
worden, en dan zal het einde komen10. Het is niet voldoende het geweten te sussen 
met een zak overbodig geworden kleding. Hij kent de bedoeling van ieders hart. Hij 
ziet het ook, wie werkelijk begaan zijn met mensen in nood. 

Dit komende oordeel heeft 2000 jaar geleden een aanvang genomen bij de mens-
wording van God; en zal op de dag van Jezus' wederkomst tot een einde worden ge-
bracht. Dat dit oordeel niet zou stroken met het geloof in een liefdevolle God, is ál te 
eenvoudig gedacht. Hij straft in genade, als een God die maar één verlangen kent: de 
mensheid, die van Hem is afgedwaald, bij zich terug te brengen11. Maar als mensen 
weigeren, als zij zich van Hem afwenden en hun eigen zelfzuchtige wegen blijven 
gaan, waar alle ellende in de wereld uit voortkomt: wat kan Hij dan doen? Als zij 
beweren eerst van zichzelf te moeten houden, en dan misschien eens naar de naaste  
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te kijken, wat kan Hij dan meer doen dan hun in een mens zijn goedheid te tonen, 
die haar weerga niet heeft? Liefde laat zich niet dwingen. Als de mensen Jezus ver-
werpen, zelfs als hij zich ten einde toe zonder een spoor van verwijt aan zijn vervol-
gers overgeeft, resten er geen middelen om hen tot inkeer te bewegen. 

Het laatste oordeel betekent dat de huidige tijd van genade, waarin God het kwaad 
steeds laat passeren, niet altijd voort kan blijven duren. Mensen die geen middel tot 
verweer hebben hoeven niet altijd te blijven lijden onder het juk van anderen, die 
toevallig een positie innemen waarin zij hun lusten kunnen botvieren. Eens komt 
aan deze toestand een einde. Dan worden mensen van goede wil opgenomen, om 
voor eeuwig te leven voor het aangezicht van de goede God.  

Johannes kondigt een Redder aan, zo verheven van afkomst, dat hij het niet waard is 
zijn schoenen los te maken. De Messias, één van wezen met de Vader, door wie Hij 
de wereld geschapen heeft11, verschijnt als dienaar in de wereld, om armen en ver-
drukten bij te staan; en aan mensen van goede wil de goedheid van God te tonen. 
Wie zou zich niet bekeren en de ondeugd wegdoen om hem te kunnen ontvangen, 
die zoekende mensen hun bestemming toont? In dit moeitevolle bestaan zijn chris-
tenen hierbij niet zonder hulp. Wees niet bang, zegt de profeet (1e lezing), laat je 
handen niet slap worden. De Heer je God is bij je: een held die verlost. Hoe graag 
had die oude profeet niet willen weten, hetgeen nu aan christenen is geopenbaard! 

Voor allen die verlangen naar een goed leven opent hij de toegang naar een samenle-
ving, waarin zelfs de herinnering aan het kwaad in ons huidige bestaan is verdwe-
nen. Geen dood zal er meer zijn, geen boosheid en geen verdriet; maar vrede en ge-
luk voor allen die Jezus liefhebben. Gezegend zijn zij, die aan deze boodschap gehoor 
geven! Zij gaan voort met de hoop in het hart, die mensen op doet leven. De HEER is 
mijn Redder, ik heb geen angst; mijn kracht is uit Hem, en voor Hem is mijn lied. 
1) Kol 3,5     2) hand 10,4     3) Mt 21,46     4) Joh 1,27     5) Joh 5,22     6) bv ps 1     7) Jes 66,24      
8) gelovenbeleven.nl > ik geloof III.7.2; VII.2.4     9) 1Tim 2,4     10) Heb 12,6  

lofzang van Jesaja  (Jes 12,1-6) 
L Ik dank U, mijn God: ik leefde in uw toorn*; *buiten Gods genade 
 U had zich afgewend, maar nu vertroost U mij. 
A De HEER is mijn Redder, ik heb geen angst;  
 mijn kracht is uit Hem, en voor Hem is mijn lied. 
L Vol vreugde mag je putten uit de bron van verlossing; 
 en zó zul je spreken op die dag: 
A Breng dank aan God en roep Hem aan; 
 maak zijn naam* bekend, en zijn grootse werken. *IK BEN 
L Zing de lofzang voor Hem, die grote dingen heeft verricht; 
 laat heel de aarde hiervan horen. 
A Juich nu, Sion: groot is de Heilige in uw midden! 
                                    gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden  

*     *     * 
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zondag advent 4(C) 
1ste lezing: Micha 5,1-4a 
psalm 80 zie beneden 
2de lezing: Heb 10,5-10 
evangelie:  Lc 1,39-45 
Gezegend is de vrucht van uw schoot! 

Elisabeth is aan het einde van haar zwangerschap, Maria aan het begin. Twee vrou-
wen staan voor het wonder van de geboorte van een nieuw mens. De moeder van de 
laatste der profeten begroet de moeder van hem, over wie alle profeten gesproken 
hebben: Gezegende is zij onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van haar 
schoot. Alle aandacht is op hem gericht. Zelfs het kindje van Elisabeth beweegt zich 
vol vreugde in haar buik, als zij binnentreedt. Maria antwoordt haar met een lofzang 
op God, die ettelijke componisten heeft geïnspireerd tot een 'magnificat': Hoog ver-
heft mijn ziel de Heer1. Tot op de dag van vandaag vereert de kerk haar, die geloofd 
heeft wat de engel haar heeft aangezegd.  

Wie zal ooit de grootheid kunnen beschrijven van dit alles overtreffende wonder van 
de almachtige God, die in een vrouw zijn intrek neemt, en in een eenvoudig mens 
zijn innerlijk wezen aan de wereld wil openbaren? Alles staat in het teken van de 
komende Messias, die Zoon van God genoemd zal worden2, Jezus, dat is Redder3, en 
God met ons4. Heel de kerk noemt Maria gezegend; en kent haar vanouds de eretitel 
toe van moeder van God. Dit geldt ook voor protestantse gelovigen, hoewel zij reser-
ve betrachten, als reactie op de in bepaalde kringen soms op aanbidding gelijkende 
Mariaverering in de katholieke kerk.  

Veel ernstiger nog dan de tweedeling katholiek-protestants is de scheiding van gees-
ten die dwars door de kerken loopt: het verschil in opvatting tussen kerkleden over 
de vraag: Wie is Jezus? Mag deze Joodse man ook werkelijk God-met-ons worden 
genoemd? Hoe vaak wordt hij niet voorgesteld als een voorbeeld ter navolging, als 
een eerste zwaluw wiens komst de zomer aankondigt, als de eerste mens die het ge-
lukt is volmaakt goed te leven? Wie niet inziet dat hij méér is dan dat, stelt de gena-
de van God buiten werking. "Je zult het zelf moeten doen", wordt dan de verkondi-
ging: "Kijk maar naar Jezus, die heeft het ook gedaan" 

Waar blijft zo de verlossende boodschap, waar heel het Oude Testament van getuigt? 
De profeten spreken over de komst van een Redder, die de menselijke onmacht te 
hulp zal komen. De profeet Micha (1ste lezing) ziet hem in de verte komen: Jij, 
Bethlehem, uit jou zal iemand komen die over Israël gaat heersen. De psalm van 
deze zondag spreekt dezelfde verwachting uit: O God, kom ons herstellen; en toon 
ons het licht van uw aanwezigheid, dan zullen wij gered zijn. Van wie anders zou de 
profeet hier spreken dan van Jezus, het licht van de wereld5? 

Hetgeen Jezus liet zien, is voor anderen ten enenmale te hoog gegrepen. Wie kan  
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zijn vijanden liefhebben dan met zijn hulp? Wie kan de hang naar geld en goed te 
boven komen, als zijn Geest niet met onuitputtelijk geduld zijn kinderen zou verma-
nen en leiden? De deugden van matigheid, wijsheid, sterkte en rechtvaardigheid, van 
armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid, van geloof, hoop en liefde zijn onbereik-
baar zonder het geloof in God. Eerst ik en dan jij: deze zelfzucht, waar alle gelovigen 
mee kampen, is overwonnen door de Zoon van God, die ruim 2000 jaar geleden in 
Maria lijfelijk zijn intrek heeft genomen; en sedert het begin van de kerk woning 
zoekt in de harten van de mensen. Niemand kan zichzelf verheffen tot de goedheid 
van God, die in Jezus openbaar is geworden. Wat christenen wel kunnen, is hem 
liefhebben, en verlangen naar een leven met Jezus: die nederige mens, God in ons 
midden. Vertrouwend op hun Geliefde zal hij hen leiden op de rots die te hoog is 
voor hen6.  

Deze rots is een bekend en direct aansprekend beeld in de Schrift: je bent veilig, je 
hoeft geen gevaar meer te duchten. Die rots, zegt de apostel, is Christus die met ons 
meetrekt7. Wie is in staat zichzelf te reinigen en als Christus te zijn? Door zichzelf 
met de wereld te vereenzelvigen, wil hij zich geven aan ieder die zijn of haar onmacht 
hiertoe belijdt en zich tot hem keert. In de 2e lezing wordt de psalm geciteerd, waarin 
David, sprekend over de komende Messias, zegt: Zie, hier ben ik, om uw wil te doen, 
o God. Wie hem daadwerkelijk toebehoort, zal dagelijks deze woorden herhalen. 
Hier ben ik om uw wil te doen: niet op eigen kracht, maar levend in genade, door 
Christus die in mij woont8. 

Bij het begin van de kerk is het tijdperk van genade aangevangen, waarin wij nu le-
ven; en dat ten einde zal komen op de dag van Jezus' wederkomst voor het oordeel. 
Deze 'laatste dag' is nabij; maar wie heeft hier oren naar? In de kerken wordt hier-
over nauwelijks gesproken. Tijdens de advent moet duidelijk worden dat komst en 
wederkomst niet los van elkaar gezien kunnen worden. Christenen die de menswor-
ding van God in Jezus erkennen, leven dagelijks in de verwachting van zijn weder-
komst. Niet in angst en beven leven zij, maar in geloof, hoop en liefde, in diep ontzag 
uitziende naar die grote dag, als hij alles goed komt maken.  

De adventstijd is een voorbereiding op het Kerstfeest, waarop de engelen zingen van 
vrede op aarde9, een belofte die nog wacht op de uiteindelijke vervulling na de we-
derkomst. Elisabeth voorvoelt dit evangelie, en de grootheid van de komst in zwak-
heid van de beloofde Redder. Moge de Geest van God zijn kinderen hierover onder-
richten. Maria, moeder van God, bid voor ons dat Jezus, die in uw lichaam zijn men-
selijke gestalte heeft aangenomen, woning mag maken in de harten van de gelovigen, 
opdat er in de kerk van Christus iets van die vrede zichtbaar mag worden, waar alle 
mensen van goede wil naar hunkeren. Heer, toon uw macht aan uw volk; en wees 
ons tot redding! (psalm van deze zondag) 
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1) Lc 1,46vv     2) Lc 1,35     3) Mt 1,21     4) Mt 1,23     5) Joh 8,12     6) ps 61     7) 1Kor 10,4     8) Gal 2,20     9) Lc 2,14 

psalm 80 
L Herder van Israël, die ons leidt als uw kudde, 
 luister naar uw volk. 
A U, die tussen de cherubs troont,  
 laat uw licht over ons schijnen. 
L Toon uw macht aan uw volk;  
 en wees ons tot redding! 
A O God, kom ons herstellen; 
 en toon ons het licht van uw aanwezigheid, 
  dan zullen wij gered zijn. 
L HEER, God van het hemelse leger, 
 hoelang nog blijft U doof voor het gebed van uw volk? 
A U geeft ons brood van verdriet te eten; 
 onze beker is gevuld met tranen. 
L Voor onze naasten zijn wij een aanstoot; 
 en onze vijanden lachen om ons. 
A Zie om naar de stam die U hebt geplant, 
 naar uw kind, dat U grootbracht voor Uzelf. 
                                   gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden  

*     *     * 
 
einde van de advent 
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KERSTTIJD (C) 
 
24 dec kerstnacht  (ABC) 
1ste lezing: Jes 9,1-3.5-6 
psalm 96 zie beneden 
2de lezing: Titus 2,11-14 
evangelie:  Lc 2,1-14 
vrede op aarde  

Engelen en mensen kunnen zich als redelijke wezens met elkaar verstaan: eensge-
zind in hun aanbidding van hun Schepper. Zoals blijkt uit de eerste hoofdstukken 
van het Lucas-evangelie, zijn de engelen, levend voor Gods aangezicht, nauw betrok-
ken bij zijn plan de mensen bij zich terug te brengen. Heel het hemelse leger heeft de 
adem ingehouden bij de aankondiging door de aartsengel Gabriel aan Maria; en de 
hemel was vervuld van gejuich bij haar instemmend antwoord. Vandaag gaat de he-
mel open, als de herders in een visioen worden opgenomen, en engelen horen zingen 
voor hun Schepper: Eer aan God in de hoge! 

We horen die verhalen aan; maar realiseren ons te weinig dat het realiteit is: naast 
de zichtbare bestaat een geestelijke wereld. De aartsengelen Gabriël, Michaël en Ra-
faël maken deel uit van een hiërarchie van geestelijke wezens, die nauw bij de men-
senwereld betrokken zijn1. Evenals op de mensen heeft de zonde ook op velen van 
hen vat gekregen. Zij worden duivels of demonen genoemd, met als hun aanvoerder 
Satan, die de eerste mensen ertoe heeft verleid zich van God af te wenden2.  

Zo heeft de zonde, die - zoals iedereen kan waarnemen - van de ouders op hun kin-
deren overgaat, de mensheid in slavernij gebracht. Zomin als de baron van Münch-
hausen zichzelf bij de haren uit het moeras kan trekken, kunnen mensen zich op 
eigen kracht hiervan bevrijden. De goede wil is wel aanwezig, zegt Paulus, maar de 
macht van de zelfzucht is mij te sterk. Ongelukkig mens die ik ben: wie zal mij ver-
lossen uit dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer!3  

God zij dank voor hem, die in deze nacht geboren is! De goede engelen verheugen 
zich bovenmate in de langverwachte vervulling van de belofte aan Israël. De herders 
kunnen onmogelijk de omvang bevatten van deze hemelschokkende gebeurtenis in 
de kerstnacht: de menswording van God. Zij kunnen nog niet weten dat zij getuige 
zijn van het aanbreken van de laatste periode in de geschiedenis van de mensheid: 
de tijd van genade, waarin het evangelie van menswording en verrijzenis, en van 
nieuw leven voor allen die geloven, in heel de wereld wordt verkondigd. Want niet 
alleen voor Israël is Jezus gekomen. Betekent zijn naam niet God redt?4 De Messias, 
van wie alle profeten getuigen, verschijnt in deze nacht als redder van alle mensen 
die ooit geleefd hebben of nog zullen leven. Het volk dat in duisternis leeft ziet een 
groot licht (1e lezing). De kerk van Christus wereldwijd stemt deze nacht in met het 
lied van de engelen: Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde! 
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De mensen spotten soms: Waar is die vrede dan? Ik merk er weinig van! Inderdaad 
is de wereld ook sedert Jezus' komst alle eeuwen door geteisterd geweest door oorlog 
en geweld. Toch is de vrede van Christus, die kerkgangers elkaar elke zondag aan het 
einde van de viering toewensen, duidelijk zichtbaar in allen die hem daadwerkelijk 
toebehoren. Zij stellen zichzelf niet voorop, maar bieden ruimte aan zijn Geest: ne-
derig, zachtmoedig en vol van ontferming, zuiver van hart5. Zij zingen - zoals de 
psalm van de kerstnacht leert - een nieuwe melodie; en aanbidden de Heer om zijn 
schoonheid. Laat de wereld toch ontzag voor Hem hebben!  

Zonder deze heiligen - of ze nu officieel zijn heilig verklaard of niet - die alle uren 
van de dag hun God in gedachten hebben, zou de wereld er heel wat slechter uitzien. 
Zij zijn het zout van de aarde6. Zij koesteren geen wrok in hun hart, maar treuren 
om alle onrecht in de wereld. Worden zij geslagen, dan keren zij de andere wang toe, 
en tonen de zachtmoedigheid van Christus, die hun het nieuwe en onvergankelijke 
leven leert Zij spreken van niemand kwaad, maar in onrecht en verdrukking bidden 
zij voor hun belagers. Zij laten de haat, die de ziel vergiftigt, niet in hun leven toe; 
maar hebben hun vijanden lief7. Naar waarheid worden zij kinderen van God ge-
noemd, die door het werk van Christus de macht hebben verkregen als nieuwe men-
sen met hem te leven8; en te heersen over het kwaad, door het geloof in hun verrezen 
Heer. Het hemelse licht, waar de engelen in baden, wordt door hen in de wereld ge-
bracht. Heel de aarde smacht naar hen, die zich door zijn Geest laten leiden, en be-
zonnen, rechtvaardig een God-gewijd leven leiden (2de lezing). Over dit volk van 
God zijn de engelen bovenmate verheugd; en zij  zingen: Vrede op aarde onder de 
mensen in wie Hij behagen heeft. 

Deze nacht is een nacht van vreugdevol herdenken van de geboorte van Jezus in de 
stal van Bethlehem. Hier wordt het vrederijk van God op aarde gevestigd. Door het 
geloof in hem mogen mensen van goede wil hier en nu, temidden van onrecht en 
verdrukking, al leven als burgers van de hemel9. Het boek laatste bijbelboek openba-
ring (apocalyps) spreekt van een tijdperk van 1000 jaar10, waarin de duivel gebon-
den is voor allen die met Christus leven. Daarna volgt het einde, als Jezus met al zijn 
engelen bij zich terugkeert voor het oordeel11. Hij heeft zijn leerlingen hierop voorbe-
reid: de tijd die aan zijn wederkomst voorafgaat zal worden gekenmerkt door ge-
loofsafval en verkoeling van de liefde12; en hij houdt zijn kerk voor: Wie tot het einde 
toe volhard zal behouden worden13.  

Deze volharding hebben christenen wel nodig. Nu de wereld zich van God afkeert en 
de mensen zich tot god wil zijn, gaan zij een minderheid vormen die in de verdruk-
king komt. Het zal voor hen vaak niet gemakkelijk zijn in Jezus' voetspoor te gaan. 
Het ongeloof doortrekt als gist in het brood zelfs de kerk, waar de partijen soms lijn-
recht tegenover elkaar staan. Allerlei schandalen zorgen voor een negatieve publici-
teit, als koren op de molen van Jezus' vijanden. Maar temidden van alle onrecht en 
vernedering wordt hun de ten hemel stijgende vreugde van de kerstnacht geschon 
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ken: de redding uit een gewelddadige wereld, die zijn einde nadert. Zullen gelovigen, 
die beseffen wat Jezus voor hen betekent, niet al hun handel en wandel onder zijn 
oordeel stellen? Zij gaan de strijd aan met hun eigen hebzucht en begeerte, ijdelheid 
en genotzucht, die hem in de weg staan: Jezus, God-met-ons. De hoog verheven 
Heer is tot onze aarde afgedaald, om mensen van goede wil in zijn vrede te doen de-
len. Mensenfamilie, zoek naar de HEER; en belijd zijn grootheid en macht!  
1) Kol 1,16     2) gen 3,1vv     3) Rom 7,24v     4) Mt 1,21     5) Mt 5,1vv     6) Mt 5,13          8) Mt 5,20-47      9) Joh 1,12  
10) Fil 3,20    11) openb 20,2    12) Mt 24,30v     13) Mt 24,12     14) Mt 10,22 

psalm 96 
L Zing voor de HEER een nieuwe melodie; 
 laat heel de wereld Hem eer betuigen. 
A Geef Hem de eer die Hem toekomt; 
 en verkondig zijn redding van dag tot dag. 
L Laat alle volken van zijn grootheid horen; 
 en maak aan de wereld zijn wonderen bekend.  
A Groot is de HEER en hoog verheven,  
 laat ál wat leeft Hem eren. 
L Nietswaardig zijn de goden der mensen; 
 maar de HEER heeft de hemelen gemaakt. 
A Verheven schoonheid gaat voor Hem uit, 
 macht en heerlijkheid vervullen zijn heiligdom. 

