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Homilie zondag 21 oktober 2018 

 

Geliefde Mensen, 

Beseffen we wel tenvolle wat het betekent, 

wat de consequenties zijn 

als we hier vandaag naar dit kerkgebouw gekomen zijn 

om dichtbij Jezus te zitten…? 

Wat de gevolgen zijn als we van de beker drinken die Jezus drinkt? 

En mee-eten van zijn Lichaam dat hier gebroken wordt? 

‘Neemt en eet hiervan, dit is mijn Leven en Mijn Liefde voor ieder van U’ 

 

Je weet niet wat je vraagt, zegt Hij tot Jacobus en Johannes. 

Weet ik vandaag wel wat ik doe door naar hier te komen? 

En hoe seffens ieder van ons hier vandaan zal gaan? 

 

 

Er is maar één mogelijke Weg, toont Jezus mij vandaag: 

Als een dienende geloofsgemeenschap,  

gezonden naar ons dagelijkse leven op de volgende wijze: 

Zo is het onder ons Christenen zeker niet zoals bij machthebbers en machtsmisbruikers! 

Wie daarentegen groot wil worden onder ons, maakt telkens de keuze om  dienaar te zijn. 

Wie onder ons eerste wil zijn, kiest om  slaaf van allen te  zijn. 

Vanuit de gedwongen slavernij in Egypte naar een zelfgekozen manier-van-leven van 

dienstbaarheid. 

Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden 

maar om te dienen, 

en zijn leven te geven als losgeld voor velen. 

 

Een dienende geloofsgemeenschap zijn… 

Hoe vandaag dienend zijn 

in de voetsporen van Jezus die ons toont 

hoe we Gods Aanwezigheid in ons zijn gang kunnen laten gaan 

en ons als mens helemaal open en ten dienste kunnen stellen van onze schepper, onze Bron 

om zo gevormd te worden tot Mensenzoon, Mensendochter… 

 

 

Uw Wil geschiede 

Uw Liefde zo zijn gang laten gaan in mij, 
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dat mijn spontaan patroon omgevormd wordt 

van heerser naar dienaar; 

van belangrijkste grote man naar slaaf van allen; 

van het leven van anderen te pakken naar mijn leven geven; 

Van Liefde te verwachten naar eerst onvoorwaardelijk Lief te hebben, 

Van te wreken naar te vergeven, 

Van gediend te worden naar te dienen 

 

Het Goede Nieuws, Evangelie, zet alles op zijn kop. 

Is dat geen Evolutie?   

Van mens zijn ten koste van elkaar       

evolueren naar Gods Kinderen van het Licht die ten dienste staan van elkaar? 


