Nederlands
3e Zondag door het Jaar B
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en verlosser. (Ps 25,5)

Van leven naar eucharistie
Voor heel veel mensen is het volgen van de mode een soort obsessie geworden.
Zij kiezen dan ook de gemakkelijkste weg, die de slogans van de dag hen
voorhouden. Personencultus en vedettes kunnen een massa opzwepen. Wij
kunnen ons afvragen of deze opwinding, die het doen en laten van 'n mens
domineert, nog toelaat dat deze mens zich vrij inzet. Want een mens verandert
toch maar of wordt maar pas een ander mens als hij iemand kan volgen aan
wie hij zich geven kan of als hij zich aangesproken voelt door iemand die hem
oproept uit zichzelf te komen.

Eerste lezing

Jona 3,1-5.10

Het woord des Heren werd gericht tot Jona: "Begeef u op weg naar
Ninive, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal
ingeven." En Jona begaf zich op weg naar Ninive zoals de Heer hem
bevolen had. Ninive nu was een geweldig grote stad, wel drie
dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis
ver en hij preekte als volgt: "Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan!"
De mensen van Ninive geloofden het woord van God; ze riepen een
vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan. En
God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag
bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd
had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.
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Tweede lezing

I Korintiërs 7,29-31

Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een
vrouw hebben zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen als weenden zij
niet; zij die zich verheugden als waren zij niet verheugd; zij die kopen als
werden zij geen eigenaar. Kortom zij die met het aardse omgaan moeten
er niet in opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.

Evangelie

Marcus 1,14-20

Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en
verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: "De tijd is vervuld en het
Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap." Toen
Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van
Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer;
zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: "Komt, volgt Mij; Ik zal
maken dat gij vissers van mensen wordt." Terstond lieten zij hun netten
in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon
van Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig
met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun
vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Van eucharistie naar leven
De schrift beschrijft drie op elkaar volgende godsdienstige stadia. In het begin ziet zij de
rechtvaardige samen met God optrekken, zij aan zij. Maar zodra het geloofsavontuur
begint, gaat de gelovige van het Oude Verbond als 't ware God vooraf, zonder te weten
waarheen zijn weg leidt. Het Evangelie schept een nieuw soort gelovige: een gelovige die
weet waarheen hij gaat. Hij loopt achter iemand aan, hij volgt Christus. En omdat de
christen bij het vertrek, in de blik van Christus, heel de afstand heeft ontdekt tussen wat hij
was en wat de Meester van hem verwacht, weet hij dat hij zich altijd meer zal moeten
bekeren. Door zijn overtuigend geloof kan hij de mensen beletten ijdele idolen of
voorbijgaande modes na te lopen.
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