L Mensenfamilie, zoek naar de HEER;  
 en belijd zijn grootheid en macht! 
A Kom met je offers naar zijn heiligdom; 
 en geef Hem de eer die Hem toekomt. 
L Aanbid de HEER in zijn heilige schoonheid; 
 heel de wereld moet ontzag voor Hem hebben. 
A Laat de volken het horen:  
 de HEER regeert; nu staat de aarde vast. 
L Laten hemel en aarde juichen, de zee en wat daarin leeft: 
 Hij oordeelt de wereld rechtvaardig. 
A Laat de velden zich verheugen en ál wat daar groeit, 
 samen met de bomen in het woud. 
L Laat ál wat leeft vol vreugde zijn, 
 want onze God zal komen voor het oordeel.  
A Hij oordeelt de wereld rechtvaardig, 
 alle volkeren naar waarheid. 
                                   gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden  

*     *     * 
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25 dec  kerstdag  (ABC) 
1ste lezing: Jes 52,7-10 
psalm 98 zie beneden 
2de lezing: Heb 1,1-6 
evangelie:  Joh 1,1-18 
Het Woord is vlees geworden. 

De Bijbel wordt soms genoemd: het woord van God. Het is beter te spreken over 
woorden van God. Want van oudsher hebben de profeten van Godswege gesproken, 
en zijn woorden aan zijn volk overgebracht. Toch zullen deze profetieën eens afge-
daan hebben1. In feite hebben vele van deze profetenwoorden in Christus reeds het 
begin van hun vervulling gekregen, nog wachtend op de dag van zijn wederkomst. 
Hij is het, naar wie alle profeten verlangend hebben uitgezien2. Jezus zelf echter, die 
begin noch einde heeft, is in eeuwigheid bij de Vader3. In hem spreekt God zijn ul-
tieme Woord; en maakt hij zijn innerlijk wezen zichtbaar in de wereld. Dit is het, 
waarvan de psalmen zingen: Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig4.  

Niemand heeft ooit God gezien; maar Jezus doet Hem kennen: vol van genade en 
waarheid. Vol van genade: want hij die zonder zonde is, verbindt zich met een we-
reld die verkeert in de macht van het kwaad, onmachtig zichzelf te bevrijden. Vol 
van waarheid: want in hem is geen spoor van bedrog te zien. Christenen, die iets 
van zijn goedheid hebben ervaren, moeten het beamen: Hier kan begin noch einde 
aan zijn, dit is eeuwig, dit is God! Allen aan wie God deze kennis van de waarheid in 
het hart heeft gelegd, zien in Jezus de vervulling van hun verlangen. Zo is hij het 
Woord dat God spreekt tot een wereld in nood.  

Allen die hem liefhebben, worden door God rechtvaardig genoemd. Van nature 
hebben zij deel aan het onrecht in de wereld; en zijn hun daden niet vlekkeloos. Als 
gelovigen hebben zij deel aan het nieuwe leven van de verrezen Heer. Niemand is in 
staat op eigen kracht de wet van God te volbrengen5. God echter, die de menselijke 
zwakheid kent, verlangt niet het onmogelijke, maar alleen dit ene: dat zijn kinderen 
Hem liefhebben. Allen die hun onmacht belijden zich te bevrijden van de zelfzucht, 
die leidt tot de dood, ontvangen in het doopsel het zichtbare bewijs van Godswege 
van de vergeving van hun schuld, en de toegang - hier en nu - tot het eeuwige leven, 
zoals Johannes leert: Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven6. 

In het doopsel met Jezus verbonden, mogen christenen leven in gemeenschap met 
hem. Zij zijn niet uit de begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God 
geboren, om als nieuwe mensen met Christus op te staan; en te leven als burgers van 
zijn eeuwige Rijk. De dood ligt achter hen die geloven! Wie kan de omvang van dit 
evangelie verstaan? Inderdaad: zij die hier ernst mee maken, zichzelf gaan vergeten, 
en in al hun handel en wandel bidden om de Geest van Christus, die God zijn kinde-
ren nooit zal weigeren7. Zij zijn op weg iets te vatten van de alles overstijgende ge- 
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beurtenis van de menswording van God. Werkelijk: Hij maakt alles nieuw. Laat 
christenen het toch beseffen: Hij geeft ons hier en nu al deel aan het eeuwige leven!  

Op het feest van kerstmis is dit werkelijkheid geworden voor allen die met woord en 
daad geloven. Hier, in een voederbak in een stal te Bethlehem - de geboorteplaats 
van David - ligt hij, die de zoon van David8 wordt genoemd. Hij zal Israël echter niet 
- zoals velen hadden gehoopt - herstellen in de oude glorie onder koning David; want 
zijn koninkrijk is niet van hier9. De herders die naar de stal zijn gekomen om hem 
eer te bewijzen, knielen niet voor een toekomstige wereldlijke heerser, die de strijd 
met de Romeinse overheersers zal aanbinden, maar voor de vredevorst die de oude 
profeet honderden jaren tevoren heeft voorzegd10. Hij is gekomen om de vrede 
zichtbaar te maken, die de wereld nooit zal kunnen bieden.  

Herders en koningen bewijzen hulde aan een nietig mens, die in alle eenvoud zijn 
weg in deze wereld zal gaan, opdat mensen van goede wil hem zullen liefhebben: niet 
om zijn macht en majesteit, maar om de mens die hij is. Dit is het ware geloof. Zon-
der het te beseffen betoonden de apostelen, die Jezus liefhadden, hiermee hun liefde 
voor God. Om dit geloof wil Hij hun schuld vergeven, en hen maken tot burgers van 
zijn eeuwige rijk. Zij gaan over van de dood in het leven, omdat zij worden aange-
trokken door de goedheid van de Schepper, die in Jezus ten volle zichtbaar is. Zo 
brengt hij scheiding aan onder de mensen: tussen hen die hem liefhebben en hen die 
hem de rug toekeren, omdat hij niet in hun levenswijze past. Bij Jezus' komst in 
zwakheid in Israël heeft dit oordeel over de wereld een aanvang genomen, dat bij 
zijn wederkomst in macht zal worden voltooid12. 

Wie Jezus verwerpt, verwerpt de mens geworden God. Wie hem volgt gaat Hem toe-
behoren, door wie de wereld is geworden. Aan deze mens komt de heilige naam van 
God toe: JAHWEH, IK BEN13; want zijn liefdevolle goedheid is eeuwig. Hij is het, over 
wie heel het Oude Testament spreekt, en die door Johannes de Doper, de laatste en 
grootste van de profeten wordt aangewezen: Zie, het lam van God, dat de zonde van 
de wereld wegneemt14. Als mens met de mensen zal hij, die vóór alle tijd bestond, 
het lot van sterfelijke mensen delen, om allen die van goede wil zijn, maar door de 
zonde verzwakt, bij God terug te brengen. Zij zingen een nieuwe melodie voor God 
die redding brengt. 

Maria houdt het adembenemende wonder in haar armen van een God, die de wereld 
liefheeft en bij de mensen woont. Allen die hem daadwerkelijk en met overgave gaan 
volgen, worden door zijn Geest stapje voor stapje geleid om het oude te verlaten, de 
zelfzucht af te zweren, en anderen het kwaad, waar zij zelf door zijn genade uit zijn 
verlost, niet toe te rekenen. Zij houden steeds hem voor ogen, die tot op het kruis 
voor zijn vervolgers heeft gebeden. Werkelijk, hij maakt alle dingen nieuw. Niet zoals  
de wereld dat verwacht maakt Hij alles nieuw. Die vergankelijke wereld met zijn 
schittering en valse schijn, die mensen verblindt, en verleidt tot een jacht naar suc 
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-ces en vermaak: die bedriegelijke wereld zuigt en trekt. Maar, zo houdt Jezus zijn 
leerlingen voor: Houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen11. 

Het Woord is vlees geworden: God met ons. Aan haar en Jozef is de redder van de 
wereld toevertrouwd. In liefde wordt hij opgevoed, tot hij als een volwassen man 
door Israël zal trekken; om in alle eenvoud in zijn persoon de goedheid en liefde van 
God zichtbaar en verstaanbaar te maken. Mensen van goede wil zullen hem liefheb-
ben en volgen, door zijn Geest geleid; en wachtend op zijn komst voor het oordeel. 
Wie hem verwerpen, ontzeggen zichzelf hiermee de toegang tot het nieuwe leven met 
hem, dat geen einde zal nemen. Deze scheiding is het oordeel, dat God zijn zoon in 
handen heeft gegeven19. Nog steeds klinkt zijn stem in deze wereld. Gelukkige men-
sen, die hem gehoor geven en volgen! Zij hoeven het oordeel op de laatste dag niet te 
vrezen. Verheug je in de HEER, want Hij zal komen! Hij zal komen om op aarde 
recht te spreken (psalm van kerst). 
1) 1Kor 13,8     2) 1Pe 1,10     3) Joh 8,58     4) ps 118; ps 136     5) Rom 3,20     6) 1Joh 3,14     7) Lc 11,13      
8) Mt 22,42     9) Joh 18,36     10) Jes 9,5     11) Fil 3,20     12) Joh 5,22     13) ex 3,14     14) Joh 1,29     15) Joh 16,33 

psalm 98 
L Zing een nieuwe melodie voor God, die grote wonderen verricht; 
 en redding brengt door zijn machtige arm. 
A Hij heeft zijn redding geopenbaard, 
 en voor ogen van de volken zijn rechtvaardigheid getoond. 
L Hij gedacht zijn liefdevolle goedheid, 
 en zijn trouw aan het volk dat Hem toebehoort. 
A De einden der aarde zullen aanschouwen de redding van onze God. 
L Zing vol vreugde voor de HEER, alle landen; 
 en blaas de trompet voor je God en koning. 
A De zee laat zich horen, en al wat daar leeft; 
 de wereld is vervuld van gejuich. 
L Rivieren, klap in de handen, en bergen: jubel tezamen: 
 verheug je in de HEER, want Hij zal komen! 
A Hij zal komen om op aarde recht te spreken; 
 dan oordeelt Hij de wereld rechtvaardig. 
                                   gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden  
zing voor de Heer  (ps 98) 
 Zing voor de Heer, laat heel je leven voor Hem een lied, een lofzang zijn! 
 Hij wil zijn volk zijn vree geven, vrede, temidden van de pijn. 
 Zing van het wonder, heel de aarde, hoe God zijn goedheid heeft betoond; 
 hoe Hij zijn Redder openbaarde: Jezus heeft onder ons gewoond. 

 Aarde, en ál wie haar bewonen, ál wat bewoont de diepe zee: 
 hoop op je God, want Hij zal komen; hoor onze koning, hoe Hij spreekt; 
 hoor hoe Hij oordeelt, en rechtvaardig de volkeren der aarde richt. 
 Eer Hem, bezing Hem, heel de aarde,  God wendt tot jou zijn aangezicht. 
                                    gelovenbeleven.nl > al mijn verlangen 

*     *     * 
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zondag na Kerst (C)   (heilige familie: Jezus, Maria en Jozef) 
1ste lezing: wijsheid van Jezus Sirach 3,2-6.12-14 
psalm 128 zie beneden 
2de lezing: Kol 3,12-21 
evangelie:  Lc 2,41-52 
Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn Vader zou zijn? 

Het jodendom kent de feesttijden Pasen (Pesach), Pinksteren (het feest van de eer-
stelingen van de oogst, 7 weken na Pasen), en het Loofhuttenfeest aan het einde van 
de oogst1. Op het Paasfeest werd de uittocht uit Egypte herdacht, toen het volk het 
bloed van het paaslam aan de deurposten had gestreken, opdat de verderfengel, die 
in de avond door Egypte trok, aan hun woningen voorbij zou gaan2. Dit Paasfeest 
was tevens een oogstfeest. Daags na de sabbath werd een bosje van de allereerste 
gerst naar de tempel gebracht3. Zowel het lam als het graanoffer verwijzen naar 
Christus, het Lam van God en de eersteling van de nieuwe oogst4: naar Jezus, die 
op deze dag als 12-jarige met zijn ouders Jozef en Maria in Jeruzalem is.  

12 Jaar is voor Joodse kinderen een bijzondere leeftijd: aan het begin van hun over-
gang naar volwassenwording worden zij in staat geacht de Joodse wet te begrijpen. 
Jezus' begrip reikte zover, dat hij de schriftgeleerden in de tempel verbaasd deed 
staan: Hoe komt hij aan die kennis?? Het evangelie maakt duidelijk dat die kennis is 
terug te voeren op zijn begrip over JAHWEH als zijn Vader: Wist u dan niet, dat ik in 
het huis van mijn Vader moest zijn? Wie God als Vader (en als moeder5) aanspreekt; 
en zijn (of haar, want in Hem is geen geslacht) liefde en goedheid als beginpunt 
neemt, heeft immers de sleutel tot het verstaan van de Schrift in handen.  

God is goed, zijn liefdevolle goedheid is eeuwig6. Het zal blijken dat de schriftge-
leerden deze joodse belijdenis dikwijls verwaarloosden; en er zelfs aanstoot aan na-
men toen Jezus God zijn Vader noemde7. In blinde gehoorzaamheid aan de wet had-
den zij geen oog voor de goedheid van de Vader, die volkomen was in hem, over wie 
de wet en alle profeten spreken8. Met al hun kennis en hun ijver voor de traditie 
hebben zij uiteindelijk de rug toegekeerd aan de definitieve openbaring van JAHWEH 
in hun midden, in de persoon van Jezus Christus9. Later zal hij zich verheugen: U 
hebt deze dingen voor geleerden en wijzen verborgen gehouden, maar ze aan klei-
nen geopenbaard10. Zonder de geleerdheid te veroordelen, stelt hij de kinderlijke 
onbevangenheid hier wel boven11, die voorwaarde is om tot geloof te komen; en zijn 
boodschap te verstaan. 

Die boodschap is van een ongekende kwaliteit, en niet door studie te bemachtigen; 
want Jezus zelf is die leer. Filosofen zoeken langs de weg van logisch redeneren te 
verstaan wat waarheid is; en komen veelal tot de conclusie dat dit een betrekkelijk 
begrip is; en dat er niet zoiets als absolute waarheid bestaat. Als Jezus tot de Ro-
meinse stadhouder Pilatus zegt: Wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem12,  
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antwoordt deze: Wat is waarheid? Jezus echter houdt zijn leerlingen voor: Ik ben de 
weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij13.  

De goedheid van God, in Jezus ten volle zichtbaar, moet het begin en het einde zijn 
van elke verkondiging en bijbeluitleg. De taal zal hierin altijd tekort schieten. Jezus 
opgegroeid in een liefdevol gezin, realiseert zich als hij ouder wordt dat de werke-
lijkheid buiten de ouderlijke woning hier niet weinig van afwijkt. De mens, in zelf-
zucht verstrikt, heeft dikwijls weinig oog meer voor wat goed is en waar. Het leven 
wordt gekenmerkt door de spreuk: Het hemd is nader dan de rok. Eerst ik en dan jij. 
Dit wordt pijnlijk zichtbaar bij die theologen, die naast hun geleerdheid niet de ba-
siskennis van God - zijn eeuwige goedheid - door eigen aanschouwing bezitten.  

In Nazareth, waar Jezus  zijn vader helpt in diens timmerbedrijf, begint hij dit gaan-
deweg te ontdekken. Het evangelie zwijgt over deze periode; maar het is duidelijk, 
dat hij  niet van de ene op de andere dag de stap heeft gemaakt van de verwondering 
van een 12-jarige: Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn Vader zou zijn? naar 
de verkondiging: Wie mij ziet, ziet de Vader14. Veel mensen hebben als kind wel de 
ervaring gekend van de niet te beschrijven aanwezigheid van God. In de pubertijd 
verdwijnt dit doorgaans, om later - als het leven moeilijk wordt - als een kostbare 
herinnering weer naar boven te komen. Jozef en Maria hebben dit in Jezus niet zien 
gebeuren. Zij zijn getuigen van een ongebroken proces van bewustwording van zijn 
roeping. Langzamerhand gaat Jezus beseffen dat de goedheid van God voor velen 
minder vanzelfsprekend en vertrouwd is, dan het voor hem altijd is geweest.  

Jozef en Maria zien met vreugde hoe Jezus in alle kleine dingen van het dagelijks 
leven wordt geleid door de Geest van God. Gelovig als zij zijn, gaan zij hierin mee. Zo 
heerst in dit gezin een harmonie, gedragen door de onderlinge liefde, die kenmer-
kend is voor het koninkrijk van God. Met recht worden zij genoemd de heilige fami-
lie. Dit woord heilig komt uit het Hebreeuws, waar het betekent: apart gezet, name-
lijk als verblijfplaats van de mens geworden God. De heilige familie vormt een beeld 
van de kerk van Christus, waarvan Jezus de hoeksteen is15. Dit begin van de kerk zal 
met vele miljoenen worden uitgebreid als het evangelie wortel schiet in de harten. 

Dit zijn de heiligen van God, die door de Geest van Christus tot nieuw leven zijn ge-
wekt. De apostel vermaant: Doe dan aan, als Gods heilige en geliefde geroepenen, 
tedere ontferminggoedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld (2de lezing). 
Schriftgeleerden en Farizeeën hebben hier echter geen oog voor. In hun vermeende 
godsdienstigheid en geleerdheid zullen zij Jezus verwerpen en om zijn dood roepen, 
zoals de oude Simeon in de tempel het aan Maria had voorzegd: Door uw ziel zal een 
zwaard gaan16. Voor eenvoudigen van geest echter is hij de weg naar het leven.  

Gelukkig zijn de kinderen, die in dit geloof worden opgevoed. Als vader en moeder, 
verenigd door de Geest van Christus, hem voorleven aan hun kinderen, zullen zij al 
jong iets mogen ervaren van het soort leven waartoe de goede God hen heeft gescha- 
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pen: een leven waar de dood geen einde aan kan maken. In deze vrede en harmonie 
worden zij gevormd tot mensen, waar de samenleving ten zeerste mee gediend is.  

Daarbij moet worden bedacht, dat het voor de ouders veel moeilijker is geworden, 
nu de omringende wereld God niet meer wil kennen; en nu veel gezinnen te geïso-
leerd leven. Vooral in de steden staat het gezin onder druk, nu de families klein zijn 
geworden en vaak ver uit elkaar leven, waardoor er geen hulp meer geboden kan 
worden. Als er dan problemen zijn, kan de sfeer in die kleine gezinnen soms be-
klemmend zijn. Ook vanuit de kerk is dan soms weinig hulp te verwachten, nu de 
geloofsgemeenschap sterk vergrijsd is, en de onderlinge band verzwakt. Als gevolg 
hiervan zoeken velen hun toevlucht bij de sektes. Jezus leefde in een groter familie-
verband, waarvan alle leden geloofden in Jahweh; en zijn geboden onderhielden. 
Toen hij op twaalfjarige leeftijd met zijn ouders Jozef en Maria vanuit Nazareth naar 
Jeruzalem reisde, kon het gebeuren dat zij hem niet misten, in de veronderstelling 
dat hij ergens bij familie meeliep. Pas tegen de avond gingen zij naar hem op zoek. 
Deze omgeving is voor kinderen in onze geseculariseerde maatschappij niet wegge-
legd. 

