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17e Zondag door het Jaar A

WWWWiiiijjjj    wwwweeeetttteeeennnn,,,,    ddddaaaatttt    GGGGoooodddd    iiiinnnn    aaaalllllllleeeessss    hhhheeeetttt    hhhheeeeiiiillll    bbbbeeeevvvvoooorrrrddddeeeerrrrtttt
vvvvaaaannnn    ddddiiiieeee    HHHHeeeemmmm    lllliiiieeeeffffhhhheeeebbbbbbbbeeeennnn....    ((((RRRRoooommmm    8888,,,,22228888))))

Van leven naar eucharistie

Iemand met een vastomlijnd plan, een ideaal, en een liefde die hij door dik en
dun wil doorzetten, ziet of denkt vaak aan niets anders meer. Meegesleept door
de dynamiek van zijn eigen betrachtingen denkt hij zelfs niet verder na. Hij
geeft zich volledig. Wij kunnen ons echter afvragen of er wel iets bestaat in
deze wereld waaraan wij alles mogen opofferen.

Eerste lezing I Koningen 3,5.7-12

In die dagen verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en
zei: "Wat wilt ge dat Ik u geef?" Salomo antwoordde: "Heer mijn God,
Gij hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader
David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik
doen of laten moet. Zo staat uw dienaar temidden van het volk dat Gij
uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te
schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te
kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen
goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote
volk van U?" Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot
hem: "Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een
lang leven en ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw
vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen
spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol
wijsheid en begrip, zoals voor u niemand ooit heeft gehad en ook na u
niemand zal hebben."
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Tweede lezing Romeinen 8,28-30

Broeders en zusters, wij weten, dat God in alles het heil bevordert van
die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen
zijn. Want die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de
eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd,
heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die
Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.

Evangelie Matteüs 13,44-46

In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Het Rijk der hemelen gelijkt op
een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij
hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij
bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een
koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote
waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht
haar."

Van eucharistie naar leven

De christen is een gelovige die leeft van en voor Christus. Alles beoordeelt hij in
dit licht. En om zich door Christus te laten stuwen verzaakt hij aan al de rest.
Hij spaart zich geen enkele inspanning, geen enkel offer. In de ogen van de
anderen zal deze aanhankelijkheid hem waarschijnlijk niet veel veranderen. Hij
leeft immers iedere dag het leven van elke dag. Zijn gewone
verantwoordelijkheden neemt hij op als iedereen. Hij heeft ook zijn gebreken.
Maar hij is bezield met een nieuwe geest. Deze maakt hem in zekere zin tot een
ander mens. Daarin vindt hij de zin van zijn leven.
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Broeders en zusters, wij weten, dat God in alles het heil bevordert van die Hem
liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij
tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het
beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij
gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.

Evangelie Matteüs 13,44-52

In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,
verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn
blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. Ook
gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij
een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat
en kocht haar. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee
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