TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING Jer., 38, 4-6. 8-10
lk ben geboren als een man met wie de hele wereld wil twisten.

Uit de Profeet Jeremia
4 In die dagen zeiden de edelen tot de koning:
„Laat die profeet Jeremia ter dood brengen.
„Door zijn woorden ontmoedigt hij de soldaten
die nog in de stad zijn
en de hele bevolking.
„Die man wil niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang."
5 Koning Sidkia antwoordde:
„Goed, hij is in uw macht; ik kan toch niet tegen u op."
6 Toen grepen zij Jeremia vast
en wierpen hem in de put van prins Malkia,
in de nabijheid van het wachthuis;
met touwen lieten ze hem neer.
In de put was geen water, alleen slijk,
zodat Jeremia erin wegzonk.
8 Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort,
verliet Ebed-Melek het paleis,
9 ging naar de koning en zei:
„Heer koning, deze mannen hebben een misdaad begaan
tegen de profeet Jeremia,
door hem in de put te werpen."
10 Daarop gaf de koning aan de Ethiopiër Ebed-Melek de opdracht:
„Neem drie mannen met u mee
en haal de profeet Jeremia uit de put eer hij sterft."
TUSSENZANG Ps. 40 (39) 2, 3, 4, 18
Heer, kom haastig mij te hulp.
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.
Hij heeft mij opgetrokken uit de valkuil, uit de modderpoel,
Hij gaf mijn voeten vaste grond, mijn schreden kracht.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God
en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer.
Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,
die met opstandigen en onoprechten niet verkeert.
AI ben ik ook ellendig en armoedig,
toch weet ik dat de Heer zorg voor mij draagt.
Mijn helper zijt Gij toch en mijn bevrijder,
mijn God, blijf dan niet talmen.

TWEEDE LEZING Hebr., 12, 1-4
Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven.

Uit de brief aan de Hebreeën
Broeders en zusters,
1 Laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof
en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden,
om vastberaden de wedstrijd te lopen
waarvoor we ons hebben ingeschreven.
2 Zie naar Jezus,
de aanvoerder en voltooier van ons geloof.
In plaats van de vreugde die Hem toekwam
heeft Hij een kruis op zich genomen
en Hij heeft de schande niet geteld:
nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.
3 Denkt aan Hem
die zoveel tegenwerking van zondaars te verduren had;
dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.
4 Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.
ALLELUIA Hand., 16, 14b
Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.
Alleluia.

EVANGELIE Lc., 12, 49-53
lk ben geen vrede komen brengen, maar verdeeldheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
49 „Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!
50 „Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik mij totdat het volbracht is.
51 „Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen ?
„Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.
52 „Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn;
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie;
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader;
53 de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder,
de schoonmoeder tegenover de schoondochter
en de schoondochter tegenover de schoonmoeder."

Jaar C – Twintigste door het jaar – 14 augustus 2022
“Door zijn woorden ontmoedigt hij de hele bevolking.” (Jeremia 38,4)
Inleiding
Humankind cannot bear very much reality – de mensheid kan niet zoveel realiteit aan (T.S. Eliot).
Dat maakt profeten soms tot zeer ongewenste gasten. Hun woorden steken en storen.
Eerste lezing: Jeremia 38, 4-6 en 8-10
Jeruzalem wordt belegerd door de Babyloniërs. De vazal-koning Sidkia was namelijk ambitieus in
opstand gekomen en nu komen ze hem een lesje leren. Dat zal uitlopen op de ondergang van het
koninkrijk Juda en de verwoesting van Jeruzalem inclusief de tempel. Al jaren kondigt de profeet
Jeremia dit aan, en nu staat het voor de deur. Terwijl andere profeten er de moed in proberen te houden,
is zijn toon ronduit ontmoedigend. Deze stad wordt om zijn zonden in de as gelegd, en alleen door de
totale ondergang heen zal er een nieuw begin zijn. Vandaar de aanklacht: ‘Door zijn woorden
ontmoedigt hij de soldaten en de hele bevolking!’ (4) Stel dat we dit vertalen naar onze situatie. De
kerk krimpt. Als kerkleiding wil je de moed erin houden. ‘Mensen, het ergste is geweest, bovendien,
religie is weer in opkomst’ etc. En stel dat een omstreden figuur dan ronduit verkondigt: dit is een
straf en het ergste komt nog. Je kunt je de ergernis voorstellen. Dit soort eerlijkheid wordt vaak pas
jaren na dato gewaardeerd.
Gebed: Heer, kom haastig mij te hulp. (Psalm 40)
Vraag: Een profeet die in de put wordt gegooid – gebeurt dat nog?
Tweede lezing: Hebreeën 12,1-4
In het voorgaande zijn allerlei gelovigen de voorbij gekomen. Nee, niet voorbij gekomen, want ze
zijn nog altijd om ons heen. Ze vormen een menigte, letterlijk: een wolk van getuigen. Deze wolk
refereert aan Gods verborgen aanwezigheid. (Denk aan Hemelvaart, denk aan de verheerlijking op de
berg.) Een ander beeld. De getuigen vormen samen een stadion vol supporters. En voor ons loopt
Jezus, de ‘aanvoerder en voltooier van het geloof’. Met de tong op de schoenen en met bonzend hart
gaan we dóór. Wat is het toch ont-zag-ge-lijk moeilijk om het geloof vol te houden in deze tijd! Of
overdrijven we? ‘Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost’. (4) Tja. Da’s waar.
Gebed: Goede Jezus, moge de gedachte aan U me uithoudingsvermogen geven.
Vraag: Welke zonde zou mij ‘bloedige strijd’ moeten kosten? (4)
Evangelie: Lucas 12,49-53
We kennen het eerste geheim van de droevige rozenkrans: Jezus bidt in Getsemané. Maar ook
gedurende Jezus’ leven is er deze spanning: ‘Hoe beklemd voel Ik mij totdat mijn doopsel volbracht
is!’ (50) Onze Heer Jezus spreekt over zijn doopsel: het ondergedompeld worden in lijden en dood.
Daarna: vuur, heilige Geest. En dan begint het pas goed. Jezus is de steen die in de wereldvijver
gegooid wordt. ‘Ik ben geen vrede komen brengen, maar verdeeldheid’. Geloof je in Jezus of niet,
dat wordt de hamvraag. Dwars door alle bestaande ordeningen heen komt een breuklijn te liggen.
Zelfs door families heen. Jezus vraagt onze hoogste loyaliteit. Dat gaat voor op: Nederlander zijn,
weldenkend mens zijn, Drent zijn, familielid zijn enzovoorts. Zo komt het tot loyaliteitsconflicten: je
wilt de kool en de geit sparen, en dat gaat niet. De lieve vrede moet wijken voor Jezus.
Gebed: Heer Jezus, help me om U lief te hebben boven en voor alles.
Vraag: Hebt u ervaring met loyaliteitsconflict in verband met het geloof?