Van Jozef wordt in het evangelie niets meer vernomen. Op zijn dertigste verlaat Je-
zus het ouderlijk huis, om zich te vestigen in het nabijgelegen Kana17. Na de roeping 
van zijn eerste leerlingen trekt hij met hen rond in Galilea en Judea. Maria volgt 
hem; en moet getuige zijn van zijn marteldood buiten Jeruzalem. Maar we mogen 
weten dat zelfs aan de voet van het kruis, als er menselijkerwijs geen uitkomst meer 
mogelijk is, de hoop haar niet verlaat op iets nieuws, iets ongehoords, dat bij haar 
ontvangenis een aanvang heeft genomen; en bij Jezus' verrijzenis voor alle mensen 
van goede wil zichtbaar is geworden.  
1) Dt 16     2) ex 12,13     3) lev 23,10     4) 1Pe 1,19; 1Kor !5,20vv     5) Jes 66,13    6) ps 136; ps 118     7) Joh 5,18      
8) Lc 24, 27     9) Joh 14,9     10) Mt 11,25     11) Mt 18,3     12) Joh 18,38     12) Joh 14,6     14) Joh 14,9     15) Mt 21,42 
16) Lc 2,35     17) Mt 4,13 

psalm 128 
L Gezegend de mens met eerbied voor God, die in zijn wegen gaat. 
A Gezegend zul je zijn, het zal je goed gaan; 
 je zult de vrucht van je arbeid genieten. 
L Je vrouw is als een vruchtbare wijnstok in je huis; 
 sterk en gezond zijn je kinderen aan je tafel. 
A Zo wordt de mens gezegend, die leeft in ontzag voor de HEER. 
L De HEER zal je zegenen uit Sion,  alle dagen van je leven. 
A Hij doet je delen in het goede van zijn heilige stad; 
 en je zult het kroost van je kinderen zien. 
L Vrede over het volk van God! 

*     *     * 
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tweede zondag na Kerst (ABC) 
1ste lezing: Sir 24.1-2.8-12 
psalm 147 zie beneden 
2de lezing: Ef 1,3-6.15-18 
evangelie:  Joh 1,1-18 
In het begin was het Woord. 

In het begin was het Woord; want toen God de hemel en de aarde schiep -  engelen-
verblijf en woonplaats van mensen1 - toen was het Woord al bij hem, dat Hij aan het 
einde van de tijd tot heel de aarde zou richten2: Jezus, de openbaring van zijn liefde 
en goedheid3, waar begin noch einde aan kan zijn. Als hij dus in het begin was, is het 
aannemelijk dat hij ook betrokken was bij de schepping, zoals Johannes zegt: Zon-
der hem is niets geworden van wat geworden is; en de apostel spreekt over de 
Zoon, door wie Hij het heelal geschapen heeft4. Niet als een medeschepper was hij 
bij de schepping betrokken - want God is één - maar omdat Jezus vóór de schepping 
al in de schoot van God is. Johannes de Doper, de laatste van de profeten van het 
oude verbond, en geroepen om de komst van de Messias aan te kondigen, getuigt 
van hem: Hij was eerder dan ik. Jezus zelf zegt het met nadruk: vóór Abraham was, 
IK BEN5. Zo verklaart hij zich aan God gelijk; want IK BEN is de vertaling van de Gods-
naam JAHWEH6.  

Deze naam betekent veel meer dan 'Ik zal er zijn', of 'Ik zal er zijn voor jou'. Hoe 
goed bedoeld ook, is dit toch niet meer dan een opwekking: God zal heus voor je zor-
gen! De betekenis van de Godsnaam gaat echter veel verder: Hij, die voor verganke-
lijke schepsels zal zorgen, heeft zelf begin noch einde: HIJ IS. Dit is de inhoud van de 
Joodse belijdenis, als zij Hem in de psalmen bezingen: Zijn liefdevolle goedheid is 
eeuwig. Dit is ook de inhoud van de christelijke belijdenis: dat de mens Jezus aan 
God gelijk is. Als eerstgeborene van de nieuwe schepping7 kan hij allen die hem lief-
hebben de macht verlenen als kinderen van God te leven. Als God-met-ons mag de 
mens Jezus tevens Schepper genoemd worden. Wie dit ontkent, maakt hem tot min-
der dan God, en dus niet meer dan een eerste onder de mensen. 
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Hiermee verwordt het evangelie tot een boodschap voor hen die zichzelf in staat ach-
ten het kwaad in zichzelf en in de wereld te overwinnen. Waar blijft zo de aantrek-
king van het evangelie en de geloofsgemeenschap? Sedert het begin van de jaartel-
ling heeft een nooit aflatende stroom zoekende mensen, op alle fronten vastgelopen, 
hun onmacht voor God beleden; en een geestelijk onderkomen gevonden in de kerk 
van Christus. Zij hebben een nieuw begin met hun leven gemaakt: niet op eigen 
kracht, maar door het geloof in Jezus, God-met-ons, die hun bestaan heeft gedeeld. 
Dit is wat de psalm bedoelt te zeggen: Ik heb gezegd: u bent goden8.  

Heel de Schrift getuigt van de menswording van God. Voor wie dit graag bevestigd 
ziet, volgt hier een kleine selectie bijbelcitaten: 
De engel, die in een droom aan Jozef verschijnt, maakt met een woord van de pro-
feet Jesaja9 duidelijk, dat het kindje dat geboren gaat worden werkelijk aan God ge-
lijk is: Men zal hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent God-met-ons. In 
de psalmen noemt David de komende Messias Heer10. Als Jezus de schriftgeleerden 
deze tekst voorhoudt, en hen vraagt of de Messias dus niet méér is dan zoon van 
David, moeten zij het antwoord schuldig blijven11. Petrus valt na de wonderlijke vis-
vangst aan Jezus' voeten neer en roept: Ga bij mij weg Heer, want ik ben een zondig 
mens!12 Hetzelfde doet de twijfelende Thomas, als Jezus na zijn verrijzenis aan hem 
verschijnt; en de apostel uitroept: Mijn Heer en mijn God!13 De schriftgeleerden ech-
ter noemen hem een godslasteraar, omdat hij tot een genezen lamme spreekt: Mijn 
zoon, je zonden zijn vergeven; en zij zeggen tot elkaar: Niemand kan zonden verge-
ven dan God alleen!14  

Niet alleen in de evangelieverhalen, maar ook in de brieven wordt op tal van plaat-
sen duidelijk gemaakt dat met de komst van Jezus de menswording van God een feit 
is. Paulus schrijft aan de kerk van Kolosse: Het heelal is geschapen door hem en 
voor hem15. Aan de kerk te Rome maakt hij het duidelijk: Uit hem en door hem en 
tot hem zijn alle dingen15. Aan zijn leerling Titus spreekt Paulus over Jezus als God 
onze Redder16. De schrijver van de brief aan de Hebreeën gaat er in het eerste hoofd-
stuk uitvoerig op in: Hij is het evenbeeld van Gods wezen; en: Al Gods engelen moe-
ten hem hulde brengen; en - sprekend over de zoon - : Uw troon, o God, is voor al-
tijd en eeuwig17. Petrus schrijft aan de gelovigen over Jezus, aan wie de heerlijkheid 
en de macht is, in de eeuwen der eeuwen18.  

Deze opsomming kan nog aanzienlijk worden uitgebreid; maar het bovenstaande 
toont voldoende de onhoudbaarheid aan van de ontkenning van de God-gelijkheid 
van Jezus. Wie hieraan vasthoudt, ziet zich gesteld voor de onmogelijke opgave aan 
deze en vele andere teksten hun eigen verklaring te geven; en tevens de talrijke won-
deren te ontkennen, die Jezus heeft verricht om zijn macht te bewijzen19. Wie de 
Schrift goed kent, vraagt zich in gemoede af wat mensen drijft, om tegen zo'n vloed 
van getuigen in te willen gaan. Over hen spreekt 't evangelie van deze zondag: Hij 
kwam tot het zijne, maar de zijnen erkenden hem niet. Allen die hem echter liefheb 
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ben en volgen, zullen door de Geest van wijsheid komen tot waarachtige kennis van 
hun Heer(2de lezing). 

Gelukkig zijn zij, die van harte kunnen bidden: Van u is de kracht: van de Vader, van 
Jezus en van de Geest van Christus, van wie zij de macht ontvangen als kinderen van 
God te leven20. Voor hen heeft Johannes zijn evangelie geschreven. In dit eerste 
hoofdstuk maakt hij direct duidelijk wat de kern van het evangelie is: Jezus, de mens 
geworden God, die mensen van goede wil tot God terugvoert. 
1) gen 1,1; Jes 1,2     2) Heb 1,2     3) Joh 1,18     4) Heb 1,2     5) Joh 8,58     6) ex 3,14     7) ps 118; ps 136     8) ps 82  
9) Jes 7,14     10) ps 110,1     11)  Mt 23,44vv     12) Lc 5,8     13) Joh 2o,28     14) Mc 2,7     15) Kol 1,16; Rom 11,36 
16) Tit 2,10vv     17) Heb 1,1-14     18) 1Pe 4,11     19) Joh 14,11     20 Joh 1,12 

psalm 147 
L Stad van God, wees verheugd in de HEER; 
 zing de lofzang voor Hem, o Sion! 
A Hij maakt sterk de grendels van je poorten; 
 en zegent de kinderen die bij je zijn. 
L Hij geeft vrede aan je grenzen;  
 en verzadigt je met brood. 
A Zijn bevel gaat over heel de aarde;  
 zie toch: hoe snel gaat zijn woord! 
L Hij geeft sneeuw op het veld, de bergen bedekt Hij met rijp; 
 wie kan voor zijn koude bestaan? 
A Hij zendt zijn woord, en de koude verdwijnt; 
 het waaien van zijn Geest doet de wateren vloeien. 
L Hij maakt aan zijn volk zijn woorden bekend; 
 en vertrouwt hun zijn geboden toe.  
A Hallelujah, eer aan God! 
 zo deed Hij aan geen enkel ander volk, 
  zijn wetten zijn voor hen verborgen. 
                                   gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden  

*     *     * 
 
1 januari  Maria, moeder van God (ABC) 
1ste lezing: num 6, 22-27 
psalm 67 zie beneden 
2de lezing: Gal 4,4-7 
evangelie:  Lc 2,16-21 
Immanuël, God met ons. 

De herders hadden het van de engel vernomen: Vandaag is een Redder geboren: 
Christus de Heer. Zou Maria al beseffen hoe overweldigend de boodschap is die de 
herders haar overbrengen? Haar kindje was door God bestemd voor een bijzondere 
taak in Israël. Dat was haar bekend. Zij wist dat hij de zoon van God genoemd zou 
worden1. Vervuld van de heilige Geest had zij geprofeteerd dat in hem de belofte aan  
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Abraham zou worden vervuld2. Maar dat haar kind méér was dan een instrument in 
Gods hand; dat de naam die Jozef in de droom had vernomen: Immanuël, dat is God 
met ons3, letterlijk moest worden verstaan: dat kon zij aanvankelijk nog niet begrij-
pen. God, de almachtige en alomtegenwoordige Schepper in de beperking van een 
nietig mens ….. het is teveel om ineens te bevatten. Maria ging dit langzamerhand 
inzien; zoals elke gelovige tijd nodig heeft en een proces van bezinning moet doorlo-
pen, alvorens deze hoofdzaak van het christelijk geloof vaste vorm aan begint te ne-
men. Dit geloof is meer dan ooit nodig in een tijd, dat velen in zijn kerk Jezus niet 
meer als God kunnen aanbidden; en dat voor vele anderen, die de menswording van 
God wel belijden, de traditie belangrijker is dan een levend geloof.  

Met recht draagt Maria de titel moeder van God. Haar kindje is ter wereld gekomen 
om mensen van goede wil te redden: niet uit vreemde overheersing, zoals velen van 
de komende Messias verwachtten, maar om hen te verlossen uit de wurgende greep 
van kwaad en ondeugd. Wie ziet het niet met deernis aan, hoe junkies als slaven van 
drank en drugs hun lichaam en hun leven verwoesten? Toch laten deze wilszwakke 
mensen, voor wie het leven niet vriendelijk is geweest, niet anders dan sterk uitver-
groot zien, waar heel de mensheid onder lijdt. Niemand is in staat zijn of haar ver-
keerde gewoontes, ondeugden en moeilijke karaktertrekken te veranderen, en op 
eigen vermogen tot volmaaktheid te komen. Allen zijn slaven van wat de Schrift met 
een ouderwets verzamelwoord noemt 'de zonde'4. Wie kan daaruit redden dan God 
alleen? Wie anders verkondigt, gaat hiermee aan Christus voorbij, de mens zonder 
zonde, die de macht bezit zijn volgelingen hieruit te verheffen. 

Dit ongeloof heeft zich alle eeuwen door in de kerk gemanifesteerd De kerk van van-
daag is echter dermate verzwakt, dat zij niet meer in staat is zich hiertegen te verwe-
ren. Ene Nestorius (vijfde eeuw), die de vereniging van God en mens in één persoon 
niet wilde accepteren, vond de kerkvader Cyrillus van Alexandrië5 tegenover zich. 
Nestorius' ontkenning van de titel moeder van God bracht in Constantinopel een 
menigte op de been met de leuze Theotokos, Theotokos! (moeder van God, moeder 
van God!) Een dergelijke reactie is in de lauwe kerk van de 21ste eeuw ondenkbaar.  

Maria is door God uitverkoren om Jezus' moeder te worden; en haar verering dient 
zich op hem te richten. Zo blijft de eerste en belangrijkste vraag in de kerk - protes-
tants of katholiek - : Wie is hij? Wie is Jezus? Dat hij als mens boven allen verheven 
is: akkoord; maar is hij ook eeuwig, ongeschapen, levend vóór alle tijden, God? Ge-
lukkig is de mens die dit metterdaad gelooft. Deze belijdenis is het fundament en het 
begin van de kerk. Op deze geestelijke basis houden gelovigen zich staande, als de 
wereld zich tegen hen keert. Als zij mogen ervaren dat zij geen haat gaan koesteren 
voor wie hun kwaad doen, danken zij God, die hun in de geest Jezus toont. Zo groeit 
hun geloof tegen de verdrukking in.  
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Iedereen weet wat de wereld met Jezus gedaan heeft - en elk moment wéér zou doen. 
Het evangelie vertelt wat Maria heeft moeten doorstaan, toen haar zoon door de kerk 
van zijn dagen werd verworpen. Door uw ziel zal een zwaard gaan, had de oude Si-
meon in de tempel haar voorzegd6. Welke moeder voelt dit niet met haar mee? Ook 
de leerlingen wordt het lijden niet bespaard. Tijdens hun wereldwijde verkondiging 
van Jezus, mens met de mensen en God-met-ons, zijn vervolging en marteling de 
apostelen niet bespaard gebleven. Niet alleen zij, maar allen die hem met hart en ziel 
volgen zullen op enigerlei wijze deel krijgen aan dit lijden van Christus. Met hem aan 
hun zijde weten zij zich echter overwinnaars. Zelfs al worden zij naar het lichaam 
gedood door hen die in deze  wereld van elk voor zich levend dood zijn, dan mogen 
zij zich bovenmate verheugen: hij heeft voor hen een plaats in de hemel gereed. 

Het is niet bekend of Jozef het lijden van Jezus heeft meegemaakt. Maria is hem 
gevolgd tot onder het kruis, waar zij zijn verschrikkelijke marteling heeft moeten 
aanzien; en waar Jezus haar toevertrouwde aan zijn leerling Johannes: Zie, je moe-
der7. In dit onzegbaar lijden van een moeder is Maria uiteindelijk boven menselijke 
verwachting getroost, toen zij haar zoon na Pasen levend terugzag. Dit is de troost 
waar alle daadwerkelijke gelovigen, die haar belijden als moeder van God, in mogen 
delen. Zij weten zich opgenomen in de familie van Gods kinderen, het huisgezin van 
God, die zij Abba, Vader mogen noemen. Hij zal hen zegenen en behoeden; en hen 
genadig zijn. 
1) Lc 1,35     2) Lc 1,55     3) Mt 1,23     4) Rom 6,6     5) zie GelovenBeleven.nl > de ogen van de ziel     6) Lc 2,35 
7) Joh 19,27 

psalm 67 
L God, wees ons genadig en zegen ons. 
A Laat ons het licht van uw aanwezigheid zien. 
L Maak uw redding bekend, allerwege op aarde; 
 laat de wereld uw wegen verstaan. 
A Laat de wereld U eren, o God,  
 laat ál wat leeft U danken en eren. 
L Laat de mensen verheugd zijn en zingen van vreugde. 
 U leidt hen, U oordeelt de wereld rechtvaardig. 
A Laat de wereld U eren, o God; 
 Laat ál wat leeft U danken en eren. 
L De aarde brengt haar vruchten voort;  
 onze God, Hij zegent ons. 
A Laat heel de aarde eerbied voor U krijgen. 
                                   gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden  

*     *     * 
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openbaring van de Heer (ABC) 
1ste lezing: Jes 60,1-6 
psalm 72 zie beneden 
2de lezing: Ef 3,2-6 
evangelie:  Mt 2,1-12 
goud, wierook en mirre 

De zon gaat over u op; en de heerlijkheid van de Heer begint over u te schijnen1. 
Waar zou de profeet hier anders over spreken, dan over het allesoverheersende 
wonder van de menswording van God? Nergens wordt de komst van Jezus duidelij-
ker voorzegd dan bij de profeet Jesaja en in het psalmboek. Zó ontzagwekkend is 
deze gebeurtenis, dat het niet hoeft te verwonderen als God in zijn liefde dit met bo-
vennatuurlijke verschijnselen gepaard doet gaan, teneinde de mensen de ogen hier-
voor te openen. De ster is één van die wondertekenen die getuigen van de komst van 
hem, die de wereld komt verlichten. Hier in Bethlehem, de geboorteplaats van Da-
vid, komt de Schepper in de beperking van een mens ter wereld, om aan de wereld 
Gods innerlijk wezen te openbaren: zijn liefdevolle goedheid, die eeuwig is. De eeu-
wige, alomtegenwoordige God wordt in Jezus geopenbaard. 

Niet alleen voor het Israël is deze openbaring bedoeld. Dit volk is door God uitverko-
ren om zijn Messias in hun midden te doen verschijnen; want de redding is uit de 
Joden. Uit hen wordt Jezus geboren, de Redder van de wereld, in wie de psalmen en 
de profeten worden vervuld2. Jesaja kondigt hem aan als Immanuël3, hetgeen bete-
kent God-met-ons4; en als vredevorst5: Op hem zullen de volkeren hopen6.Hiervan 
getuigt ook de psalm van deze zondag. David ziet in de verte een koning komen, die 
recht doet aan armen en misdeelden; en wiens vrede de aarde zal vervullen7. Aan 
twijfelaars, die tegenwerpen dat de wereld nog steeds geen vrede kent, zal Jezus een 
hart onder de riem steken: Weliswaar leef je in de wereld in verdrukking, maar 
houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen8.  

