Nederlands
8e Zondag door het Jaar C
Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart.
Want waar het hart vol van is,
daar loopt de mond van over. (Lc 6,45)

Van leven naar eucharistie
Verhoudingen tussen mensen worden opgebouwd door middel van woorden. Zij zijn hét
communicatiemiddel bij uitstek. Nochtans, menselijke woorden zijn ook dubbelzinnig. Zij
kunnen evengoed onthullen als verhullen, al naargelang zij schijnheilig de leugen verbergen
of vrijmoedig de waarheid spreken. In elk geval geven zij altijd maar een deel van onze
betrachtingen weer. Geen enkel woord is volledig helder. De klaarheid van de taal kan zijn als
die van kristal, maar de taal kan ook dof zijn als misvormd en mat glas. Zó zelfs dat
psychologen de taal soms moeten ontcijferen. Tenslotte staat de helderheid waarmee woorden
worden weergegeven in functie van de zuiverheid en de eenvoud van ons hart. Zo ook de
eerlijke inzet van iemand die consequent doet wat hij zegt.

Eerste lezing

Wijsheid van Jezus Sirach 27,4-7

Als men de zeef schudt, blijft het kaf. En in het spreken ontdekt men het boze
van de mens. Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven, en
de mens door wat hij zegt in het gesprek. Aan de vruchten van de boom
erkent men de boomgaard, en aan de woorden van de mens zijn gezindheid.
Prijs daarom geen mens vóórdat hij gesproken heeft, want eerst op grond
daarvan kan men een mens beoordelen.

Tweede lezing

I Korintiërs 15,54-58

Broeders en zusters, wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid is
bekleed en het sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de
Schrift in vervulling gaan: "De dood is verslonden, de zege is behaald! Dood,
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waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?" De angel van de dood is
de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die ons
de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer. Daarom geliefde
broeders en zusters, weest standvastig en onwankelbaar en gaat altijd voort
met het werk des Heren; gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet
vergeefs is.

Evangelie

Lucas 6,39-45

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: "Kan soms de ene
blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat
niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn
meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en
waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw
broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de
balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw
eigen oog, dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen
verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Er bestaat geen goede boom
die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede
vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men aan zijn vruchten; men
plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik.
Een goed mens brengt het goede te voorschijn uit de schat van goedheid in
zijn hart; maar een slechte brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van
slechtheid; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over."

Van eucharistie naar leven
Om samen één christelijke gemeenschap op te bouwen, om elkaar te begrijpen en te steunen,
gebruiken mensen woorden. Die moeten oprecht en eerlijk zijn, anders begrijpt men elkaar
niet. En wij weten wat dan wordt opgebouwd: een toren van Babel. Het is echter niet
voldoende dat onze woorden echte hartsgeheimen prijsgeven. Zij moeten nog dieper gaan.
Uiteindelijk moeten zij komen tot de christelijke onderlaag die bewoond is door de Geest. Dan
kunnen wij Gods Woord zelf laten spreken. Hij alleen kan Gods Woord meedelen aan iemand
anders, die er zich eerst zo door heeft laten bekeren dat hij in zijn hart Christus' liefde zelf
bezit.
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