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15e Zondag door het Jaar C

DDDDeeee    ggggeeeebbbbooooddddeeeennnn    ddddiiiieeee    iiiikkkk    uuuu    hhhheeeeddddeeeennnn    ggggeeeeeeeeffff    zzzziiiijjjjnnnn    nnnniiiieeeetttt    tttteeee    zzzzwwwwaaaaaaaarrrr
vvvvoooooooorrrr    uuuu    eeeennnn    zzzziiiijjjj    lllliiiiggggggggeeeennnn    nnnniiiieeeetttt    bbbbuuuuiiiitttteeeennnn    uuuuwwww    bbbbeeeerrrreeeeiiiikkkk....
NNNNeeeeeeeennnn,,,,    hhhheeeetttt    wwwwoooooooorrrrdddd    iiiissss    ddddiiiicccchhhhtttt    bbbbiiiijjjj    uuuu,,,,    iiiinnnn    uuuuwwww    mmmmoooonnnndddd    eeeennnn    iiiinnnn
uuuuwwww    hhhhaaaarrrrtttt....    GGGGiiiijjjj    kkkkuuuunnnntttt    hhhheeeetttt    dddduuuussss    vvvvoooollllbbbbrrrreeeennnnggggeeeennnn....    ((((DDDDtttt    33330000,,,,11111111....11114444))))

Van leven naar eucharistie

Hoe wilt gij van iemand houden als gij hem niet begrijpt, als gij niet probeert hem te ontmoeten, als
gij niet in een zekere geestelijke nabijheid met hem leeft? Hij wordt maar uw naaste als gij begint
uzelf tot naaste van hem te maken. Als gij u in zijn plaats stelt, u in zijn huid steekt, zijn vreugde, zijn
droefheid, zijn onrust en zijn opstandigheid deelt, kortom als gij u enigszins in hem steekt, dan alleen
kunt gij iemand werkelijk kennen en beminnen zoals men zichzelf kent en bemint.

Eerste lezing Deuteronomium 30,10-14

In die dagen sprak Mozes tot het volk: Als gij de stem van de Heer uw God hoort,
dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die
in dit wetboek staan opgetekend; dan moet gij met heel uw hart en heel uw ziel
terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik u heden geef zijn niet te zwaar
voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Zij zijn niet in de hemel en gij hoeft niet te
zeggen: Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten
horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te
zeggen: Wie zal de zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen? Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw
hart. Gij kunt het dus volbrengen.

Tweede lezing Kolossenzen 1,15-20

Broeders en zusters, Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de
eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen
en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij
bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat
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de Kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de
hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid
om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed,
aan het kruis vergoten om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem
alleen.

Evangelie Lucas 10,25-37

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zeide:
"Meester wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Jezus sprak tot hem:
"Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?" Hij gaf ten antwoord: "Gij
zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw
krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf." Jezus zei: "Uw antwoord
is juist, doe dat en ge zult leven." Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden,
sprak hij tot Jezus: "En wie is mijn naaste?" Nu nam Jezus weer het woord en zei:
"Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers.
Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood
liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel maar liep
in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem,
maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij
hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn
wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar
een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denariën te
voorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg voor hem, en wat ge meer mocht
besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze drie lijkt u de naaste
te zijn van de man die in handen van de rovers gevallen is?" Hij antwoordde: "Die
hem barmhartigheid betoond heeft." En Jezus sprak: "Ga dan en doet gij evenzo."

Van eucharistie naar leven

Door mens te worden, werd Christus een van de onzen. Geeft Hij aldus niet een volmaakt voorbeeld
van liefde? Allereerst was Hij gekomen om de broeders van zijn ras te redden. Maar de taak die Hem
zijn Vader had toebedeeld, alle mensen te redden, heeft Hij niet uitgesloten. Naar zijn voorbeeld is
ieder van ons verplicht eerst en vooral zijn naaste te beminnen. Maar hij moet ook open blijven voor
de noden en de angsten die God hem op zijn weg plaatst of die God hem overal in de wereld doet
ontdekken. Hoe concreter en universeler de liefde is, des te meer onthult zij ons haar bovenmenselijke
diepte. Het is geen glimlachende goedhartigheid, noch sympathie of sentiment, maar, naar Christus'
voorbeeld, de totale gave van zichzelf in de hoogste vreugde van zelfverloochening en offer.