Temidden van deze onrechtvaardige wereld worden allen die Jezus liefhebben tot 
medeërfgenamen en mededeelgenoten van de belofte aan Israël (2de lezing). De 
profeet Micha noemt Bethlehem, de stad van David, als plaats van zijn komst9. Hier 
komen de wijzen uit het oosten, die alle volken der aarde vertegenwoordigen, aan de 
pasgeboren koning hulde betuigen. Zij zijn voorboden van een onafgebroken stroom 
van mensen uit alle landen, die hun leven aan hem zijn gaan toewijden.  In Christus 
hebben zij die vrede gevonden, die de wereld niet kan bieden. Zij knielen voor het 
kindje neer en bieden hun geschenken aan: goud, wierook en mirre.  

goud 
De eerste wijze biedt een kistje met goud aan, als teken van bezit. Wie in Christus tot 
nieuw leven zijn gewekt, eren de Heer met hun wereldse rijkdommen. Met David 
bidden zij: U bent mijn Heer, mijn enig goed10. Van hun bezittingen gebruiken zij  
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zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Geest en met vuur3. Zo noemt 
de profeet Jezus zijn en aller Heer. Door de kracht van Johannes' woorden kwamen 
velen tot inkeer; en ondergingen in de Jordaan de doop tot vergeving van zonden, in 
afwachting van wat komen ging. Hoe groot dit komende gebeuren was: dat konden 
de mensen bij lange na nog niet beseffen. Pas na Jezus' dood en verrijzenis en de 
komst van de heilige Geest was het zijn leerlingen mogelijk dit alles overstijgende 
hoogtepunt van de geschiedenis te bevatten: de menswording van God als begin van 
het jaar van genade en het laatste tijdperk van de geschiedenis. 

Aan Johannes is het gegeven hem aan te wijzen, over wie alle profeten gesproken 
hebben: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt4. Hij geeft 
over Jezus, die als mens met de mensen zichzelf voor allen ten offer zou stellen, het 
profetische getuigenis af: Hij was eerder dan ik5. Wie kan dit ooit ten volle bevatten? 
Met komst van de Messias is de eeuwige God in ons midden verschenen6! Zo groots 
is de roeping van Johannes, dat hij oog in oog met deze eenvoudige mens Jezus van 
zijn Godheid mag getuigen. Niet voor niets begint de evangelist Johannes zijn evan-
gelie met de woorden: In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en 
her Woord was God7. Zo groots is ook de roeping van de kerk van Christus: dit 
evangelie van de menswording hoog te houden.  

Johannes wijst de kerk van Christus op haar roeping haar roeping de boodschap te 
verbreiden, waar hijzelf zo vol van is: God is mens geworden, om de mensen tot God 
te verheffen; en hij roept hen op tot bekering. Dit evangelie wordt ontkracht door de 
mening, dat uiteindelijk ieder die ooit geleefd heeft de hemel binnen zal gaan. Deze 
opvatting ontneemt aan de verkondiging de urgentie die sprak uit de Jezus' predi-
king: Bekeer je, want het Rijk van de hemel is nabij gekomen11! Wie zich niet beke-
ren wil, kan dit Rijk niet binnengaan. Ook de apostelen waren doordrongen van de 
noodzaak van hun verkondiging: Bekeer je, en laat je dopen in de naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van je zonden; en je zult de gave van de heilige Geest ont-
vangen. Want voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen en voor allen die ver 
zijn, zovelen als de Heer, onze God, ertoe roepen zal. Zo hebben alle apostelen en 
missionarissen na hen gesproken: Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht!12  

De allesoverheersende urgentie van de boodschap van de menswording van God in 
de Redder van de mensen wordt op treffende wijze duidelijk in de evangelielezing 
over de geboorte van Johannes. Als vader Zacharias zijn spraakvermogen herkrijgt, 
waar spreekt hij dan over? Over hun enige zoon, die zijn vrouw Elisabeth op gevor-
derde leeftijd nog ter wereld heeft gebracht? Maar waarover spreekt hij als hij God 
begint te danken? Vervuld van de Geest dankt hij God niet in de eerste plaats voor 
zijn zoon, maar roept hij uit: Breng dank aan God! Hij brengt zijn volk verlossing. 
Een Redder heeft Hij ons verwekt in het huis van David, zijn dienaar!13  

Niet over Johannes profeteert de vader, maar over Jezus, voor wie zijn zoon de weg  
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moet effenen. Pas daarna wendt Zacharias zich tot het pasgeboren kindje, en voor-
zegt hem: Jij zult voor de Heer uitgaan om zijn wegen te bereiden114. Tot aller ver-
wondering geeft Zacharias zijn kind, zoals de engel het had bevolen, de naam Jo-
hannes, -of, vertaald: God is genadig; want met het verschijnen van de lang ver-
wachte Messias is het genadejaar van de Heer aangebroken15: het tijdperk tussen 
Jezus' komst in zwakheid en zijn wederkomst in macht aan het einde van de tijd, als 
hij allen die ooit geleefd hebben rekenschap zal vragen van hun leven op aarde. Dit 
laatste tijdperk van de geschiedenis wordt door Johannes aangekondigd, de laatste 
profeet van het oude godsvolk Israël: het volk dat uitverkoren was in hun midden de 
Messias te ontvangen. In Gods heilsplan met de mensheid gaat hun functie over op 
de kerk van Christus, waarin de Joodse gelovigen al spoedig in de minderheid zullen 
zijn. Sedertdien wordt hun Messias overal verkondigd; en sluiten overal ter wereld 
de mensen zich aan bij het nieuwe volk van God. 

Toch wordt in alle kerken ook nog steeds gelezen uit de profeten van het Oude Tes-
tament: niet alleen omdat zij de werkelijkheid voorzien hebben waarin wij nu leven, 
maar ook omdat zij door de Geest van God zijn volk vermaanden en berispten: Jullie 
zijn niet met je hart bij God, maar bij je eigen zaken. Het vergankelijke heb je lief, en 
het eeuwige wordt verwaarloosd. De profetie die Jesaja uitsprak over Israël, dat zijn 
God verloochende, is onverkort van toepassing op de kerk van vandaag: Het hart 
van dit volk is vet geworden, en hun ogen zijn verduisterd. Zij zien niet met hun 
ogen, hun oren horen niet en hun hart is ongevoelig. zodat zij niet tot inkeer komen, 
en Ik hen kan genezen16. Zo spreekt de Heer.  
1) 1Pe 1,10     2) Joh 8,12     3) Lc 3,16     4) Joh 1,29     5) Joh 1,30     6) Heb 1,3     7) Joh 1,1     8) Jer 14,7vv      
9) Dan 9,13vv    10) Neh 1,5vv    11) Mt 4,17    12) hand 2,38v    13) Lc 1,68v    14) Lc 1,76    15) Lc 4,18     16) Jes 6, 0 

psalm 139 
L  God, U onderzoekt mij en U kent mij; 
 in al mijn doen en laten doorziet U mijn bedoeling. 
A Ik ben voor U een open boek; U verstaat van verre mijn gedachten. 
L Waar ik ook ga of sta, U bent bij mij;  
 met al mijn gangen bent U vertrouwd. 
A Nog vóór een woord op mijn tong is: HEER, het is U al bekend. 
L HEER, U hebt mij innerlijk gevormd,  
 in de schoot van mijn moeder mijn lichaam geweven. 
A Ik dank U, ontzagwekkend is uw werk; 
 het is een wonder zoals ik gemaakt ben,  ik ben daar diep van doordrongen. 
L U was al bekend met mijn bestaan, 
 toen ik werd gemaakt in het verborgene, de diepte van de aarde. 
A Uw ogen zagen mijn eerste begin;  
 mijn dagen stonden in uw boek,  al voordat zij er waren. 
L God, hoe kostbaar zijn uw gedachten, hoe oneindig veel uw werken! 
A Uw aandacht is veelvuldig als zandkorrels op aarde; 
 bij mijn ontwaken weet ik mij bij U. 

*     *     * 
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zondag 29 juni 2014    Petrus en Paulus 
1ste lezing: hand 12,1-11 
psalm 34 zie beneden 
2de lezing: 2Tim 4,6-8.16-18 
evangelie:  Mt 16,13-19 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? 

Wie is Jezus? Alle eeuwen door is deze vraag actueel geweest; en elke generatie gelo-
vigen moet hier het antwoord op vinden: niet als nazeggers van de bekende belijde-
nis, maar uit volle overtuiging, zoals Petrus vandaag spreekt: U bent de Christus, de 
Zoon van de levende God.  

Het woord christus komt uit het Grieks, en betekent gezalfde, evenals messias, af-
komstig uit het Hebreeuws. David werd een gezalfde, een christus, toen Samuël, de 
rechter van Israël, olie over zijn hoofd goot; en hem zo namens Jahweh maakte tot 
koning van Israël1. Zo werden ook de koningen na hem gezalfd met olie: het teken 
van de Geest van Christus. Hij is het, die hen bekwaam maakt het volk te besturen; 
en hun voor te gaan op de weg van Jahweh. De naam Jezus betekent God redt2. In 
het Oude Testament is deze naam bekend als Jozua, die Mozes is opgevolgd en het 
volk door de rivier de Jordaan heen het beloofde land heeft binnengeleid3. De over-
eenkomst is duidelijk en behoeft nauwelijks toelichting: hier wordt het werk van 
Jezus voorafgebeeld, die allen die in hem geloven door de dood heen het hemelse 
vaderland4 binnenvoert, waar alle profeten verlangend naar hebben uitgezien.  

Petrus en de overige apostelen hebben oog in oog met Jezus gestaan; en Paulus heeft 
hem op de weg naar Damascus in een visioen ontmoet, toen hij in vurige ijver voor 
Jahweh de oude godsdienst van Israël trachtte te bewaken door christenen te vervol-
gen5. De kerkvaders hebben Jezus in de geest ontmoet; en zich - evenals de aposte-
len vaak ten koste van hun leven - beijverd de belijdenis van de kerk veilig te stellen 
tegen aanvallen van buitenaf en van binnenuit. Aan die belijdenis is vanaf het begin 
van de kerk getornd. Bij de vele z.g. gnostische groeperingen (de new age van die 
dagen) werd Jezus gezien als een wijsheidsleraar.  

Binnen de kerk ontkenden sommigen de menswording van Jezus, door hem te ver-
kondigen als alleen een goddelijk persoon, die niet als werkelijk mens met de men-
sen had geleefd. Dit beeld van hem is ook in latere jaren nooit weggeweest. Op kin-
derplaatjes van omstreeks 1950 wordt hij meestal voorgesteld als een etherische fi-
guur, wit en enigszins zwevend. Anderen ontkenden hem juist als God met ons6, zo-
als hij door de profeet was voorzegd7. Deze laatsten vormden in de vierde eeuw de 
machtige partij van de Arianers, die de kerk van Christus onnoemelijk veel schade 
hebben berokkend. Dankzij het werk van de kerkvaders zijn deze dwalingen weer-
legd en op grote algemene kerkvergaderingen afgewezen. Het werk van deze men-
sen, zoals Irenæus, Ambrosius, Augustinus, Basilius, Athanasius en vele anderen, is 
nog steeds actueel; want het gevaar is niet geweken. Talloze zoekende mensen raken  
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verstrikt in de netten van New Age. In de verzwakte kerk van de 21ste eeuw wordt de 
menswording van God door veel theologen openlijk betwijfeld. Onwetend over het 
evangelie van nieuw leven door het geloof in Christus, zien zij hem als niet meer dan 
een voorbeeld ter navolging.  

Gelukkig zijn zij, die de belijdenis van de apostelen van harte kunnen beamen: U 
bent de Christus, de Zoon van God. De Christus, de lang verwachte Messias, omdat 
deze - anders dan de koningen - vol was van de heilige Geest, zonder een spoor van 
het verderf, dat de wereld tot zo'n verscheurde plaats maakt; en de Zoon van God, 
omdat hij in de beperking van een mens als God met ons de Schepper aan de wereld 
heeft geopenbaard. Wie Jezus ziet, ziet alles wat een mens van God kan weten8. In 
zijn eigen woorden: Ik en de Vader, wij zijn één9.  

Hier komt de vraag naar voren, waarom het zo belangrijk is dat de mens Jezus als 
God mag worden aanbeden. Ten eerste omdat niemand anders dan de Zoon van God 
zijn Vader ten volle kan openbaren; en zijn liefdevolle goedheid wil doen kennen aan 
allen die hem ijverig trachten te dienen. In gelovige mensen die streven naar levens-
heiliging wordt aan de buitenkant iets hiervan zichtbaar. Jezus heeft echter in de 
geest toegang van allen die zich bewust voor hem openstellen; en doet hun die goed-
heid innerlijk zien, zodat zij het beamen: "Werkelijk, hier kan begin noch einde aan 
zijn. Mijn God, Hij doet zich kennen!" Hoe zouden we anders het grote gebod kun-
nen gehoorzamen, en Hem liefhebben als onszelf?10 

Ten tweede omdat Jezus allen te hulp komt, die verlangen hem te volgen, maar hun 
eigen onmacht hiertoe ervaren. Hoe zouden wij anders het tweede gebod kunnen 
gehoorzamen, en andere mensen liefhebben als onszelf? De Geest van God leert zijn 
kinderen zichzelf te vergeten en als kinderen van God de smalle weg van geloof te 
gaan, waartoe Jezus zelf de toegang is11. Wie opzien naar Hem zullen stralen van 
vreugde; hun vertrouwen wordt nimmer beschaamd (psalm van deze feestdag). 
1) 1Sam 16,13     2) Mt 1,21     3) Joz 3     4) Heb 11,16     5) hand 19     6)Mt 1,23     7) Jes 7,14     8) Joh 14,9      
9) Joh 10,30     10) Mt 22,37-39     11) Joh 10,7 

psalm 34 
L Mijn God wil ik eren in ál wat ik doe; zijn lied is mij steeds in de mond. 
A De zachtmoedigen zien het; en verheugen zich met mij. 
L Bezing met mij de grootheid van God; laat ons tezamen zijn naam* vereren. 
A Ik zocht Hem en Hij antwoordde mij; Hij redde mij uit de verschrikking. 
L Wie opzien naar Hem zullen stralen van vreugde; 
 hun vertrouwen wordt nimmer beschaamd. 
A Ik riep in mijn nood tot God; Hij luisterde naar mij en gaf mij uitkomst. 
L De engel van de HEER is rondom wie Hem vrezen;  
 en geeft hun verlossing. 
A Ervaar met mij de goedheid van God;  
gelukkig is de mens die bij Hem schuilt. 

*     *     * 
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15 augustus  Maria ten hemel opneming  (ABC) 
1ste lezing: openb 11,19;12,1-10 
psalm 45 zie beneden 
2de lezing: 1Kor 15,20-26 
evangelie:  Lc 1,39-56 
Van vreugde juicht mijn geest om God mijn Redder 

Het is een gedenkwaardig treffen, deze ontmoeting van de moeder van de langver-
wachte Messias, over wie alle profeten gesproken hebben, en de moeder van de laat-
ste van de profeten: Jezus' wegbereider Johannes. Hoewel Elisabeth al in haar zesde 
maand is, zijn beide vrouwen toch geheel gericht op het prille mensenleven in Mari-
a's schoot. Zo groot is het wat er staat te gebeuren, en zo allesoverheersend: niet al-
leen voor beide vrouwen, maar voor alle mensen overal ter wereld, dat zelfs het on-
geboren kindje in de vreugde hierover deelt. Al vanaf de dagen van Mozes is geprofe-
teerd over de komende Redder van de wereld, in wie de schepping een nieuw begin 
krijgt: over Jezus, door Elisabeth HEER genoemd; en door de engel aan Maria aan-
gekondigd als de Zoon van God1. Daarom is het gepast, dat op dit hoogfeest ter ere 
van Maria als eerste eer wordt gebracht aan haar zoon, die ook Maria's Heer is.  

Toen paus Paulus VI het verzoek bereikte zich in te zetten voor het door hen ver-
langde dogma van Maria als medeverlosseres, wees hij dit af met het argument, dat 
alle verering van Maria moet verwijzen naar haar zoon. Elisabeth gaat hierin voor, 
door haar te begroeten als de moeder van mijn Heer. Sedertdien is de eretitel van 
Maria moeder van God. In de vijfde eeuw trachtte een zekere Nestorius, bisschop 
van Constantinopel, haar deze titel te ontzeggen, met als argument dat God geen 
moeder kan hebben. Toen een priester dit openlijk vanaf de kansel verkondigde, 
trokken de christenen van die stad spontaan de straat op, luid scanderend: Theoto-
kos! Theotokos! (moeder van God). Een enthousiasme om jaloers op te worden!  

Wel brengt deze volksdevotie het gevaar van overdrijving met zich mee, waarbij alle 
aandacht naar Maria gaat, en de schijn van aanbidding kan krijgen. Niets zou haar 
meer verdriet doen, die geëerd wordt om de nederigheid waarmee zij haar roeping 
heeft verstaan. Allen die om haar voorspraak vragen, zouden in de eerste plaats moe-
ten bidden dat zij zich in dezelfde geest als Maria zullen openstellen om Jezus te 
ontvangen. Heer, neem mijn hart, mijn verstand, vervul geheel mijn leven! 

Wie Maria wil eren, moet doordrongen zijn van het nooit geheel te bevatten mysterie 
van de menswording van God in haar lichaam. De Schrift gaat uiteindelijk nergens 
anders over dan over deze hemelschokkende gebeurtenis: de komst van een Redder, 
die de mensen weer bij God terug zal brengen. De mens, delend in de zelfzucht die 
de wereld beheerst, kan zich hier niet van verlossen. Wie in dit streven blijft volhar 
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den, raakt gevangen in de leugen van 'het goddelijke in de mens'. Voor hen die zich-
zelf rechtvaardig noemen blijft de toegang tot het paradijs gesloten. Wie echter hun 
onmacht belijden en de goede God om hulp vragen, komen in zijn genade; en gaan 
de weg van het heil verstaan: de redding die Jezus Christus heeft bewerkt. In hem 
heeft God zijn liefde en goedheid ten volle zichtbaar gemaakt; en zo aan mensen van 
goede wil een blik in de hemel geschonken. Wie Jezus, de hemelse mens, liefhebben 
en volgen, zijn in de geest het Rijk van God al binnengegaan. Gaandeweg zal de zoon 
en Heer van Maria in hun harten woning maken. 

Welke vrouw zou zichzelf waardig durven noemen de moeder te worden van de Mes-
sias, die door de profeet was voorzegd als Immanuël, als God-met-ons?2 Maria is 
uitverkoren om een menselijk lichaam te geven aan hem, met wiens komst het laat-
ste tijdperk in de geschiedenis is aangebroken. Door haar is hij, wiens naam is IK 
BEN, en die vóór alle tijd in God was, als mens van vlees en bloed verschenen. De 
goede God heeft haar voor de zonde behoed, om hem te kunnen ontvangen, die te 
zuiver van ogen is om het kwaad te zien3. Als een nieuwe Eva staat zij aan het begin 
van het nieuwe volk van God: van allen die Jezus toebehoren.  

Niemand droeg hem zozeer in 't hart als Maria. Daarom eert de kerk haar als eerste 
van de gelovigen. De Schrift duidt hen - mannen zowel als vrouwen - aan als bruid 
van Christus. Zou het beter tot christenen doordringen, hoe verlangend de bruide-
gom uitziet naar zijn bruid4, dan zouden zij hem met meer ijver in woorden en daden 
tegemoet leven, met haar als hun voorbeeld en voorspreekster. De psalm van van-
daag spreekt over haar als koningin: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning.  

