Nederlands
30e Zondag door het Jaar C
De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien
des persoons; Hij neemt geen steekpenningen aan
ten koste van de arme, maar luistert naar het pleit
van de verdrukte. (Sir 35,15b-16)

Van leven naar eucharistie
Niemand is meer uitdagend dan een nauwgezet functionaris, die altijd precies is, die nooit in
gebreke blijft en die het ook weet. Hij komt altijd precies op tijd en blijft geen minuut langer dan
de klok aangeeft. Zo iemand vraagt men niet om een extra inspanning als het werk dringt. Dat
vragen wij nog liever aan iemand die wellicht minder voorbeeldig is, maar wie de belangen van
de zaak ter harte gaan als waren zij de zijne. Hij erkent graag dat hij het reglement soms niet zo
nauw nam, maar hij is oprecht en edelmoedig.

Eerste lezing

Wijsheid van Jezus Sirach 35,15b-17.20-22a

De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij
neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, maar luistert naar
het pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van de wezen niet af, noch
van de weduwe wanneer zij blijft klagen. Wie anderen bijstaat wordt
welwillend ontvangen, en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe. Het
gebed van de arme dringt door de wolken heen, zolang het zijn doel niet
bereikt, rust het niet; het laat niet af, totdat de Allerhoogste zich erbarmt,
en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft.

Tweede lezing

II Timóteüs 4,6-8.16-18

Wat mij betreft, mijn bloed is weldra geplengd, het uur van mijn heengaan
is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof
bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid waarmee de Heer de
rechtvaardige Rechter mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij
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maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. Bij mijn eerste
verdediging heeft niemand mij bijgestaan, allen hebben mij in de steek
gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij
terzijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het
evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volkeren er van horen. En ik
werd verlost uit de muil van de leeuw. En de Heer zal mij blijven
beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar
zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

Evangelie

Lucas 18,9-14

In die tijd zei Jezus tot hen die, – overtuigd van eigen gerechtigheid – de
anderen minachtten, de volgende gelijkenis: "Twee mensen gingen op naar
de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër en de andere een
tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als
volgt: God, ik dank U dat ik niet ben als de rest van de mensen, rovers,
onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. Ik vast
tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten. Maar de
tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar
de hemel; maar hij klopte zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar
genadig. Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere;
want al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal
verheven worden."

Van eucharistie naar leven
In de loop van de heilsgeschiedenis ziet men dat God de voorkeur geeft aan nietige mensen,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Deze les is nog altijd actueel. Wij zijn
geneigd onze verdiensten soms op te tellen, om op basis daarvan anderen te veroordelen en
voor onszelf beloning te eisen. Maar wij kunnen slechts goed doen in de mate dat God ons
goede dingen gaf. Een nederig en eerlijk gebed opent de diepe grond van ons hart. Hoe meer
iemand God kent en bemint, des te meer zal hij zich bewust zijn van zijn zonden en beroep
doen op Gods barmhartigheid.
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