
“De Heer is nabij voor rouwmoedige harten” !
1ste lezing: Wijsheid 2,1a.12-22 
Psalm: 34 (33) 
Evangelie volgens Johannes 7,1-2.10. 25-30 !
In de eerste lezing van vandaag horen we over de rechtvaardige die belaagd wordt door 
zijn vijanden. Ze verdragen niet dat hij anders is omdat hij nog op God vertrouwt en God 
zijn Vader noemt. Zijn levenswijze als iemand die trouw blijft aan God is voor de mensen 
die in God niet geloofden een aanklacht, een verwijt.
!
„Hij is ons tot een verwijt tegen onze opvattingen geworden; 
alleen al hem te zien is ons een last, want zijn levensstijl is anders dan van anderen 
en zijn gedrag is ongewoon; hij beroemt er zich op dat God zijn vader is. 
Laten wij zien of zijn woorden waar zijn…” !
Misschien is het voor sommige mensen, die niet geloven en die deze ervaring niet 
hebben, ook lastig in deze tijd om te zien dat gelovigen nog steeds blijven vertrouwen op 
God, ook als alles tegenzit, ook als onze dierbaren ziek zijn, ook als een van hen sterft.
!
(Even tussen haakjes: ik bedoel niet dat wij allemaal geweldige christenen zijn, 
integendeel, jullie weten dat ik vaak zeg dat wij christenen voor dummies zijn, ik bedoel 
beginnende christenen, christenen in opleiding, mensen die tenminste de intentie en het 
verlangen hebben om christen te willen zijn, maar wij zijn het vaker niet dan wel, althans ik 
spreek over mezelf)
!
Waar komt dat vertrouwen van de gelovigen vandaan? Waarom blijven christenen in deze 
tijd zeggen zoals in het boek wijsheid?: „God is onze vader, Hij zal ons beschermen.”
!
Het geloof is een ervaring en een gave. Ja, het geloof is een gave van God die groeit in 
jou naarmate je ervaren hebt dat God bestaat en dat Hij jouw vader is. Het geloof is als 
een zaad dat in ons werd gezaaid in het sacrament van het doopsel, de eerste H. 
Communie, het Vormsel, door het Woord van God, en dat door de jaren heen kan groeien 
en vruchten geven zoals in de parabel van de zaaier (Mattheüs 13,3-23). „Het geloof is 
een vast grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare 
dingen.” (Hebreeën 11,1)
!
Sint Paulus schreef: „Want al wie de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Maar 
hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van 
Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt? En 
hoe zullen zij Hem verkondigen, als zij niet zijn gezonden. Zo ontstaat het geloof door de 
prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.” (Rom. 9,13-17)
!
Het geloof komt door de prediking! Daarom wilde ik jullie vandaag verkondigen dat God 
onze Vader is en voor ons zorgt; dat wij niet bang hoeven te zijn; dat wij binnenkort met 
Pasen gaan vieren dat Christus de dood heeft overwonnen, dat Christus verrezen is. 
!
Wees niet bang, ook niet voor je angsten en zorgen in deze tijd. Vertrouw op God, ook als 
alles tegenzit en de wereld zou zeggen dat God ons niet kan redden. Bid vandaag mee 
met de woorden van de psalm: „De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Naar vromen 
die roepen luistert de Heer en redt hen uit iedere nood.” (Psalm 34). Amen.