Over Maria en alle gelovigen spreekt de psalm. Zij is bekleed met de zon: met Chris-
tus, het licht van de wereld5; met onder haar de maan, de kerk op aarde: allen die 
de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen; en bekroond met 12 sterren: de 12 apos-
telen, die de hemel zijn binnengegaan. Allen samen zingen zij voor God het magnifi-
cat: Mijn hart bezingt de Heer, van vreugde juicht mijn geest om  God, mijn Red-
der.  

Tussen dit bestaan in een vergankelijk lichaam en het visioen van de hemel ligt het 
angstaanjagende van de dood van het lichaam; en dan? Voor Maria, als geen ander 
met haar zoon verbonden, werd de angst verdreven door haar zoon, die de dood 
heeft overwonnen en leeft bij God. Ook voor christenen, die in verlangen naar hem 
het aardse niet achten om hem te kunnen ontvangen en door zijn Geest te leven: ook 
voor hen is de dood niet afschrikwekkend meer7; want Christus is opgestaan, als 
eerste van hen die ontslapen zijn (2e lezing). Veeleer verlangen zij te sterven, om bij 
hun Heer te kunnen zijn. Dit verlangen wordt echter pas na het oordeel volledig ver-
vuld, als de ziel met het lichaam wordt herenigd. Maria is het enige schepsel dat nu 
al in haar eigen geestelijke lichaam voor Gods aangezicht leeft, met haar zoon. 
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Teneinde alle onzekerheid weg te nemen, heeft de Geest Maria tot voorbeeld gesteld 
van de verrijzenis van het lichaam. Zoals Jezus voor ogen van zijn leerlingen in zijn 
lichaam is opgestegen naar de hemel, zo leert de kerk dat Maria als eerste van de 
gelovigen met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Gedurende een proces van 
eeuwen is hierover in de kerk overeenstemming gegroeid, tot uiteindelijk de paus uit 
hoofde van zijn functie dit namens heel de kerk als een punt van geloof heeft afge-
kondigd. Al heel lang werd de lichamelijke ten hemel opneming van Maria op allerlei 
plaatsen gevierd. Nu is dit feest voor heel de kerk voorgeschreven.  

Zo werkt de Geest van God; en zo onderricht Hij zijn kinderen. Want hetgeen in Ma-
ria aanschouwelijk wordt gemaakt, geldt als belofte voor al Gods kinderen: Een stof-
felijk lichaam zal vergaan, een geestelijk lichaam zal verrijzen8. Als uiteindelijk 
geheel het aantal van de gelovigen de hemel is binnengegaan, zullen zij als van el-
kaar onderscheiden personen, elk in hun eigen geestelijk lichaam de liefdevolle goe-
de God voor eeuwig mogen danken en eren. In deze hemelse liturgie neemt Maria de 
eerste plaats in. Alle volkeren zullen je zalig prijzen, voor eeuwig en altijd (psalm 
van Maria hemelvaart). 
1) Lc 1,35     2) Jes 7,14     3)Hab 1,13     4) Mt 25,6     5) Joh 8,12     6) 2Kor 3,18     7) 1Kor 15,55     8) 1Kor 15,44 

psalm 45 
L Luister, mijn dochter, en hoor wat ik zeg: 
 vergeet je volk en je ouderlijk huis.  
A Dan zal de koning je schoonheid begeren; 
 Hij is je gebieder, buig je voor Hem neer. 
L Dan komen de rijken met geschenken aan; 
 en zoeken aanzienlijken je gunst. 
A Eén en al pracht en in kostbaar gewaad 
 komt de koningsdochter naar binnen. 
L Daar wordt zij tot de koning geleid,  
 vergezeld van al haar vriendinnen. 
A In opperste vreugde gaan zij binnen;  
 en betreden het paleis van de koning. 
L Je zonen zullen tot vorsten zijn, over heel de aarde; 
 elk geslacht opnieuw doe Ik je naam gedenken. 
A Alle volken zullen je zalig prijzen, nu en voor immer.  
 gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden 

*     *     * 
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vredesweek tekst I     (september) 
voor gebedsdienst:  zie gelovenbeleven > psalmen & gebeden, blz. 1-5 
 liederen: > al mijn verlangen > nrs 22, 55, 73, 87, 139 145, 157, 158 
1ste lezing: Jes 57,15-19 
psalm 122 zie beneden 
2de lezing: Jak 3,13-18 
evangelie:  Mt 5,1-12 
Zalig zij die vrede brengen; zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Van school herinner ik me het woord godsdienstoorlogen: een wonderlijk woord, 
want zijn godsdienst en geweld niet tegenstrijdig? Vanwaar die oorlogen? Het ant-
woord ligt voor de hand: Niet God, maar de mens veroorzaakt dit onheil. Moet je 
dus, zoals atheïsten wensen, de godsdienst laten varen, omdat er oorlog van komt? 
Maar hoe kan iemand, die de goede God heeft leren kennen en Hem liefheeft, Hem 
verlaten? Je zou de rug toekeren aan de Schepper, die de mensen juist heeft gemaakt 
om hun in zijn liefde en goedheid te doen delen - en niet om onderling slaags te ra-
ken. 

De vraag naar vrede wordt beantwoord voor wie opzien naar het kruis, waarop de 
vrede in persoon op religieuze gronden is gedood. Ze zien Jezus, die het ultieme on-
recht in liefde heeft ondergaan, teneinde zijn volgelingen de weg te wijzen in deze 
gewelddadige wereld. Zij horen hem spreken tot Pilatus, de Romeinse rechter aan 
wie zijn eigen Joodse geloofsgenoten hem hadden overgeleverd: Zou mijn koning-
schap van deze wereld zijn, dan hadden mijn dienaren er wel voor gestreden dat ik 
niet werd uitgeleverd. Mijn koninkrijk is evenwel niet van hier1. En zij nemen zijn 
woorden ter harte: Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie: niet zoals de we-
reld die biedt2.  

De godsdienstige leiders van die dagen richtten hun aandacht echter op hun positie 
in deze wereld; en hadden geen oog voor hem, in wie JAHWEH, die ze zeiden te aan-
bidden, zich openbaarde. Deze houding leidt tot oppervlakkig geloof; of - waar de 
godsdienst wordt ingeruild door wetten en regels - tot fundamentalisme. Niet alleen 
bij het jodendom, maar ook bij christendom en islam heeft dit tot zoveel ellende ge-
leid, dat mensen hierin aanleiding zien alles wat godsdienst heet af te wijzen. Para-
doxaal genoeg is ook de stelligste godloochenaar er van doordrongen dat God, zou 
Hij bestaan, een goede God moet zijn, die geen oorlog, geweld en terrorisme wil. 

De aanslag op de Twin Towers laat zien waar fundamentalisme toe kan leiden. Nooit 
vergeet ik het beeld van een zwart vlekje dat zich over het televisiescherm bewoog, 
om zich met niet te beschrijven gevolgen in één van de torens te boren. Het lijden 
van de getroffenen is als het ware iets heiligs, waar woorden alleen afbreuk aan 
doen. Hoe zou een land als de Verenigde Staten, dat door moslims wordt beschouwd 
als een christelijke natie, hierop moeten reageren? Voor christenen past hier alleen 
rouw, diepe rouw. Rouw over de slachtoffers en hun nabestaanden; en over een we-
reld waarin zo'n monsterlijke daad kan geschieden. De reactie was echter anders.  
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De president van het land, die behoorde tot de grote bevolkingsgroep van de evange-
licals, sprak vastberaden van war on terrorism; en zijn achterban van fundamenta-
listische Christenen stond als één man achter hem. Ziehier het mechanisme van actie 
en reactie tussen groepen van mensen die in feite gelijk gestemd zijn. 

Zou een reactie van inkeer en rouw voor de slachtoffers van de aanslag door de we-
reld als een zwakheid zijn gezien? Zeker wel door hen, die gewend zijn aan oog om 
oog, tand om tand3. Toch zou deze vreedzame houding - als een woordenloze ver-
kondiging in de Geest van Christus - op mensen van goede wil diepe indruk maken, 
niet in de laatste plaatst op gematigde moslims. Zij zouden hebben beaamd waar 
hun godsdienst voor behoort te staan. Wellicht was het dan onder hen tot een meer 
algemene veroordeling van deze misdaad gekomen; en was de tegenstelling tussen 
christenen en moslims verzacht. Zo werkt de Geest van Christus; want dit zegt de 
Heer: Ik woon hoog en verheven; en bij mensen, eenvoudig en vriendelijk van hart.  

De geschiedenis heeft helaas een ander verloop gehad. De 'war on terrorism' - het 
probate middel om religieus fanatisme aan te wakkeren - heeft een menigte aan 
slachtoffers geëist. Het model voor deze strijd is terug te vinden in het evangeliever-
haal. De hogepriester en zijn aanhangers bekleedden een machtspositie die door 
Jezus werd bedreigd. De Farizeeën beoefenden een schijnvroomheid van strikte 
handhaving van de traditie. Voor de religieuze overheid was Jezus een aanstoot, om-
dat een menigte hem volgde, waardoor hun positie werd ondermijnd; en voor de 
conservatieve Farizeeën, omdat hij liefde en mededogen stelde boven naleving van 
de letter van de wet. Zij verweten de Heer van de sabbath deze dag te hebben onthei-
ligd, door op die dag een man met een verminkte hand te genezen4.  

Ook de schriftgeleerden verwierpen Jezus, omdat zijn leer drastisch afweek van wat 
zij onderwezen. Zij plozen de Schrift uit; maar verwierpen met klem elke aanwijzing 
dat de beloofde Messias, die de Schrift kwam vervullen, hier in de persoon van Jezus 
voor hen stond. Ook zij voelden zich bedreigd; want de menigte volgde hem, omdat 
hij sprak met gezag, en heel anders dan zij van hun rabbi's gewend waren. Ook de 
Sadduceeën (de liberale vleugel van de Joodse kerk) sloot zich aan bij het front dat 
zich tegen Jezus vormde. Uiteindelijk heeft dit alles ertoe geleid, dat een volkomen 
onschuldige door de Joodse raad bijna unaniem veroordeeld werd.  

Dit verhaal is door de evangelisten opgetekend als waarschuwing voor alle gelovigen: 
zoals het toen ging, zo zal het zich door alle tijden heen en op alle plaatsen herhalen. 
De geschiedenis van de reformatie kan als voorbeeld dienen. In die tijd woonden 
vele bisschoppen niet in hun diocees om hun kudde te leiden, maar leefden zij in 
luxe in Rome. Hadden zij als dienaars en herders onder hun gelovigen verkeerd, om 
hen voor te gaan in een christelijke levenswijze, dan hadden de reformatoren niet 
zo'n grote aanhang verworven. Hadden kerkelijke machthebbers de tijd verstaan, in 
plaats van machtshandhaving na te streven en strikte gehoorzaamheid te eisen: had- 
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den zij oog en oor gehad voor de roep om emancipatie en de noodzaak tot hervor-
ming, dan had een reactie van zeer veel bloedvergieten voorkomen kunnen worden. 

Strijd in de kerk, doden in de naam van God: Jezus' volgelingen zien het aan met 
pijn in het hart. Hoe moeten mensen die buiten staan, zoekend naar een basis voor 
hun bestaan, de weg van het geloof in Christus vinden, als christenen zijn vrede niet 
voorleven? Van wie moeten zij leren om hun zwaarden tot ploegijzers om te smeden, 
als de kerk hiertoe niet uitnodigt? Gezegend zijn zij, die in hun leven en werken, de 
Geest van vrede zichtbaar en verstaanbaar maken, nederig en zachtmoedig. Dit 
naamloze leger van gelovigen vormt de spil van de kerk van Christus. Zonder hen 
zou deze wereld van elk voor zich er nog heel wat slechter uitzien. Worden zij verne-
derd en achtergesteld, dan verdragen zij het, met Christus voor ogen.  

Staande voor zijn rechter Pilatus heeft Jezus verklaard: Mijn koninkrijk is niet van 
hier1. Zoals hij door de wereld is verworpen, zal ook zijn volgelingen lijden noch ver-
drukking bespaard blijven. Hoewel zij alle vredesinitiatieven van harte steunen, we-
ten zij in hun hart, dat zolang deze wereld duurt oorlog en geweld eerder toe- dan af 
zullen nemen5. Zij worden kinderen van God genoemd; want zij dragen de vrede in 't 
hart die de wereld niet kan bieden6: de vrede van Christus, die de wereld heeft over-
wonnen7. Allen die deze vrede nastreven, zullen haar oogsten (2e lezing)  
1) Joh 18,36     2) Joh 14,27     3) Mt 5,38     4) Lc 6,6vv     5) Mt 24,6vv     6)gelovenbeleven.nl > dank voor het 
leven > nrs 19 en 29     7) Joh 16,33      

psalm 122 
L Ik was verheugd, toen zij mij zeiden:  
 Laten wij gaan naar het Huis van de HEER. 
A Onze voeten staan in uw poorten, Jeruzalem. 
 Stad van God, U bent gebouwd tot een volkomen eenheid. 
L Het volk van God trekt hierheen op,  
  zoals het hun is voorgeschreven; 
 om Hem hun dank te betuigen. 
A Hier staan de rechterstoelen klaar,  
 de zetels van het huis van David. 
L Bid om vrede voor de stad van God, 
 om welzijn voor allen die haar liefhebben. 
A Mag er vrede zijn binnen uw muren  
 en rust in uw verblijven. 
L Omwille van mijn broeders en mijn zusters 
 bid ik om vrede voor de stad van God. 
A Uit liefde voor het huis van God  
 wil ik het goede voor u zoeken. 
                            gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden 

*     *     * 
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vredesweek tekst II    (september) 
voor gebedsdienst:  zie gelovenbeleven > psalmen & gebeden, blz. 1-5 
 liederen: > al mijn verlangen > nrs 22, 55, 73, 87, 139 145, 157, 158 
1ste lezing: Jes 57,15-19 
psalm 122 zie beneden 
2de lezing: Jak 3,13-18 
evangelie:  Mt 5,1-12 
Zalig zij die vrede brengen; zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

"Godsdienst kan leiden tot grote misdadigheid", schreef Lucretius ongeveer 200 
voor Christus. Deze Romeinse dichter doelt hier op de mensenoffers die aan de go-
den werden gebracht teneinde hen bij het begin van een veldslag gunstig te stem-
men. Deze verschrikking heeft vooral bekendheid gekregen door de godsdienstprak-
tijk van de Maya's in Zuid-Amerika, waarbij dagelijks een levend mensenhart aan de 
goden moest worden geofferd. Je staat hier voor het aangezicht van de duivel. Maar 
ook bij de monotheïstische godsdiensten jodendom, christendom en islam is het niet 
moeilijk om een lange lijst van gruwelen op te stellen: grote en kleine misdaden, die 
veelal met een direct beroep op God, Jahweh of Allah zijn begaan; en het einde van 
die opsomming is niet in zicht. Is God dan geen God van vrede? 

De verdrijving van de Palestijnen van huis en haard is gebeurd met een beroep op de 
Joodse Bijbel. Het geweld dat hierop is gevolgd heeft de instemming van het streng 
religieuze volksdeel van Israël, en van 'evangelische christenen' wereldwijd. Hoe is 
dit te rechtvaardigen? En hoe kunnen we begrip hebben voor de moordpartijen op 
onschuldige mensen door fundamentalistische moslims? Aan christenen kleven nog 
steeds de wandaden tijdens de kruistochten begaan. Ook de gevechten tussen pro-
testanten en katholieken in Noord Ierland staan nog vers in het geheugen. Het is dus 
wel te begrijpen dat de mensen verzuchten: Godsdienst geeft alleen maar narigheid.  

Om me verder tot het christendom te bepalen: als christen heb je ook een andere lijst 
in je hoofd: van een leger gelovigen, die in hun zelfverloochening iets van de vrede 
van Christus hebben laten zien. Voor hen was (en is) de wereld vaak één grote bal-
lingschap, een kerker en een kwelling. Zij zijn met de wereld begaan, de nood in de 
wereld laat hun geen rust, zij zoeken en zwoegen om de wil van hun Heer ten uitvoer 
te brengen, veracht en verlaten, vernederd en bespot blijven zij volharden, met Jezus 
gekruisigd voor ogen. Hem hebben zij lief; en zij kennen geen groter verdriet dan dat 
zijn naam wordt beklad door mensen die zich zijn volgelingen noemen, maar het niet 
zijn. Temidden van alle verdrukking wordt zijn vrede, die het verstand te boven gaat, 
hun deel. 

Het is beter als een zogenaamde ongelovige in de wereld te staan - want wie zal dit 
beoordelen? - dan te behoren tot christenen die Christus door hun optreden in een 
kwaad daglicht stellen en hem opnieuw aan het kruis brengen. Als zij iets goeds doen 
moet iedereen 't direct weten, maar hun kwade intentie houden zij onder een schijn  
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van vroomheid verborgen; en zij denken hun wandaden met een beroep op de Bijbel 
te kunnen rechtvaardigen. Zij zijn belust op macht en op eer van mensen. De vrede 
die zij zeggen voor te staan blijft verre van hen. Als door hun optreden de kerk een 
slechte naam krijgt, hoe moeten zoekende mensen dan de weg naar de kerk vinden? 
Als die zoekers het evangelie onder ogen krijgen, zullen zij zien dat het in Jezus' da-
gen niet anders was. De Farizeeën met hun uiterlijke vroomheid vielen door de 
mand toen zij Jezus, de goedheid van Jahweh in hun midden, een bedrieger noem-
den. En de hogepriesters en schriftgeleerden, die aan de godsdienst hun status ont-
leenden en ervan leefden, zochten in hun hart niet de God die zij zeiden te dienen; 
maar hebben het Voorwerp van hun godsdienst aan het kruis gebracht. 

Zoals het was in de jaren 30 - 33, zo is het nu. Jezus heeft gewaarschuwd dat het 
bedrog dat de kerk binnensluipt gelijkt op gist in het deeg: het deeg raakt er geheel 
van doortrokken1. Maar ook al betreft dit vaak de mensen die aan de weg timmeren 
en zo het beeld bepalen: toch zou het een grote vergissing zijn de kerk om deze reden 
te mijden. Beter is het Jezus' voorbeeld te volgen. Hij is zijn geloofsgemeenschap tot 
aan het bittere einde trouw gebleven. Tot op het kruis heeft hij de vrede zichtbaar 
gemaakt, die God geeft aan wie hem liefhebben. Allen die in liefde voor Hem en de 
wereld het lijden niet uit de weg gaan, zullen door hun inspanningen de vrede van 
Christus mogen oogsten, en in de wereld tegenwoordig stellen. 

De kerk is de plaats waar christenen hiertoe inspiratie vinden. Hier klinken de woor-
den van God en hier worden de sacramenten bediend, waardoor zij worden 
toegerust voor hun persoonlijke leven en dienst aan de wereld. Laten zoekende men-
sen zich dus niet van de wijs laten brengen door de verzuchting: De godsdienst 
brengt alleen maar narigheid teweeg; maar laten zij zich voegen bij die naamloze 
menigte van mensen, die met Jezus voor ogen hun weg in de wereld gaan. Zij storen 
zich niet teveel aan negatieve verhalen in de media; maar proberen hem te volgen, 
die in deze verwarrende situatie in volkomen vrede zijn onschuld heeft bewaard. 
Voor allen die hem liefhebben is hij is de deur naar het leven geworden1.  

