
3de zondag door het jaar. B-cyclus 
"De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde 
Boodschap" 
(De volheid van de tijd is gekomen,het Rijk Gods is dichtbij. Bekeer je en geloof in 
het evangelie) 
 
Beste mensen,  
Vandaag klinken die woorden van Jezus over de nabijheid van het Rijk Gods ietwat 
vreemd. Er wordt al zo lang gebeden "Uw Rijk kome". 
Ik vraag me soms af wat deze woorden kunnen betekenen voor iemand wiens 
persoonlijk leven gebroken is door een trauma dat hij of zij niet te boven komt... 
Wat kunnen deze woorden betekenen voor iemand die vindt dat zijn of haar leven 
een mislukking is geworden...voor mensen op de vlucht , slachtoffers van geweld, 
van natuurrampen... voor hoogbejaarden die niet terecht kunnen in een 
verzorgingscentrum... 
En hoe komen deze woorden over als je de diagnose krijgt van een 
levensbedreigende ziekte... 
als je treurt om het verlies van een geliefde... 
 
Wat mogen we verstaan onder "Rijk Gods"? 
Het Rijk Gods is een wereld waarin mensen leven en sterven in dienst van elkaar, 
een wereld  zoals God het leven bedoelt. 
Het is een manier van leven waarin liefde, barmhartigheid en gerechtigheid 
sleutelwoorden zijn. Ze wijzen in de richting van een samenleving waarin 
rechtvaardige  verhoudingen tot stand komen,  
rechtvaardige verhoudingen die zo nodig zijn voor de arme, de verdrukte , de 
achtergestelde, de vergeten groep.  
Liefde die zichtbaar wordt in  gerechtigheid en barmhartigheid wijst  in de richting 
van een samenleving waarin alle mensen  tot hun recht komen,  
waar allen in de noodzakelijke levensbehoeften kunnen voorzien, 
 waar geen uitbuiting is, geen machtsmisbruik,  
waar mensen in vrede kunnen genieten van de vruchten van hun arbeid,  
waar mensen elkaar nabij zijn en elkaar nabij blijven ook en vooral als het minder 
goed gaat. 
 
Vandaag geloven dat Gods Rijk komt, klinkt als een enorme uitdaging. Het vraagt 
een bekering, een ommekeer, een manier van leven zoals Jezus  het ons 
voorleefde.  



"Kom en volg mij" zegt Hij ook vandaag tot ons. Hem volgen is geloven in Zijn 
Boodschap, is Hem navolgen zowel in gebed en inkeer als in de actie. 
En wellicht is ons antwoord niet zo radicaal als dat van de eerste volgelingen die 
onmiddellijk de netten en de boot achter zich lieten om met Jezus mensen op te 
vangen. Wellicht herkennen we ons beter in de profeet Jona die eerst op de vlucht 
slaat om niet te moeten ingaan op wat God van hem vraagt. 
Wellicht krijgt ons antwoord langzaamaan gestalte, met vallen en opstaan, met 
afwisselend twijfel en zekerheid. 
Christenen, wereldwijd, en alle mensen van goede wil, worden geroepen om het 
Rijk Gods nabij te brengen. 
En het is te doen want 
voor elke zieke die wordt verzorgd of bezocht, voor elke dakloze, elke arme die 
geen honger of kou meer lijdt, voor elke vreemde die in openheid  en respect 
tegemoet wordt getreden, voor elke bejaarde die warmte en aandacht krijgt,voor  
elke treurende die wordt getroost is het Rijk Gods reeds begonnen.  
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