
Nederlands

Vienna International Religious Centre   www.virc.at

13e Zondag door het Jaar C
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Van leven naar eucharistie

In plaats van hem geleidelijk aan vrij te maken, verstrikt onze comfort- en consumptiebeschaving
de mens steeds onherroepelijker in haar greep. Gevangen in zijn groeiende behoefte naar
zekerheid verliest hij de smaak en de moed voor het risico. Hij wordt de slaaf van een reeks
complexen, zodat de psychoanalyse alle moeite moet doen om hem daarvan te verlossen. Nog
erger zelfs! Onder invloed van het omringend materialisme, stort hij zich hoogmoedig en
egocentrisch in geweld, gierigheid en vermaak. Sommige drugs geven hem wellicht de illusie van
een bevrijding. Slechts doorheen een louteringsproef of door contact met een persoon die in staat
is hen van zichzelf te bevrijden en hen ontvankelijk te maken opdat zij zich weer zouden inzetten,
zullen de mensen weer de echte weg van de vrijheid kunnen inslaan.

Eerste lezing I Koningen 19,16b.19-21

In die dagen zei de Heer tot Elia: Gij moet Elisa, de zoon van Safat zalven tot uw
opvolger als profeet. Elia vertrok vandaar en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl
die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf
bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe.
Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: Laat mij eerst afscheid
nemen van mijn vader en mijn moeder; dan zal ik u volgen. Hij antwoordde hem:
Ga maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht? Hierop ging Elisa naar de
ossen terug, slachtte er twee, kookte het vlees op het hout van de jukken en gaf
het aan het werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

Tweede lezing Galaten 5,1.13-18

Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons gemaakt. Houd dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Gij werdt geroepen om vrije mensen te
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zijn. Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht; dient
elkaar in liefde. Want de hele wet is vervat in dit éne gebod: "Bemin uw naaste als
uzelf". Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar op den
duur zult verslinden. Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren
wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil strijdt met de Geest, en omgekeerd,
het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met
elkaar overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u
door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.

Evangelie Lucas 9,51-62

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus
vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. Deze kwamen op
hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de
Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden vroegen ze: "Heer, wilt
Gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen?" Maar Hij keerde
zich om en wees hen op strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een
ander dorp. Terwijl zij onderweg waren zei iemand tot Hem: "Ik zal U volgen, waar
Gij ook heen gaat". Jezus sprak tot hem: "De vossen hebben holen en de vogels
hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten
rusten". Tot een ander sprak Hij: "Volg Mij". Deze vroeg: "Heer, laat mij eerst terug
gaan om mijn vader te begraven". Jezus zei tot hem: "Laat de doden hun doden
begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods". Weer een ander zeide:
"Ik zal U volgen Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten".
Tot hem sprak Jezus: "Wie de hand aan de ploeg slaat maar omziet naar wat
achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods".

Van eucharistie naar leven

Door naar Jeruzalem op te trekken zet Christus zich af tegen een aards messianisme. Hij neemt
het bestaan op zich van de Dienaar die lijdt voor zijn volk. Een christen zal op zijn beurt in zijn
leven kritieke situaties kennen. Hij zal gedwongen worden tot een beslissende keuze. Hij zal
slechts vrij kunnen handelen in de mate dat hij zich zal weten te ontdoen van valse of onvolledige
voorstellingen over Christus en zijn Kerk. Slechts ten koste hiervan zal hij kunnen voortgang
maken op de nieuwe wegen, die de Geest en het Concilie (cf. Hand. 15,28) voortdurend voor de
leerlingen van de Heer openstellen.


