Nederlands
20e Zondag door het Jaar C
God, voor hen die U liefhebben hebt Gij
het geluk bereid dat geen oog heeft gezien.
Raak ons met uw liefde, zodat wij in allen
U beminnen, en het beloofd geluk aanschouwen
dat elk verlangen overtreft. (Openingsgebed)

Van leven naar eucharistie
Hoe sterker persoonlijkheid iemand heeft, hoe meer zijn ideeën stoten op conformismen
van allerlei aard, hoe meer er tegen hem openlijk wordt gecontesteerd. Hij is een teken van
tegenspraak. Tegenover hem kan men niet neutraal blijven. Dikwijls kiest men met geweld
voor of tegen hem. Dan komt er een ogenblik dat hartstochten oplaaien, maar zijn meest
sprekend getuigenis ligt in lijden en offer.

Eerste lezing

Jeremia 38,4-6.8-10

In die dagen zeiden de edelen tot de koning: Laat die profeet Jeremia
ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de soldaten die
nog in de stad zijn en de hele bevolking. Die man wil niet het welzijn
van het volk, maar zijn ondergang. Koning Sidkia antwoordde: Goed,
hij is in uw macht; ik kan toch niet tegen u op. Toen grepen zij Jeremia
vast en wierpen hem in de put van prins Malkia, in de nabijheid van
het wachthuis; met touwen lieten ze hem neer. In de put was geen
water, alleen slijk, zodat Jeremia erin wegzonk. Terwijl de koning
zitting hield in de Benjaminpoort verliet Ebed-Melek het paleis, ging
naar de koning en zei: Heer koning, deze mannen hebben een
misdaad begaan tegen de profeet Jeremia, door hem in de put te
werpen; daarop gaf de koning aan de Ethiopiër Ebed-Melek de
opdracht: Neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia
uit de put eer hij sterft.
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Tweede lezing

Hebreeën 12,1-4

Broeders en zusters, laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het
geloof en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om
vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we ons hebben ingeschreven. Zie
naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde
die Hem toekwam heeft Hij een kruis op zich genomen en Hij heeft de schande
niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. Denkt aan Hem die
zoveel tegenwerking van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit
te vallen en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde heeft u nog
geen bloed gekost.

Evangelie

Lucas 12,49-53

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en
hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is. Meent gij dat Ik op aarde vrede
ben komen brengen? Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen
er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee
tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de
moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder, de
schoonmoeder tegenover de schoondochter en de schoondochter tegenover de
schoonmoeder."

Van eucharistie naar leven
In de mensengeschiedenis was er zonder enige twijfel geen enkel edel mens die zoveel besproken
en tegengesproken werd als Jezus Christus. Hij heeft nochtans zijn getuigenis met een vrij
gekozen martelaarschap bevestigd. Zijn leven en dood verdeelden de wereld in twee. Om zijn
leerling te zijn moet men naar zijn voorbeeld de moed hebben uit te komen voor de waarheid
waarin men gelooft. De hevigste tegenspraak moet men heldhaftig kunnen trotseren. Dé vrede
die Hij beloofde komt pas nadat wij verdeeldheid als normaal aanvaarden en aan Hem
gelijkvormig worden zowel in de Kerk als erbuiten. Maar de meest radicale contestatie waartoe
Jezus ons drijft, ligt die niet in ons eigen binnenste? Wij kunnen ons de vraag stellen of wij de
evangelische leer niet al te dikwijls vermengen met een hele reeks persoonlijke motieven die ver
van edel zijn. Wat God vraagt is een echt getuige te zijn van Christus en van Hem alleen.
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