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21e Zondag door het Jaar C

DDDDaaaaaaaarrrroooommmm,,,,    hhhheeeefffftttt    oooopppp    ddddeeee    ssssllllaaaappppppppeeee    hhhhaaaannnnddddeeeennnn,,,,    ssssttttrrrreeeekkkktttt    ddddeeee
wwwwaaaannnnkkkkeeeelllleeee    kkkknnnniiiieeeeëëëënnnn,,,,    llllaaaaaaaatttt    uuuuwwww    vvvvooooeeeetttteeeennnn    rrrreeeecccchhhhtttteeee    wwwweeeeggggeeeennnn    ggggaaaaaaaannnn;;;;
hhhheeeetttt    kkkkrrrreeeeuuuuppppeeeelllleeee    lllliiiidddd    mmmmaaaagggg    nnnniiiieeeetttt    oooonnnnttttwwwwrrrriiiicccchhhhtttt    wwwwoooorrrrddddeeeennnn
mmmmaaaaaaaarrrr    mmmmooooeeeetttt    ggggeeeennnneeeezzzzeeeennnn....    ((((HHHHeeeebbbb    11112222,,,,11112222----11113333))))

Van leven naar eucharistie

De ergernis van de apartheid, op welk gebied dan ook, is voor onze tijdgenoten
onaanvaardbaar. Zij hebben immers een levendig besef van gelijkheid en niemand willen zij
verworpen zien. Iedereen moet welkom zijn. Wil dit zeggen dat de openheid zo groot moet zijn
dat men zonder enige voorbereiding bij elke vorm van maatschappij zo maar moet aansluiten?
Alles zal afhangen van de toetredingsvoorwaarden die aan de leden worden gesteld. Het zal
dus van belang zijn vertrouwd te geraken met de kentrekken van de groep, waarin men wil
opgenomen worden. Dan alleen zal men zich er thuis kunnen voelen.

Eerste lezing Jesaja 66,18-21

Dit zegt de Heer: Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle volkeren en talen
bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik
tekenen verrichten. Die gespaard gebleven zijn zal Ik uitzenden naar de volkeren,
zelfs naar de verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is doorgedrongen, en waar
ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd; onder alle volkeren zullen zij mijn glorie
verkondigen. En op paarden en wagens, in karossen, op muildieren en dromedarissen
zullen zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg in
Jeruzalem en ze de Heer aanbieden als een offergave, zoals de Israëlieten in reine
vaten hun spijsoffers aanbieden in de tempel van de Heer. En ook uit de volkeren zal
Ik mijn priesters kiezen en levieten, zo spreekt de Heer.

Tweede lezing Hebreeën 12,5-7.11-13

Broeders en zusters, ge zijt het schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt
en vermaant: "Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet
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ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als
zijn kind erkent." Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God
behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader gestraft. Tucht is
nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op lange
termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen de heilzame vrucht
op van een heilig leven. Daarom, heft op de slappe handen, strekt de wankele
knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid mag niet ontwricht
worden maar moet genezen.

Evangelie Lucas 13,22-30

In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, en gaf ze onderricht en Hij zette
zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: "Heer, zijn het er weinig die gered
worden?" Maar Hij sprak tot hen: "Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur
binnen te komen, want Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen maar zij
zullen daar niet in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur
gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen en begint te
roepen: Heer, doe open! zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt.
Dan zult ge opwerpen: In uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt ge onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik
weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen die ongerechtigheid
bedrijft. Daar zal geween zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham, Isaäk en
Jakob en al de profeten zult zien in het Rijk Gods, terwijl ge zelf buiten geworpen
zult zijn. Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het
zuiden, en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Denkt eraan: er zijn laatsten die
eersten en eersten die laatsten zullen zijn."

Van eucharistie naar leven

Zoals eertijds Israël willen de christenen zich al te graag exclusieve voorrechten
aanmatigen. Menen zij niet al te dikwijls dat zij de enigen zijn die gered worden? Zien zij
niet een beetje meewarig uit de hoogte neer op hen die hun geloof en hun praktijk niet
delen? Dan moeten zij weten dat het Koninkrijk voor alle mensen van goede wil openstaat.
Dan moeten zij weten dat het Koninkrijk zich wellicht zal sluiten voor allen die zich niet
echt bekeerden en afstand deden van particuliere vooroordelen en de Kerk niet toonden
als een open gemeenschap voor iedereen.


