
Homilie 20/02/2020 Zevende zondag door het jaar C 

Verbonden zijn door elkaar kansen te geven, zoals God aan ieder steeds opnieuw kansen geeft. 

 

Inspiratieteksten: 

1 Sam 26, 2.7-9 12-13 22-23 David vergeeft zijn koning Saul zijn jaloersheid en blijft hem trouw 

omdat God Saul tot koning gezalfd heeft. 

Luc 6, 27-38  De Vlakterede; Bemint je vijanden… 

Het Boek van de vreugde, interview door Douglas Abram tussen Dalai Lama en Desmond Tutu. 

s.j.  Mistan Fr. : onze menselijke relaties verbinden met onze relatie met God. 

 

Dierbaren, hier in de kerk of verbonden met de uitzending, 

De  Barometer staat op oranje door de zorg voor elkaar, bijzonder door volharding en volgzaamheid, 

en door respect voor de kwetsbaren, kunnen we vandaag hoopvol zeggen, wéér een stap naar 

ontmoeting, die door de corona  belemmerd was, opnieuw dichter bij, en opnieuw genieten van 

dans, van samen genieten van lekker tafelen, genieten van toneel, van film, van jeugdbeweging, 

maar vooral intense nabijheid bij wie ziek en   vereenzaamd is, en in verdriet en troost elkaar kunnen 

steunen. 

In het Evangelie van vandaag schrijft Lucas, Jezus zijn  Vlakterede, even sterk als Jezus Bergrede. Het 

is een sterke tekst, volgens de beste exegeten, hooggeschoolden theologen in de Bijbelkennis, is dit 

een van de weinige teksten die “ Jezuswoorden” kunnen genoemd worden. Geen weergaven van de 

verhalen over en met Jezus, maar een boodschap, woorden die Jezus zelf uitgesproken heeft. 

Bewaren wij ook niet van die gevleugelde woorden : ons moeder zei….woorden met gezag. 

Jezus woorden: Bemint uw vijanden… doet wel aan die u haten…zegent hen die u verloochenen….. 

                              bidt voor hen die u mishandelde…., Als iemand je een klop geeft op de ene wang,    

                              keer hem ook de andere toe… 

Hoe radicaal, zijn dat geen onmogelijke eisen,. Het kwaad wat mensen elkaar aandoen, is dat soms 

niet vernietigend, breekt dit geen relatie, geen therapie ken dit helen…. Is dit niet naïef, zo een 

levensvisie te ontwikkelen , vergeven, beminnen ondanks het ondraaglijke lijden? Heeft dit niet 

eerder recht op straf, vergelding en zelfs wraak?  

De Jezus woorden brengen hier een nieuwe gezindheid: vergeven en solidair zijn. 

Waarom is het zo moeilijk de eerste stap te zetten in de verzoening, niet alleen op wereldvlak, maar 

ook in onze kleine oorlogjes, in eigen familie, met buren  collega’s, partnerrelatie, onbegrip tussen de 

geloofsgemeenschappen…Wie volgt Jezus woorden en daden in deze kleine, maar pijnlijke 

gevoelens? 

Jezus zegt :’ Wees, net als jullie Vader goed voor anderen mensen. Veroordeel andere mensen niet, 

dan zal God jou ook niet veroordelen. De media zouden dan blij nieuws kunnen brengen, hoopvolle 

verhalen, verhalen met toekomst. Vergeef mensen als ze fouten maken, dan doet God dat ook.   



Een tweede nieuwe gezindheid in Jezus woorden:’ Geef en u zal gegeven worden met een gulle hand  

of een afgemeten hand, gul of afgemeten , het is een hemels verschil. Jezus zegt, Wees, net als de 

Vader, goed voor andere mensen. 

Geef en je zult krijgen, meer dan je kunt vast houden. Want zo veel als jij aan anderen geeft, zoveel 

geeft God aan jou. Herinner je nog het beeld van de landbouwer die aan de koper, bij een zak 

aardappelen, correct afgewogen, er nog een schep zo maar gratuit bijvoegt Correct afwegen is de  

wereldse   rechtvaardigheid, méér geven is dat niet een hemelse input, voor een gelovige geraakt 

door het evangelie. 

Rechtvaardigheid is gelijkwaardigheid erkennen, maar liefde vol handelen is méér: 

een surplus, een schepje bij, een helpend gebaar, iet wat meer tijd schenken, een geschenkje extra… 

Méér dan wat rechtvaardig is, is de houding van Jezus, in zijn vergeving, in zijn inzet voor elke mens, 

vooral voor diegenen die wat aan de rand van de gemeenschap , zelfs er uit werden gestoten. 

Onrecht vergeven, ons recht opeisen zonder geweld is een evangelische houding. In het boek van 

Vreugde, een gesprek tussen twee grote levensbeschouwers, de  Daila Lama en Desmond Tutu wordt 

door hen getuigd hoe Vreugde ontstaat, door rechtvaardigheid, door vergeving, méér nog in 

Barmhartigheid, alles vergevend in Dankbaarheid aan God. God, die in elke mens zijn barmhartigheid 

uitstraalt, en zo een vonk overbrengt, de andere wang aan te bieden. 

Dank uitspreken wordt dan appreciatie van de Nabijheid, die wij van elkaar en van God mogen 

ervaren. 

Dank aan u allen . 

G/S                

 .     

   


