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Inleiding: 

In deze coronatijd, die langer duurt en zal gaan duren dan ons lief is, is 

er veel wat ons angstig kan maken, veel om bang voor te zijn. Op heel 

elementair niveau speelt zich dat af, op het gebied van onze gezondheid. 

Ook de lezingen van vandaag gaan over angstig zijn, we worden 

aangemoedigd om niet bevreesd te zijn. Het gaat dan om een ander 

soort bevreesd zijn, geen angst voor een bedreigende ziekte, maar angst 

om uit te komen voor en te getuigen van ons geloof, maar om wat voor 

vrees het ook gaat, dat maakt voor de heilzame dynamiek die Jezus ons 

aanreikt niet uit. Ik weet wel, het  is soms makkelijker gezegd dan 

gedaan, ik kan me van tijd tot tijd toch best wèl angstig voelen…..Maar 

wat een zégen is het dan, om deze woorden, die Jezus ons aanzegt te 

hóren, om ze binnen te laten, als tegenwicht voor  alles wat daar soms 

kan rondspoken….. 

 

Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13  

   

Jeremia sprak: "Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je "Ontzetting-overal". Breng hem aan. Ja, we 

brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien 

laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij 

mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep 



beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de 

hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe 

Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de 

Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered."  

   

            Woord van de Heer.     -     Wij danken God.  

 

Tweede Lezing: Romeinen, 5, 12-15 

 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 

Broeders en zusters, Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en 

zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds 

zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar de zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. 

Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet 

op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het 

beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap 

van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door 

de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus. 

 

              Woord van de Heer.      -      Wij danken God 

   

Evangelielezing: Matteüs 10, 26-33  

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs   

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal 

onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het 

licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor 

hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die én ziel én lichaam in 

het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten 

de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd 

geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de 

mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij 

zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de 

hemel is."  

   

            Woord van de Heer.     -     Wij danken God.  

 

Overweging 

“Daar heb je “Ontzetting-overal” horen we Jeremia zeggen. En vervolgens beroept hij 

zich op zijn Heer, die hem als een machtig strijder terzijde staat: zijn tegenstanders 

bereiken niets, en hi j eindigt met een loflied voor de Heer die arme mensen uit de 

macht van de boosdoeners redt. Jeremia is voor mij en wellicht ook voor u zo 

herkenbaar. Hij schaamt zich niet zichzelf te laten zien in heel zijn  

(klein)menselijkheid, zijn vreugde maar ook zijn móeite om zijn roeping waar te 

maken. Een roeping die hij al van jongsaf aan heeft gevoeld, waar hij als eerste over 

begint te vertellen in zijn boek: “voordat Ik u  in de moederschoot vormde, koos Ik u 

uit; als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen” zegt de Heer tot hem. En dan 

Jeremia’s reactie : ”Ach, JWHW, ik kan niet spreken,  ik ben veel te jong…”  en dan 

de Heer weer :”Wees niet bang voor hen, want Ik ben bij u om u te redden- 

godspraak van de Heer. Het is prachtig om te lezen, ik raad het u echt aan, om dat 

eens te doen…..Er staan nog veel meer prachtige stukken in het boek Jeremia, het 



zou te ver voeren om die allemaal te noemen, dan zou deze overweging veel te lang 

worden. Léés Jeremia eens door, u komt het allemaal tegen. Hoe hij in hfd 15 zegt 

“zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het, het was mijn vreugde, het maakte mij 

zielsgelukkig”. Hoofdstuk 20, waar de lezing van vandaag uit komt, liegt er ook niet 

om. Wat mij altijd diep raakt, staat vlak voor de lezing van vandaag: “soms denk ik: ik 

wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in Zijn naam. Maar dan laait er een 

vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente, ik doe alle moeite om het in 

bedwang te houden maar het lukt me niet”. 

Ach lieve mensen, hier staat precies uitgedrukt waar het vandaag om gaat volgens 

mij, waar Jezus het over heeft in het evangelie.  