Gezegend zijn zij die hem in hun levenswijze zichtbaar maken in een wereld waar de 
vrede ver te zoeken is. Zij maken het visioen waar van de profeet (1ste lezing), die 
Gods woorden sprak over het komende godsvolk: Ik woon hoog en verheven, en bij 
mensen: eenvoudig en verbroken van geest, om hun harten te doen herleven2. 
 Niet in werken, niet in woorden, waar ik eindelijk vrede vind; 
 maar de eenvoud mij bekoorde, en de onschuld van een kind. 
           gelovenbeleven.nl > al mijn verlangen 

De vrede in de wereld, waar mensen van goede wil zo hevig naar verlangen, kan niet 
door een vredesbeweging worden bevochten; maar heeft z'n begin in de harten van 
de mensen. Het is de vrede van hun Heer, die onder het grofste onrecht en de hevig-
ste marteling de liefde voor zijn belagers niet verloor. Ten einde toe bleef Jezus bid- 
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den voor hen, die niet hem, maar zichzelf in het ongeluk stortten. Deze vrede wordt 
christenen in 't hart gegeven, als zij in zijn voetspoor gaan, zichzelf verloochenen en 
zich geven aan deze gewelddadige wereld. Zij zijn het zout van de aarde, en bronnen 
van vrede voor hun omgeving. Zonder hen zou de wereld er nog heel wat slechter 
uitzien. Bid om vrede voor de stad van God, om welzijn voor allen die haar liefheb-
ben (psalm van deze zondag) 
1) Joh 10,10     2) Jes 57,15 

psalm 122 
L Ik was verheugd, toen zij mij zeiden:  
 laten wij gaan naar het Huis van de HEER. 
A Onze voeten staan in uw poorten, Jeruzalem. 
 Stad van God, U bent gebouwd tot een volkomen eenheid. 
L Het volk van God trekt hierheen op, 
 om zijn belofte te gedenken en Hem te danken. 
A Hier staan de rechterstoelen klaar, 
 de zetels van het huis van David. 

L Bid om vrede voor de stad van God,  
 om welzijn voor allen die haar liefhebben. 
A Moge er vrede zijn binnen uw muren, en rust in uw verblijven. 
L Omwille van mijn broeders en mijn zusters 
 bid ik om vrede voor de stad van God. 
A Uit liefde voor het huis van onze God 
 wil ik het goede voor u zoeken. 
 gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden 

ik was verheugd    (ps 122) 
 Ik was verheugd toen zij mij zeiden: er is een nieuw gebod! 
 Ik was verheugd toen zij mij leidden tot in het Huis van God. 

refrein: Het volk van God is onderweg,  
  van alle zijden zij komen aan. 
  Stad uit de hemel, zij daalt neder, Jeruzalem. 

 Eénzelfde Geest heeft hen verenigd, Geest die hen zingen doet, 
 door Gods genade doet vereren Hem, die maakt alles goed. 

 Nu staan mijn voeten in uw poorten, U die naar vrede heet. 
 En ik verheug mij in uw woorden: uw wet die liefde leert.  

 Om al mijn zusters en mijn broeders: vrede zij in uw poort! 
 Ja, mag de liefde hen behoeden, die horen naar uw woord. 

 Aan U het oordeel voorbehouden, in U gerechtigheid. 
 Al wie U vindt die wordt behouden en leeft in eeuwigheid. 
              gelovenbeleven > al mijn verlangen 

*     *     * 
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zondag 14september 2014    kruisverheffing 
1ste lezing num 21,4-9 
psalm 78 zie beneden 
2de lezing Fil 2,6-11 
evangelie Joh 3,13-17 

……… opdat ieder die in hem gelooft eeuwig leven zal hebben 

Heel de geschiedenis van het volk van Israël, tot aan het optreden van Johannes de 
Doper, is één lange voorbereiding op het ontzagwekkende wonder van de menswor-
ding van God, waarover christenen nooit uitgedacht raken. Vanaf de dag dat Adam 
en Eva het paradijs moesten verlaten, en de goede God hen liefdevol bekleedde1, ter 
bescherming tegen het ruwe bestaan buiten zijn directe tegenwoordigheid, vanaf 
Kaïn en Abel en allen die na hen komen wordt het in de Schrift duidelijk gemaakt dat 
Hij de mensen liefheeft en hen bij zich wil hebben. Tot de slang, die de eerste men-
sen heeft verleid, spreekt Hij over het zaad1, het nageslacht van de vrouw: Hij zal je 
de kop vermorzelen2. Wie is dit nageslacht, dat de slang, dat is de duivel, zal ver-
slaan, anders dan Jezus, de zoon van Maria en de Zoon van God? In alle volgende 
boeken van de Bijbel wordt dit evangelie van verlossing uit de macht van de duivel 
voorzegd en afgebeeld. 

In de eerste lezing richt Mozes in de woestijn een paal op met daarop een koperen 
slang genageld. Want het volk heeft zwaar gezondigd; en wordt door een slangen-
plaag bedreigd; maar ieder die opziet naar de koperen slang, zal niet sterven maar in 
leven blijven. In het evangelie van vandaag opent Jezus voor Nicodemus de Schrift, 
door te verklaren dat de mensenzoon omhoog moet worden geheven, zoals eens 
Mozes de slang omhoog hier in de woestijn. In gesprek met de joden gebruikt Jezus 
dit beeld opnieuw3; en na zijn intocht in Jeruzalem kondigt hij zijn dood aan met de 
woorden: Als ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken4. 
Dit roept de vraag op, hoe Jezus kan worden verstaan onder de slang die omhoog 
wordt geheven? De slang is toch het beeld van de duivel? 

De apostel gaat op deze vraag in. De slang op het kruis is zijn macht verloren. Jezus, 
op wie het kwaad geen vat heeft, heeft zich vereenzelvigd met de mensheid die in de 
macht van de duivel verkeert, onmachtig zichzelf uit deze slavernij te verlossen. Hij, 
die aan God gelijk was, hij is als mens gehoorzaam geweest tot de dood aan een 
kruis (2de lezing). De vloek die de eerste mensen over hen en allen die na hen komen 
heeft afgeroepen, wordt opgeheven voor allen die in geloof opzien naar hem, die 
voor allen die hem liefhebben de heerschappij van de duivel heeft gebroken. Hij 
heeft ons vrijgemaakt, schrijft Paulus aan de christenen te Galatië, door zelf voor 
ons een vloek te worden5. En op een andere plaats: Hem die geen zonde heeft ge-
kend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door hem tot Gods eigen 
heiligheid zouden worden8.  

Als Jezus zich niet aan zijn terechtstelling heeft onttrekt, maar zijn kruis op zich  
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neemt en op Golgotha tussen twee misdadigers omhoog wordt geheven, komt de 
leerlingen in gedachten wat hij hun tijdens de laatste maaltijd6 heeft aangezegd: Aan 
mij moet in vervulling gaan wat geschreven staat: Hij is tot de misdadigers gere-
kend7. Honderden jaren tevoren had de profeet met deze woorden de dood van de 
komende Messias voorzegd. Niet alleen over het lijden van de Messias hebben de 
profeten gesproken, maar ook over de deelname van allen die hem toebehoren aan 
de verrijzenis van hun Heer en het hemelse leven. Zijn wij één met hem geworden 
door het beeld van zijn dood, dan moeten wij hem ook volgen in zijn opstanding, in 
de overtuiging dat onze oude mens met hem gekruisigd is9.  

Was de wreedheid van dit lijden nu echt nodig, om ons als nieuwe mensen met 
Christus te doen leven? Maar wie zou God willen verbeteren en Hem een andere weg 
voorhouden? Laten deze leraren hun voorstel eens indienen en ter beoordeling aan 
ons voorleggen. Zij veroordelen het onrecht zonder zelf van dit onrecht verlost te 
zijn, noch hun leerlingen de weg te kunnen wijzen naar de overwinning hierop. Maar 
hoe zouden wij het onrecht kunnen verdragen zonder dit te vergelden, buiten de 
liefde van hem om, die tot op het kruis voor zijn vervolgers heeft gebeden? Zij predi-
ken de liefde, maar beoefenen haar slechts mondjesmaat. Want hoe zouden christe-
nen de liefde in al haar volheid kennen, buiten hem om die haar heeft voorgeleefd 
tot in de bittere dood aan het kruis? Had God in Jezus het menselijk lot niet ten ein-
de toe gedeeld, dan hadden wij nooit van hem gehoord, dan was er geen kerk en 
leefden wij zonder hoop in de wereld. 

Christenen die Jezus met hart en ziel liefhebben; en de eigen onmacht erkennen om 
liefde te betonen aan mensen die hun allerlei narigheid bezorgen, mogen vast ver-
trouwen op zijn hulp. Zo heeft hij het zijn leerlingen uitdrukkelijk beloofd: Dan zal 
de Vader je op mijn gebed een andere Helper geven, om voor altijd bij je te blijven. 
Jezus spreekt hier over zijn Geest, zonder wie niemand tot het goede in staat is. 
Zonder Hem, leert de apostel, ligt de goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de 
goede daad10; en hij waarschuwt: Wie op zichzelf vertrouwt in de mening hieraan 
genoeg te hebben, bouwt met hooi en stro11: Dit werk zal op de dag van het oordeel 
als door vuur vergaan. Jezus houdt het zijn kerk uitdrukkelijk voor: Buiten mij kun 
je niets doen12. Gelukkig zijn allen die opzien naar hem, die zijn leerlingen helpt hun 
kruis te dragen en met hem op weg zijn naar het eeuwige leven. Luister, mijn volk, 
naar mijn onderricht; en hoor wat ik te zeggen heb (psalm van deze dag). 
1) Gal 3,16-19     2) gen 3,15-21     3) Joh 8,28     4) Joh 12,32     5) Gal 3,13     6) Lc 22,37     7) Jes 53,12     8) 2Kor 5,21 
9) Rom 6,5     10) Rom 7,18     11) 1Kor 3,12     12) Joh 15,5 
 
psalm 78 
L Luister, mijn volk, naar mijn onderricht; 
 en hoor wat ik te zeggen heb. 
A Ik onderwijs u in een gelijkenis, 
 in woorden uit een ver verleden. 
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L Wat wij van onze ouders hoorden, 
 mag voor onze kinderen niet verborgen blijven. 
L Strafte Hij hen, dan bekeerden zij zich;  
 en vroegen zij weer naar God. 
A Zij riepen Hem weer aan als hun Rots;  
 hun God, de Allerhoogste, als hun Bevrijder. 
L Maar zij beleden Hem slechts met de mond; 
 en spraken met bedriegelijke tong. 
A Hun hart was niet bij Hem zoals het hoort; 
 zij hielden niet vast aan zijn belofte. 
L Maar God in zijn goedheid verzoent het kwaad; 
 Hij wil niet verderven en weerhoudt zijn toorn. 

*     *     * 
 
1 nov  Allerheiligen (ABC) 
1ste lezing: openb 7,2-4.9-14 
psalm 24 zie beneden 
2de lezing: 1Joh 3,1-3 
evangelie:  Mt 5,1-12a 
Zalig de armen van geest: voor hen is het koninkrijk bestemd. 

Het woord heilig stamt uit het Hebreeuws, waar het de betekenis heeft van apart 
gezet voor de dienst aan God. De tempel met het altaar en het bijbehorend vaatwerk 
was geheiligd als plaats van ontmoeting tussen God en de mensen. De tempelruimte 
werd alleen door de priesters betreden. In het achterste gedeelte hiervan - het heilige 
der heiligen1 -  mochten ook de priesters niet komen, maar alleen de hogepriester, 
die hier op grote verzoendag met een offer van bloed verzoening deed voor de zon-
den van zichzelf en het volk2.  

Bij Jezus' sterven scheurde het voorhangsel, dat het heilige der heiligen afsloot, 
middendoor3. Dit was het teken dat het oude verbond van God met zijn volk had 
afgedaan. Door het vlekkeloze offer van zijn leven heeft Jezus voor allen verzoening 
bewerkt; en voor allen die hem liefhebben de toegang geopend tot het hemelse hei-
ligdom. In de kerken bestaat deze afscheiding met een heilige ruimte niet. Christe-
nen hebben door het geloof in Christus de toegang hiertoe verkregen. 

De offerdienst, zoals die door Mozes was ingesteld, was niet meer dan een vooraf-
beelding van de dingen die komen gingen; en hield voor het nieuwe volk van God - 
uit de Joden zowel als uit de omringende volken - op te bestaan. De offers die bij de 
oude eredienst gebracht werden konden de mensen immers niet vervolmaken4; en 
de voorschriften van de Joodse wet waren niet meer dan een voorbereiding van de 
tijd van herstel, die bij het verschijnen van de Messias is aangebroken. Met de komst 
van hogepriester Jezus5, die zichzelf als lam van God6 ten offer heeft gesteld, ver-
dwenen de in de wet voorgeschreven dierenoffers. De wet is vervuld, het offer is vol- 
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bracht en de verzoening is een feit. Allen die Christus toebehoren worden door de 
apostel aangesproken als heiligen7: mensen die apart gezet zijn om het nieuwe leven, 
waar zij in Christus deel aan hebben, in de wereld zichtbaar te maken. 

Christenen die Jezus liefhebben, en op hem hun vertrouwen hebben gesteld in hun 
strijd te leven zoals zijn Geest het hun leert, ontvangen van hem de macht te leven 
als kinderen van God en wegwijzers naar de hemel. Niet dat zij al volmaakt zijn; 
maar, zegt Paulus, ik streef er vurig naar het te bereiken, gegrepen als ik ben door 
Christus Jezus8. Vertrouwend op Gods vergeving beginnen de gelovigen elke nieuwe 
dag met het vaste voornemen en het vurige verlangen zichzelf te verloochenen9, de 
Geest van Christus in hun leven toe te laten, en als armen van geest hun wijsheid 
van Hem te verwachten. Hij leert hun de oorlog te verklaren aan zelfzucht en eigen-
belang, en ernst te maken met hun roeping te leven als burgers10 van het koninkrijk 
van God, temidden van een wereld die zijn ondergang tegemoet gaat. In de geest 
mogen zij al het werkelijke heiligdom binnengegaan, dat niet is gemaakt van hout en 
steen. Zij behoren tot de gemeenschap van de heiligen, waar de geloofsbelijdenis 
van spreekt. Zonder hen zou de wereld er heel wat slechter voor staan.  

Jezus is na zijn verkondiging van het evangelie aan de doden en na zijn opstanding 
uit de dood als eersteling van de oogst11 het koninkrijk van God binnengegaan. Allen 
die tijdens hun leven hun hoop op hem gevestigd hadden en hem daadwerkelijk zijn 
gevolgd, hebben na hun sterven deel gekregen aan dit hemelse leven. David, die als 
geen ander over de komende Messias heeft geprofeteerd, ziet dit 1000 jaar tevoren 
in de geest geschieden en roept uit: God is opgevaren onder gejuich12; en op een 
andere plaats: Gevangenen leidt u uit in voorspoed13. Want Christus is gekomen om 
de mensheid te verlossen uit de slavernij van hebzucht en begeerte14. Christenen die 
hem daadwerkelijk volgen, maken zich rein, zoals Christus rein is (2e lezing).  

Het gaat bij deze heiligen niet alleen om hen, die door de kerk officieel als voorbeel-
den van de geloofsgemeenschap worden gesteld, maar om allen die tijdens dit aardse 
bestaan ernst maken met hun geloof; en zich met vuur en ijver, vertrouwend op 
Gods hulp, inzetten hun fouten en onhebbelijkheden de rug toe te keren. Als zij dan 
na de dood van ons zijn gescheiden naar het lichaam, blijven zij als leden van de ge-
meenschap van gelovigen in de geest toch met ons verbonden. De kerk in de wereld 
mag op de gebeden vertrouwen van die onafzienbare menigte van mensen die voor 
Gods troon staan, met palmtakken in de hand (1e lezing). Christenen die menen dat 
de gestorvenen niet voor de achterblijvers kunnen bidden, moeten zich afvragen of 
zij zelf rust zouden kunnen hebben, zolang hun Heer zonder ophouden pleit voor het 
volk van God, dat in deze wereld nog in verdrukking leeft15.  

Naast de christenen in deze wereld en zij die in de hemel zijn opgenomen, is er die 
menigte van mensen die weliswaar in geloof zijn gestorven, maar God tijdens hun 
leven niet onverdeeld toegewijd zijn geweest. Hoe kunnen zij vóór Hem verschijnen,  
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als hun hart niet volledig bij Hem is? Hun gehechtheid aan vergankelijke dingen en 
hun nooit afgezworen gewoontes, die uit de zelfzucht voortkomen, verhinderen dit. 
Na hun dood moeten zij nog door een proces van inkeer heen, dat zij bij hun leven 
niet van harte zijn aangegaan. Ook zij behoren tot de gemeenschap van de heiligen; 
en ook zij bidden voor de wereld: dat de mensen die hun lief waren met ernst en 
overgave de goede strijd van het geloof zullen strijden. 

Op het feest van Allerheiligen viert de kerk dat een groot aantal gelovigen het hemel-
se heiligdom is binnengegaan. Met Maria en Jezus vooraan zijn zij de heiligen, die 
tijdens een leven van zelfverloochening Christus in de wereld zichtbaar en verstaan-
baar hebben gemaakt. Wij vieren de gemeenschap met hen, die - evenals Jezus - nog 
geen rust hebben; maar intens meeleven met de wereld, en in het bijzonder met 
Gods kin deren in de wereld.. Zij bidden voor de kerk in de wereld: dat haar leden 
hun wil aan God zullen geven; en met hart en ziel het werk van Christus voort zullen 
zetten in een wereld in nood. Heel de gemeenschap van de heiligen - levende en ge-
storven gelovigen - is verenigd in het gebed dat de kerk haar roeping in de wereld zal 
verstaan als het zout van de aarde16 te zijn; en haar deuren open te zetten voor zoe-
kende mensen, die - onkundig van de eenvoud van het evangelie - hun heil zoeken 
bij tal van leraren tot in verre streken, maar de kerk in hun eigen stad voorbijlopen.  

Ach, zouden zij hier binnengaan, neerknielen en de goede God om hulp vragen: Hij 
zou hun de woorden doen verstaan: zalig de armen van geest: voor hen is het ko-
ninkrijk bestemd. Hij zou hun de vrede van Christus doen ervaren, waar de wijsheid 
van de wereld geen weet van heeft. De geloofsgemeenschap kent nog geen rust, vóór 
alle mensen van goede wil de weg naar het leven gevonden hebben, en de koning 
van de heerlijkheid in hun hart hebben ontvangen. In de geest met elkaar verbon-
den, verlangen wij naar het tijdstip van de voleinding, als Jezus, met al zijn engelen 
bij zich, verschijnt voor het oordeel16. Dit is het verlangen dat wij delen, de hoop 
waarin wij leven en het geloof dat de kerk van Christus verenigt. Eeuwige poorten, 
richt u op. De koning van de heerlijkheid wil door u binnengaan! (psalm 24). 
1) ex 26,31vv     2) Heb 9,7     3) Lc 23,45     4) Heb 10,1     5) Heb 2,17     6) Joh 1,29     7) Ef 1,1     8) Fil 3,12       
9) Mt 16,24     10) Fil 3,20     11) Dt 26; Joh 4,35; Mt 9,37     12) ps 47,6     13) ps 68,7     14) Rom 6,17      
15) Rom 8,34     16) Mt 5,13     17) Mt 25,31 

psalm 24 
L Aan de HEER behoort de aarde met haar overvloed, 
 de wereld en al wie daarop wonen. 
A Hij heeft haar op de wateren gegrond; 
 en gevestigd op de stromen. 
L Wie mogen beklimmen de berg van de HEER; 
 en staan op zijn heilige plaats? 
A Zij die rein zijn van handen en zuiver van hart; 
 die geen valsheid beramen en geen leugens rondvertellen. 
L Zij gaan voort met de zegen van de HEER; 
 God, die hen verlost, maakt hen rechtvaardig. 
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A Dit zijn de mensen die zoeken naar God, 
 verlangend om te staan voor zijn aangezicht. 

L Eeuwige poorten, richt u op!  
A De koning van de heerlijkheid wil door u binnengaan. 
L Wie is dan die koning van de heerlijkheid? 
A Het is de HEER, sterk en machtig, die de strijd voor je voert. 
L Eeuwige poorten, richt u op! 
A De koning van de heerlijkheid wil door u binnengaan. 
L Wie is Hij dan, die koning van de heerlijkheid? 
A De HEER van het hemelse leger:  
 Hij is de koning van de heerlijkheid. 
 gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden 

*     *     * 
 
2 nov  Allerzielen  (ABC) 
1ste lezing: Jes 25,6-9 
psalm 23 zie beneden 
2de lezing: openb 21,1-7 
evangelie:  Lc 23,44-46.50-53; 24,1-6 

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. 

Toen Jezus gekruisigd was viel er duisternis over het land. "Er was een zonsverduis-
tering", zeggen sommigen. Hierbij denk je aan het bekende fenomeen van de maan 
die tussen de zon en de aarde schuift. Hoe je ook over deze gissing denkt: het is dui-
delijk dat het hier niet om een toevallige samenloop van omstandigheden gaat; maar 
dat in een teken van godswege wordt duidelijk gemaakt dat de mensheid niet dieper 
kan zakken dan het onrecht dat hier werd begaan, toen één van hen, in wie in het 
geheel geen duisternis was, werd terechtgesteld.  

Toen Jezus stierf scheurde het voorhangsel van de tempel, dat het heilige der heili-
gen afscheidde. De betekenis is duidelijk: de plaats die door geen mens betreden 
mocht worden dan door de hogepriester, is door de hogepriester Jezus1 toegankelijk 
gemaakt voor allen die God liefhebben2. Dit nieuwe volk van God wordt christenen 
genoemd. De geloofsbelijdenis spreekt van de gemeenschap van de heiligen: niet 
alleen bestaande uit christenen in de wereld, maar ook uit hen, die na een God-
gewijd leven bij Hem zijn opgenomen, en uit hen die na hun dood het proces van 
loutering doormaken, dat zij tijdens hun leven niet zijn aangegaan. De laatsten heb-
ben God en de wereld willen dienen.  

Met de mond hebben zij gebeden: Uw wil geschiede; maar in de praktijk heeft het 
eigenbelang een woordje meegesproken. Zij hebben het woord niet onverdeeld nage-
leefd, dat Jezus aan zijn kerk voorhoudt: Wie mij wil volgen moet zichzelf verloo-
chenen3. Zij hebben de oude mens, in wie de zelfzucht woont en die Christus niet wil 
volgen, niet als dood en met hem gekruisigd beschouwd4. In het hemelse heiligdom  
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is voor de zelfzucht echter geen plaats: het koninkrijk van God zou zijn glans verlie-
zen. Zou God alles in allen5 kunnen zijn, zolang de gelovigen het hart niet volledig op 
Hem gericht hebben?  

Hier komt de tegenwerping op: Wie is er zo volmaakt? Niemand toch? Ook de heili-
gen, die de kerk tot voorbeelden zijn gesteld, waren - veel meer nog dan anderen - 
diep doordrongen van hun eigen tekort. Als je bijna wordt aangereden door een jon-
gen op een brommer die door rood rijdt, als hij je uitlacht om je geschrokken reactie 
en doorscheurt: wie voelt dan geen woede in zich opkomen, en de lust hem een op-
lawaai te verkopen? Wie is er zo heilig, dat die aandrift geheel ontbreekt? Misschien 
wel niemand. Maar heiligen - en Paulus spreekt heel de geloofsgemeenschap hier-
mee aan6 - wenden zich wel direct geschrokken af van hun eigen ongeregelde aan-
driften: Zo heeft Jezus zich niet doen kennen! Heer, vergeef het mij! Dit gebed wordt 
onmiddellijk verhoord, de gemeenschap met Hem wordt hersteld; en de Geest toont 
hun de liefde die Jezus had voor de mensen die hem mishandelden, gevangen in 
haat. In de wereld wordt boosheid met boosheid beantwoord; maar zijn zachtmoe-
digheid heeft menigeen tot inkeer gebracht.  

Christenen staan in deze voorbijgaande wereld keer op keer voor de keuze: zichzelf 
te verloochenen om Christus te mogen ontmoeten; of zichzelf te laten gaan en zo-
doende hem buiten te sluiten. Dit geldt niet alleen voor het verduren van onrecht en 
agressie, maar ook voor het beteugelen van eerzucht, ijdelheid en kwaadsprekerij,  
koopziekte, verslaving, gulzigheid, wellust, en de hebzucht, die niets anders is dan 
afgoderij7. Strijd de goede strijd van het geloof8, zegt Paulus. Ook hij heeft de vol-
maaktheid nog niet bereikt, maar hij jaagt ernaar, om toch niet de prijs van zijn roe-
ping mis te lopen. Juist in dit hartstochtelijke streven de liefde van God in zijn hart 
een plaats te bieden ligt de heiligheid, die christenen de deur opent naar de hemel, 
naar zijn belofte: Zie, Ik mak alle dingen nieuw (2e lezing). 

De gelovigen die bij hun leven niet met hart en ziel, met heel hun verstand en alle 
kracht naar dit Godgewijde leven hebben gestreefd, zullen in hun sterven moeten 
ervaren hoe moeilijk zij dit voorbijgaande leven los kunnen laten. De zelfzucht en de 
begeerte, die zij tijdens hun aardse bestaan een plaats hebben laten houden, verhin-
deren hun nu als hemelburgers met Maria en alle heiligen bij God binnen te gaan. Zij 
zijn van goede wil, zij erkennen God als hun Schepper, en als ze Jezus zien zullen zij 
hem liefhebben; maar hun liefde is niet onverdeeld. De goede God, die wil dat alle 
mensen behouden worden, moet hen na dit leven vrij maken van de zelfzucht, waar-
voor geen plaats is in zijn Rijk.  

Deze toestand van loutering werd vroeger het vagevuur genoemd. Hoe onpopulair 
ook, is het toch een ernstige omissie hierover het zwijgen te doen. Is het toe te schrij-
ven aan onbekendheid met wat de mensen na hun dood te wachten staat, dat dit 
onderwerp nooit ter sprake komt? Christenen moeten dit weten. Dat heeft met bang 
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makerij niets te maken, zoals soms wel wordt gesuggereerd. Kennis van het oordeel 
komt de geloofsijver zeer ten goede. En waartoe dient het gebed voor de overlede-
nen, als ze allemaal linea recta de hemel zouden zijn binnengegaan? Deze onduide-
lijkheid schaadt de gemeenschap.  

In het vagevuur verkeren mensen niet temidden van woedende vlammen; maar wel 
woedt innerlijk het berouw, dat zij tijdens hun aardse leven niet meer ernst met hun 
geloof hebben gemaakt. Hoe moeilijk ook, je kunt je beter op aarde bekeren dan 
hierna, hield Jean Vianney, de pastoor van het Franse dorpje Ars9, zijn parochianen 
voor. Door velen bespot, is deze heilige man nu patroon van alle pastores, voor wie 
het dorpje Ars (nabij Lyon) een bedevaartsoord is geworden.  

Laat evenmin iemand denken, dat het vagevuur een plaats is waar de straf voor een 
halfhartig geloof wordt uitgezeten, zoals misdadigers in de gevangenis. De pastoor 
van Ars noemde het vagevuur de ziekenkamer van de goede God. In de psalm van 
deze dag voorziet David dit geluk: Ik leef weer op; Hij leidt mij op 't rechte spoor, 
omwille van zijn naam. God wil geen mensen straffen; maar dat zij bij Hem binnen 
kunnen gaan. Dat is onmogelijk zolang zij zich niet vol spijt over hun gebrek aan 
liefde tot Hem bekeren en hun zelfzucht betreuren. Berouwvol bidden zij voor hun 
achtergebleven familie en vrienden: dat zij tot inkeer zullen komen en Christus de 
plaats zullen geven die hem toekomt, opdat zij niet in dezelfde kwelling terecht ko-
men.  

Op de dag van Allerzielen bidt de kerk voor hen tot God: dat Hij hun uitzicht zal bie-
den op zijn Rijk van vrede en geluk, dat ook voor hen is bestemd. De verhoring van 
dit gebed is voor hen een zegen, omdat de wetenschap van de tijdelijke aard van hun 
kwelling, en de hoop op de eeuwige heerlijkheid hierna, hun lot aanzienlijk zal ver-
zachten. Met hernieuwde hoop zien zij uit naar het moment dat zij mogen aanzitten 
aan het feestmaal van de Heer, dat de profeet voorziet (1e lezing). Heer, U zalft mij 
met olie10 op het hoofd: zodat ik overvloei van vreugde (psalm van allerzielen) 
1) Heb 2,17     2) Heb 10,20     3) Mc 8,34     4) Rom 6,6     5) 1Kor 15,28     6) Ef 1,1     7) Kol 3,5     8) 1Tim 6,12 
9) gelovenbeleven.nl > de ogen van de ziel > Johannes Vianney     10) de Geest van God 

psalm 23 
L De HEER is mijn herder, 't ontbreekt mij aan niets. 
A Hij voert mij naar een groene wei, aan rustig water mag ik drinken. 
L Ik leef weer op;  Hij leidt mij op 't rechte spoor, omwille van zijn naam. 
A Ik vrees geen kwaad, al ga ik door het dal van de dood; 
 want U bent bij mij, uw herdersstaf stelt mij gerust. 
L U richt voor mij een maaltijd aan, voor ogen van mijn belagers. 
A Dan zalft U mij met olie* op het hoofd, zodat ik overvloei van vreugde. 
L Uw goedheid en uw liefde begeleiden mij, alle dagen van mijn leven. 
A In het huis van de HEER mag ik wonen, tot in lengte van dagen. 
 gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden 
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mijn herder is de Heer (ps 23) 
 Mijn herder is de Heer, mijn God, die al de zijnen kent. 
 Hij ziet mijn nood, Hij keert mijn lot. Ik vind mijn rust in Hem. 

 De Heer, mijn herder, leidt mij voort; Hij luistert als ik roep. 
 In stilte wordt een stem gehoord: mijn herder die mij hoedt! 

 Hij voert mij naar een groene wei, geeft voedsel aan mijn ziel. 
 Aan rustig water voert Hij mij, zijn Geest verlaat mij niet. 

 En als mijn weg door dalen gaat: de Heer is aan mijn zij. 
 Ik heb geen angst, ik vrees geen kwaad, zijn woorden troosten mij. 

 Nu offer ik de Heer mijn dank, Hij maakt zijn tafel klaar. 
 Dan is Hijzelf tot spijs en drank, zijn koninkrijk is daar! 

*     *     * 
 
7 nov  Willibrordzondag 
1ste lezing: Jes 52, 7-10 
psalm 96 zie beneden 
2de lezing: Heb 13,7-9.15-17 
evangelie:  Mc 16,15-20 

U bent de Christus, de zoon van de levende God 

Hoe welkom is de vreugdebode, die over de bergen komt aangesneld! De profeet (1e 
lezing) spreekt hier over de komende Christus; en over heel dat leger van apostelen, 
die in voetspoor zijn getreden; en hun leven hebben gegeven om alle volken te doen 
delen in het evangelie van zijn menswording en verrijzenis, en onze deelname hier-
aan. Hun aantal is de laatste eeuw drastisch geslonken. Missie- en zendingsorganisa-
ties zijn nog wel actief in de medische zorg en het onderwijs. Soms werken buiten-
landse pastores nog als parochiepriester; maar de actieve verkondiging van het evan-
gelie in onontgonnen gebieden is verleden tijd.  

Het kerkhof achter het protestantse kerkje in het voormalige Togolese gedeelte van 
Ghana, waar ik als jonge man als wiskundeleraar heb gewerkt op een voormalige 
zendingsschool, gaf een beeld van de zeer moeilijke omstandigheden waaronder 
zendelingen hier in de negentiende eeuw moesten werken. De kruizen op hun graven 
vermelden naast hun (meest Duitse) namen ook de verblijfsduur in het land: meestal 
niet langer dan twee jaar. Als ze van huis vertrokken, wisten ze dat ze waarschijnlijk 
nooit meer thuis zouden komen. De meesten bezweken aan malaria. Dit weerhield 
de veelal jonge mensen niet van uitzending naar het missieland.  

Dit is nu verleden tijd; en deze geloofsijver tref je weinig meer aan. Tieners die ik 
over de vroegere missieposten vertelde, verwonderden zich over de offerbereidheid 
van die vroegere missionarissen en zendelingen. Zij kunnen nauwelijks begrijpen 
wat iemand als Jean de Bréboeuf bewoog, die met afgesneden vingers thuis kwam  
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van zijn missie onder de indianen van Quebec, maar toch weer terugkeerde, en uit-
eindelijk de marteldood stierf. Het verhaal van Damiaan de Veuster, een Belgische 
priester die zijn leven wijdde aan de zorg voor melaatsen in een kolonie op het ei-
landje Molokai nabij Hawai en zelf ook aan de ziekte bezweek1, wekte algemeen ver-
bazing: Waarom doet hij dat??  

Helaas - maar onvermijdelijk - is met de komst van zendelingen en missionarissen 
ook de verdeeldheid Rome-Reformatie naar andere werelddelen overgebracht. Ten 
tijde van de Benedictijner monnik Willibrord bestond deze tweedeling in de Wester-
se kerk nog niet. Hij is geboren in 658 in het toen al goeddeels gekerstende Enge-
land. In 690 vertrok hij met 11 andere monniken naar Friesland, om daar het evan-
gelie te verkondigen. De tijd was er rijp voor; en zijn missiegebied breidde zich ge-
staag uit. Dit werd het begin van het aartsbisdombisdom Utrecht. Het Luxemburgse 
Echternach, waar de apostel een klooster vestigde, groeide in de middeleeuwen uit 
tot centrum van geestelijk leven. Anders dan de meeste van zijn latere collega's in 
Afrika kon deze missionaris zijn werk tientallen jaren voortzetten, tot hij op 81-jarige 
leeftijd stierf. 

Willibrord, die in de katholieke kerk patroon van de eucumene is, zou zeer bedroefd 
zijn als hij zag hoe dit proces stagneert. De verkondiging van het evangelie in onze 
geseculariseerde wordt door de heersende verdeeldheid ten zeerste bemoeilijkt. De 
basis wil wel, maar de invloedrijke conservatieve blokken - zowel in de katholieke als 
in de protestantse kerk - zijn tegen. Zoals de Farizeeën in Jezus' dagen hechten zij 
zozeer aan de traditie en bestaande regels, dat de Geest van Christus ondanks de 
schijn van vroomheid hier geen ruimte vindt. Men durft zelfs te spreken van 'eenheid 
in verscheidenheid', de aanstoot verbloemend die in de verdeeldheid is gelegen. De 
wil tot toenadering ontbreekt; en de zorg om het eigen voortbestaan heeft de aan-
dacht verdrongen voor een menigte soms wanhopig zoekende mensen, die geestelijk 
geen grond onder voeten hebben. 

Nu actieve missie en zending in verre landen tot het verleden behoort, zou de aan-
dacht zou moeten uitgaan naar de eigen directe omgeving. De eens zo vitale Europe-
se kerken zijn echter geen schim meer van wat ze geweest zijn. Zoekers vindt hier 
nauwelijks antwoord meer op hun vragen. Zij hebben geen interesse voor wat de 
kerken verdeeld houdt; want hun vragen zijn fundamenteler: Is er een God? en: Als 
God goed is, waarom dan die ellende in de wereld? en: Wat is eigenlijk het evange-
lie? Tijdens mijn verblijf in Ghana heb ik van de vele missie- en zendingswerkers 
nooit een bevredigend antwoord hierop gekregen. Pas later hoorde ik het kort en 
bondig verklaren: God heeft alle mensen lief. Hij is mens geworden, om mensen tot 
God te verheffen.  

God is mens geworden in Jezus, die Christus genoemd wordt: gezalfde, vol van de 
Geest van God. Zou Petrus de volle rijkwijdte van deze belijdenis bevatten?  
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Zouden christenen, hoe gering ook in aantal, de allesoverheersende betekenis gaan 
inzien van het evangelie van menswording en verrijzenis; en het gevaar waarin allen 
verkeren die God niet in hun leven toelaten, dan zouden de kerken er anders uitzien; 
en de urgentie van hun boodschap zou beter doorklinken. Zij zouden hun verant-
woording zouden voelen voor hen die buiten staan, zoekend naar de zin van het le-
ven. Zij zijn als schapen zonder herder2, zoals Jezus hen vol mededogen noemt. Wil-
librord, bid dat de Heer van de kerk mensen zal zenden in zijn oogst; want de oogst 
is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Laat de volken het horen: de HEER re-
geert; nu staat de aarde vast (psalm van dit feest). 
1)     gelovenbeleven.nl > de ogen van de ziel     2) Mt 9,36vv 

psalm 96 
L Zing voor de HEER een nieuwe melodie; 
 laat heel de wereld Hem eer betuigen. 
A Geef Hem de eer die Hem toekomt; 
 en verkondig zijn redding van dag tot dag. 
L Laat alle volken van zijn grootheid horen; 
 en maak aan de wereld zijn wonderen bekend.  
A Groot is de HEER en hoog verheven,  
 laat ál wat leeft Hem eren. 
L Nietswaardig zijn de goden der mensen; 
 maar de HEER heeft de hemelen gemaakt. 
A Verheven schoonheid gaat voor Hem uit, 
 macht en heerlijkheid vervullen zijn heiligdom. 

L Mensenfamilie, zoek naar de HEER; 
 en belijd zijn grootheid en macht. 
A Kom met je offers naar zijn heiligdom; 
 en geef Hem de eer die Hem toekomt. 
L Aanbid de HEER in zijn heilige schoonheid; 
 heel de wereld moet ontzag voor Hem hebben. 
A Laat de volken het horen: de HEER regeert;  
 nu staat de aarde vast. 
L Laat ál wat leeft vol vreugde zijn, 
 want onze God zal komen voor het oordeel. 
A Hij oordeelt de wereld rechtvaardig,  
 alle volkeren naar waarheid. 
     gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden 

*     *     * 
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zondag 9 november 2014   kerkwijding 
1ste lezing: Ez 1-2 + 8-9 + 12 
psalm 46 zie beneden 
2de lezing: 1Kor 3,9b-11 + 16-17 
evangelie:  Joh 2,13-22 

De ijver voor uw huis zal mij verteren. 