Jezus zendt hier zijn leerlingen uit  En net als Jeremia krijgen ook zij als eerste te 

horen “wees niet bevreesd”. Want Jezus bemoedigt ze vandaag om niet bang te zijn 

voor de reactie van de mensen, maar hun vertrouwen op de Vader in de hemel te 

stellen die veel machtiger is dan de mensen….Dit evangelie gaat ook over òns.  Alles 

wat Jezus aan Zijn leerlingen zegt, zegt Hij aan ons, aan ieder van ons! En  Jezus 

zegt in deze zending van zijn leerlingen,: “denk niet dat Ik vrede ben komen brengen  

op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard”. Zeker in deze 

tijd van secularisatie is het niet eenvoudig om te getuigen van ons geloof. Dat klinkt 

misschien wat karig, “getuigen van ons geloof”, maar wat betékent dat dan toch? Het 

is veel méér dan ‘woorden spreken’, proberen te overtúigen met soms verbaal 

geweld….Ons geloof: dat gaat over  heel die beziélende kracht van de liefde, heel 

die vúrige dynamiek waar Jeremia het over heeft, dat vuur dat brandt in mijn 

gebeente, dat vuur dat mij in leven houdt, het gaat over de Heer van de hemelse 

machten die hart en nieren doorgrondt, zoals Jeremia zegt, het gaat over gekend 

worden tot in je diepste diep. ”Het maakt mij zielsgelukkig” zegt Jeremia 

daarover…… En dáár dan van ‘getuigen’ = dáár iets van laten zien in je leven…. 

dáár worden wij toe geroepen. Het is getuigen van de Liefde die God is, zoals 

Johannes kort en krachtig zegt: “God is Liefde” .  Maar Jezus zegt vandaag nog iets 

erbij: het is niet altijd mákkelijk om ècht te getuigen van wat ons ten diepste beweegt 

en in leven houdt! “Ieder die Mij verloochent tegenover de mensen zal ook Ik 

verloochenen tegenover Mijn Vader” krijgen we te horen. Er zijn  in onszelf  zoveel 

tegenstemmen, die ons proberen af te houden van waar Jezus ons toe oproept. En 

die tegenstemmen komen we ook tegen bij andere mensen, als we  proberen te 

getuigen van God Liéfde = als we ons kwetsbaar en weerloos durven op te stellen 

tegenover de hardheid en de liefdeloosheid die dat soms kan oproepen…….. Dan 

moeten we 70 x 7 vergeven, dan moeten we onze andere wang toekeren, onze 

vijand liefhebben……een smalle weg, waar we toch vaak ook voor terugdeinzen.  

Maar dan  moeten = mogen we dat vuur dat in ons binnenste brandt weer opzoeken, 

en ons weer opladen aan die Batterij van Liefde die daar altijd opgeladen  op ons 

wacht. In deze coronatijd mag ons dat ook verwarmen en bemoedigen. Velen 

moeten nu leven in isolement, met weinig tot geen sociale contacten. Maar dat 

innerlijke vuur, dát is altijd aanwezig, als de zon die altijd achter de wolken schijnt, 

ook als die wolken het zicht verduisteren en het er donker en grijs uitziet…..we 

kunnen  die zon opzoeken, diep in ons diepste diep, we kunnen de woorden bv bij 

Jeremia nog eens herlezen, en ons erdoor laten aanmoedigen, inspireren, tot Leven 

laten brengen... “Wees niet bang” zegt Jezus ons aan: we hoeven niet bevreesd te 



zijn, de goede Vader weet ervan: als zelfs al geen musje ter aarde valt of Hij weet er 

van, hoezeer temeer zal Hij zich dan ontfermen over een kostbaar mens, over ons!  

 

Slotgedicht: 

Ik ben hier, moment van heden,                                                                                                                        

U ben stil en trouw mijn Vriend.                                                                                         

Nu geen toekomst, geen verleden                                                                                        

Diepe éénheid, onverdiend. 

In die eerbied mag ik léven,                                                                                                                         

alles lééft nu om mij heen.                                                                                                                             

Stille Trouw blijft mij omgeven.                                                                                                              

Het is goed zo, samen één.                                                                                                                                             

Jezus Christus, gisteren, heden,                                                                                                            

morgen ook bent U mijn Licht.                                                                                                                             

Houd ‘elk nu’- zo is mijn bede-                                                                                                                     

heel mijn hart op U gericht.  

                                                      Zr Clary Braun JMJ 