Het water dat uit de hemelse tempel stroomt (1ste lezing), wordt tot een rivier, waar-
langs de vruchtbomen overvloedig vrucht dragen. De profeet spreekt over de Geest 
als een waterstroom; en over christenen als bomen, die hun wortels uitslaan naar het 
water. Jezus leert zijn kerk hierover: Laat wie dorst heeft tot mij komen en laat 
drinken wie gelooft: stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien1. Hij 
spreekt over de Geest van God, die zijn leerlingen zullen ontvangen, om vruchten te 
dragen van wijsheid en inzicht, van genade en sterkte, van kennis en ontzag voor 
Jahweh2. Dit is de Geest waarin David zich verheugt: Er is een stroom die vreugde 
brengt in de stad van God, waar zijn heilige woningen zijn (psalm van deze dag). 
Onder die woningen moet worden verstaan de zielen van de gelovigen, die elk hun 
eigen plaats zullen hebben in de hemelse stad, waar zij met God verkeren. Dit is het 
wat Jezus zijn leerlingen voorhoudt: In het huis van mijn Vader zijn vele woningen3. 
Elke christen, die zichzelf vergeet om ruimte te bieden aan de Geest, ziet hoopvol uit 
naar de vervulling van deze belofte.  

De kerk - of in Jezus' dagen de tempel - is een afbeelding van dit huis. Christenen die 
zich beijveren om Gods wil te verstaan en te volbrengen, zullen zich met hart en ziel 
inzetten om in dit huis aan het werk van Christus te kunnen bijdragen. Zij zien hoe 
hun Heer de misstanden in de tempel bestreed; en bidden om zijn Geest, die hun zal 
leren hoe elk naar eigen vermogen kan bijdragen aan een kerk waar liefde heerst, en 
eensgezindheid; en waar de deuren openstaan voor zoekende en eenzame mensen. 
Zij houden Jezus' woorden in gedachten, die hij sprak toen hij vóór zijn gevangen-
name voor zijn bad tot de Vader: Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U mij ge-
schonken hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn4. Kan iemand zich zijn leerling 
noemen, zonder het zich aan te trekken als die heerlijkheid met voeten wordt getre-
den? Nee, maar evenals hun Heer worden allen die hem daadwerkelijk toebehoren 
verteerd van ijver om het huis van God, de kerk van Christus, hiertegen te bescher-
men. Want onze gedachte is de gedachte van Christus (2de lezing).  

Misschien vraagt iemand nog wat die misstanden zijn, en hoe die heerlijkheid met 
voeten wordt vertreden? Voorop staat wel de ongehoorde verdeeldheid van de kerk 
van Christus. Zelfs in kleine dorpen staan minstens twee en meestal nog meer ker-
ken. Alsof dit niet al erg genoeg is, trekken - terwijl in de kerken in hun eigen plaats 
zo goed als leeg zijn - sommigen zelfs naar grotere plaatsen, naar de kerk van hun 
eigen voorkeur. Geheel tegen het verlangen van hun Heer in volgen zij de gangbare 
moraal van 'elk wat wils'. Maar is Christus dan verdeeld? Wordt zo zijn heerlijkheid  
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niet vertrapt? De Heer van de kerk heeft een ander voorbeeld gegeven. Jezus is de 
synagoge trouw gebleven, die - wat de overheid betrof - hem bepaald niet welgezind 
was; en waar Farizeeën en Sadduceeën - conservatieven en vrijzinnigen - de dienst  
uitmaakten.  

Even erg is de gewoonte alleen naar de kerk te komen bij grote feesten, of als het een 
keer goed uitkomt. Wordt zo een gemeenschap opgebouwd? Zelfs in de besturen tref 
je mensen die je maar zelden in de kerkbanken ziet. Hoewel de koren veelal de 
dienst uitmaken in de liturgie komen veel koorleden alleen als ze moeten zingen. 
Verder …. maar ach, de lijst van misstanden is lang. Laten Christenen hierover niet 
verbitteren, of - nog erger - ook zelf hun heil elders zoeken; maar laten zich voegen 
naar de Heer van de kerk, die wil dat allen één zijn in het verlangen hem te dienen. 
Laten zij een voorbeeld nemen aan de heilige naar wie de kerk is genoemd, en die 
met volledig voorbijzien van zijn of haar eigen belangen en voorkeur de liefde van 
Christus heeft voorgeleefd. Laten zij de woorden van de psalmist ter harte nemen: 
De ijver voor uw huis heeft mij verteerd5. Zij weten zich één met Christus; en zin-
gen, vol van de Geest, het lied van deze dag: De HEER van het hemelse leger: Hij is 
mét ons. 
1) Joh 7,38     2) Jes 11,2     3) Joh 14,2     4) Joh 17,2     5) ps 69,10 

psalm 46 
L God is onze toevlucht en sterkte;  
 wij hebben geen angst, al beeft ook de aarde, 
  en wankelen de bergen* in zee. 
A Laat de golven maar bulderen,  
 laat de bergen bewegen in de woedende zee. 
L Er is een stroom* die vreugde brengt, *de H.Geest 
 in de stad van God waar zijn heilige woningen zijn. 
A Hier is God in haar midden, zij zal niet wankelen; 
 zij staat onwrikbaar vast als de nieuwe Dag aanbreekt. 
L Volkeren woeden en machtige naties wankelen; 
 dan verheft de HEER zijn stem, heel de aarde beeft. 
A De HEER van het hemelse leger: Hij is mét ons; 
 de God van Jakob is onze toevlucht. 

L Kom, en zie het werken van de HEER, 
 die op aarde wonderbaarlijke dingen verricht. 
A Hij maakt een einde aan de oorlog op aarde; 
 en vernietigt het verwoestende wapentuig. 
L Laat af, en weet dat Ik God ben: 
 verheerlijkt op aarde, verhoogd onder de volken. 
A De HEER van het hemelse leger*: Hij is mét ons; *engelen 
 de God van Jakob is onze toevlucht. 

*     *     * 
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EVANGELIETEKSTEN 
 
Matteüs 
1,18-24 zondag 1 van de Advent (A) 
2,13-15.19-22 zondag na Kerst 
3,1-12 zondag 2 van de Advent (A) 
4,1-11 zondag 1 van de 40-dagentijd (A) 
4,12-23 zondag 3 van de tijd door het jaar (A) 
5,1-12 zondag 4 van de tijd door het jaar (A) 
 Allerheiligen (ABC) 
5,13-16 zondag 5 van de tijd door het jaar (A) 
5,17-37 zondag 6 van de tijd door het jaar (A) 
5,38-48 zondag 7 van de tijd door het jaar (A) 
6,1-6.16-18 Aswoensdag (ABC) 
6,24-34 zondag 8 van de tijd door het jaar (A) 
7,21-27 zondag 9 van de tijd door het jaar (A) 
9,9-13 zondag 10 van de tijd door het jaar (A) 
9,36-10,8 zondag 11 van de tijd door het jaar (A) 
10,26-33 zondag 12 van de tijd door het jaar (A) 
10,37-42 zondag 13 van de tijd door het jaar (A) 
11,2-11 zondag 3 van de Advent (A) 
11,25-30 zondag 14 van de tijd door het jaar (A) 
13,1-23 zondag 15 van de tijd door het jaar (A) 
13,24-43 zondag 16 van de tijd door het jaar (A) 
13,44-52 zondag 17 van de tijd door het jaar (A) 
14,13-21 zondag 18 van de tijd door het jaar (A) 
14,22-33 zondag 19 van de tijd door het jaar (A) 
15,21-28 zondag 20 van de tijd door het jaar (A) 
16,13-20 zondag 21 van de tijd door het jaar (A) 
16,21-27 zondag 22 van de tijd door het jaar (A) 
17,1-9 zondag 2 van de 40-dagentijd (A) 
18,15-20 zondag 23 van de tijd door het jaar (A) 
18,21-35 zondag 24 van de tijd door het jaar (A) 
20,1-16 zondag 25 van de tijd door het jaar (A) 
21,1-11 zondag 6 van de 40-dagentijd (ABC)  
                      (Palm- en Passiezondag) 
21,28-32 zondag 26 van de tijd door het jaar (A) 
21,33-43` zondag 27 van de tijd door het jaar (A) 
22,1-14 zondag 28 van de tijd door het jaar (A) 
22,15-21 zondag 29 van de tijd door het jaar (A) 
22,34-40 zondag 30 van de tijd door het jaar (A) 
23,1-12 zondag 31 van de tijd door het jaar (A) 
24,37-44 zondag 1 van de Advent (A) 
25,1-13 zondag 32 van de tijd door het jaar (A) 
25,14-30 zondag 33 van de tijd door het jaar (A) 
25,31-46 Christus koning (A) (einde van het kerkelijk jaar) 
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28,1-10 paaswake (A) 
28,16-20 Hemelvaart (A) 
 zondag na Pinksteren (B) (Drie-eenheid) 
 
Marcus 
1,1-8 zondag 2 van de Advent (B) 
1,7-11 doop van de Heer (B) 
1,12-15 zondag 1 van de 40-dagentijd (B) 
1,14-20 zondag 3 van de tijd door het jaar (B) 
1,21-28 zondag 4 van de tijd door het jaar (B) 
1,29-30 zondag 5 van de tijd door het jaar (B) 
1,40-45 zondag 6 van de tijd door het jaar (B) 
2,1-12  zondag 7 van de tijd door het jaar (B) 
2,18-22  zondag 8 van de tijd door het jaar (B) 
2,23-3,6  zondag 9 van de tijd door het jaar (B) 
3,20-35  zondag 10 van de tijd door het jaar (B) 
4,26-34  zondag 11 van de tijd door het jaar (B) 
4,35-41  zondag 12 van de tijd door het jaar (B) 
5,21-43  zondag 13 van de tijd door het jaar (B) 
6,1-6  zondag 14 van de tijd door het jaar (B) 
6,7-13  zondag 15 van de tijd door het jaar (B) 
6,30-34  zondag 16 van de tijd door het jaar (B) 
7,1-8.14-15.21-23  zondag 22 van de tijd door het jaar (B) 
7,31-37  zondag 23 van de tijd door het jaar (B) 
8,27-35  zondag 24 van de tijd door het jaar (B) 
9,2-10 zondag 2 van de 40-dagentijd (B) 
9,30-37 zondag 25 van de tijd door het jaar (B) 
9,38-43.45.47-48 zondag 26 van de tijd door het jaar (B) 
10,2-16 zondag 27 van de tijd door het jaar (B) 
10,17-30 zondag 28 van de tijd door het jaar (B) 
10,35-45 zondag 29 van de tijd door het jaar (B) 
10,46-52 zondag 30 van de tijd door het jaar (B) 
11,1-10 zondag 6 van de 40-dagentijd (B)  
 (Palm- en Passiezondag) 
12,28-34 zondag 31 van de tijd door het jaar (B) 
12,38-44 zondag 32 van de tijd door het jaar (B) 
13,24-32 zondag 33 van de tijd door het jaar (B) 
13,33-37 zondag 1 van de Advent (B) 
14,12-16.22-26 tweede zondag na Pinksteren (B) (Sacramentsdag) 
16,1-8 paaswake (B) 
 Paaszondag (B) (eerste zondag van de paastijd) 
16,15-20 Hemelvaart (B) 
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Lucas 
1,1-4;4,12-21 zondag 3 van de tijd door het jaar zondag (C) 
1,5-17 Johannes de Doper (geboorte) (ABC) 
1,26-38 zondag 4 van de Advent (B) 
1,39-45 zondag 4 van de Advent (C) 
1,39-56 Maria hemelvaart (ABC) 
1,57-66.80 Johannes de Doper (ABC) 
2,1-14 kerstnacht (ABC) 
2,16-21 1 januari  (ABC) (Maria moeder van God) 
2,22-40 zondag na Kerst (heilige familie) (B) 
2,41-52 zondag na Kerst (heilige familie) (C) 
3,1-6 zondag 2 van de Advent (C) 
3,10-18 zondag 3 van de Advent (C) 
3,15--16.21-22 doop van de Heer (C) 
4,1-13 zondag 1 van de 40-dagentijd (C) 
4,21-30 zondag 4 van de tijd door het jaar (C) 
5,1-11  zondag 5 van de tijd door het jaar (C) 
6,17.20-26  zondag 6 van de tijd door het jaar (C) 
6,27-38  zondag 7 van de tijd door het jaar (C) 
6,39-45  zondag 8 van de tijd door het jaar (C) 
7,1-10  zondag 9 van de tijd door het jaar (C) 
7,11-17  zondag 10 van de tijd door het jaar (C) 
7,36-8,3  zondag 11 van de tijd door het jaar (C) 
9,11-17 tweede zondag na Pinksteren (C) (Sacramentsdag) 
9,18-24 zondag 12 van de tijd door het jaar (C) 
9,28-36 zondag 2 van de 40-dagentijd (C) 
9,51-62 zondag 13 van de tijd door het jaar (C) 
10,11-12.17-20  zondag 14 van de tijd door het jaar (C) 
10,25-37 zondag 15 van de tijd door het jaar (C) 
10,38-42 zondag 16 van de tijd door het jaar (C) 
11,1-13 zondag 17 van de tijd door het jaar (C) 
12,13-21 zondag 18 van de tijd door het jaar (C) 
12,32-48 zondag 19 van de tijd door het jaar (C) 
12,49-53 zondag 20 van de tijd door het jaar (C) 
13,1-9 zondag 3 van de 40-dagentijd (C) 
13,22-30 zondag 21 van de tijd door het jaar (C) 
14,1.7-14 zondag 22 van de tijd door het jaar (C) 
14,25-33 zondag 23 van de tijd door het jaar (C) 
15,1-3.11-32 zondag 4 van de 40-dagentijd (C) 
15,1-32 zondag 24 van de tijd door het jaar (C) 
16,1-13 zondag 25 van de tijd door het jaar (C) 
16,19-31 zondag 26 van de tijd door het jaar (C) 
17,5-10  zondag 27 van de tijd door het jaar (C) 
17,11-19  zondag 28 van de tijd door het jaar (C) 
18,1-8  zondag 29 van de tijd door het jaar (C) 
18,9-14  zondag 30 van de tijd door het jaar (C) 
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19,1-10  zondag 31 van de tijd door het jaar (C) 
19,28-40 zondag 6 van de 40-dagentijd (C) 
 (Palm- en Passiezondag) 
20,27-38  zondag 32 van de tijd door het jaar (C) 
21,5-19  zondag 33 van de tijd door het jaar (C) 
21,25-28.34-36 zondag 1 van de Advent (C) 
23,35-43 Christus Koning (C) 
23,44-46.50-53; 24,1-6 Allerzielen (ABC) 
24,1-12 Paaswake (C) 
 zondag 1 van de paastijd (C) (Paaszondag) 
24,13-35 zondag 3 van de paastijd (A) 
24,35-48 zondag 3 van de paastijd (B) 
24, 46-53 Hemelvaart (C) 
 

Johannes 
1,1-18 Kerstdag (ABC) 
 tweede zondag na Kerst (ABC) 
1,6-8.19-28 zondag 3 van de Advent (B) 
1,29-34 zondag 2 van de tijd door het jaar (A) 
1,35-42 zondag 2 van de tijd door het jaar (B) 
2,1-11  zondag 2 van de tijd door het jaar (C) 
2,13-25 zondag 3 van de 40-dagentijd (B) 
3,14-21  zondag 4 van de 40-dagentijd (B) 
3,16-18 zondag na Pinksteren (C) (Drie-eenheid) 
4,5-42  zondag 3 van de 40-dagentijd (A 
6,1-15  zondag 17 van de tijd door het jaar (B) 
6,24-25  zondag 18 van de tijd door het jaar (B) 
6,41-51  zondag 19 van de tijd door het jaar (B) 
6,51-58  zondag 20 van de tijd door het jaar (B) 
 tweede zondag na Pinksteren (A) (Sacramentsdag) 
6,60-69 zondag 21 van de tijd door het jaar (B) 
8,1-11 zondag 5 van de 40-dagentijd (C) 
9,1-41 zondag 4 van de 40-dagentijd (A) 
10,1-11 zondag 4 van de Paastijd (A) 
10,11-18  zondag 4 van de Paastijd (B) 
10,27-30 zondag 4 van de Paastijd (C) 
11,1-45 zondag 5 van de 40-dagentijd (A) 
11,17-27 Allerzielen  (ABC) (zie bijzondere vieringen) 
12-12-16 zondag 6 van de 40-dagentijd (B)  
 (Palm- en Passiezondag) 
12,20-33 zondag 5 van de 40-dagentijd (B) 
13,1-15 Witte Donderdag (ABC) 
13,31-35 zondag 5 van de Paastijd (C) 
14,1-12 zondag 5 van de Paastijd (A) 
14,15-21  zondag 6 van de Paastijd (A) 
14,23-29 zondag 6 van de Paastijd (C) 
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15,1-8  zondag 5 van de Paastijd (B) 
15,9-17 zondag 6 van de Paastijd (B) 
16,12-15  zondag na Pinksteren (C) (Drie-eenheid) 
17,1-11  zondag 7 van de Paastijd (A) 
17,11-19  zondag 7 van de Paastijd (B) 
17,20-26  zondag 7 van de Paastijd (C) 
18,1-19.42 Goede Vrijdag (ABC) 
18,33-37 Christus Koning (B) 
20,1-9  zondag 1 van de Paastijd (ABC) (Paaszondag) 
20,19-23 Pinksteren (ABC) 
20,19-31  zondag 2 van de Paastijd (C) 
21,1-19  zondag 3 van de Paastijd (C) 

*     *     * 
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AFKORTING VAN BIJBELBOEKEN 
OUDE TESTAMENT 

vijf boeken van Mozes 
genesis gen 
exodus ex 
leviticus lev 
numeri  num 
deuteronomium deut 

geschiedenis van Israël 
Jozua Joz 
rechters re 
Ruth Ruth 
1ste boek Samuël 1Sam 
2de boek Samuël 2Sam 
1ste boek. koningen 1kon 
2de boek koningen 2kon 
1ste boek kronieken 1kron 
2de boek kronieken 2kron 
Ezra Ezra 
Nehemia Neh 
Ester Est 

poëtische boeken 
Job Job 
psalmen ps 
spreuken spr 
prediker pr 
hooglied hoogl 

vier grote profeten 
Jesaja Jes 
Jeremia Jer 
klaagliederen van Jeremia. klaagl 
Ezechiël Ez 
Daniël Dan 

twaalf kleine profeten 
Hosea Hos 
Joël Joël 
Amos Am 
Obadja Ob 
Jona Jona 
Micha Mi 
Nahum Nah 
Habakkuk Hab 
Sefanja Sef 
Haggai Hag 
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Zacharia Zach 
Maleachi Mal 

deutero-kanonieke boeken 
Tobit Tob 
Judit Jud 
1ste boek Makkabeeën 1Makk 
2de boek Makkabeeën 2Makk 
wijsheid van Salomo wijsh 
wijsheid v Jezus Sirach Sir 
Baruch Bar 
 

NIEUWE TESTAMENT 

vier evangeliën 
Matteüs Mt 
Marcus Mc 
Lucas Lc 
Johannes Joh 

handelingen vd apost. hand 

brieven van Paulus 
aan Rome Rom 
1ste brief aan Korinte 1Kor 
2de brief aan Korinte 2Kor 
aan de Galaten Gal 
aan Efese Ef 
aan Filippi Fil 
aan Kolosse Kol 
1ste brief. aan Tessalonica 1Tes 
2de brief aan Tessalonica  2Tes 
1ste brief aan Timóteüs 1Tim 
2de brief aan Timóteüs 2Tim 
aan Titus Tit 
aan Filémon Filem 

algemene brieven 
aan de Hebreeën Heb 
brief van Jakobus Jak 
1ste brief van Petrus 1Pe 
2de brief van Petrus 2Pe 
1ste brief van Johannes 1Joh 
2de brief van Johannes 2Joh 
3de brief van Johannes 3Joh 
brief van Judas Jud 

openbaring van Johannes openb (apocalyps) 


