
Dertiende zondag door het jaar – A 
 

2 Kon. 4,8-11.14-16a 
Rom. 6,3-4.8-11 

Mt. 10,37-42 
 

“Mensen opnemen in Zijn naam”  
 
Het evangelie van Matteüs is geschreven in een moeilijke tijd. De spanning tussen 
joden en joden-christenen was uitgegroeid tot een tragisch conflict. Zij die 
geloofden in Jezus werden niet alleen beschuldigd van ontrouw aan de godsdienst 
van Israël. Zij werden ook aanzien als een bedreiging voor de joodse 
gemeenschap, die uit angst voor de Romeinse overheersing alles op alles zette om 
haar joodse identiteit te bewaren. Als gevolg hiervan ontstond er een klimaat van 
wederzijds wantrouwen en vijandigheid. 
Een dergelijk politiek-religieuze context maakt de verschillende uitspraken in het 
evangelie van vandaag wat begrijpelijker. Mensen moesten soms kiezen tussen 
hun geloof en hun familie. Velen werden vervolgd. Sommigen stierven de 
marteldood. Een volgeling van Jezus opnemen in je huis was niet enkel een zaak 
van gastvrijheid. Het hield in dat je kleur bekende. 
Als we het concrete toepassingsveld van een dergelijke tekst even loslaten, 
komen we op het spoor van de diepere levensoriëntatie die erin vervat zit. Alle 
uitspraken van Jezus die Matteüs hier bij elkaar plaatst, kan je terugbrengen tot 
de éne keuze voor de ‘liefde’. Hij vraagt om Hem te beminnen en in Zijn naam elke 
mens, van groot tot klein. Hij roept ons op om een gastvrij mens te worden die 
ruimte schept om anderen en God te ontvangen. 

 
Gebed 

Heer Jezus, 

U hebt ons zelf een weg gewezen 

naar een echt geloof dat ons leven bepaalt. 

Het is de weg van de alledaagse 

en behulpzame liefde tot de naaste. 

Op deze weg ontmoeten wij U, 

onbekend en gekend. 

Leid ons, Licht van het leven, langs dit pad. 

Laat ons gaan in geduld, 

steeds verder en steeds opnieuw. 

Geef ons de kracht ons te wagen aan de mens 

in de gave onszelf te geven. 

Dan komt U zelf ons tegemoet in de naaste 

als onbegrijpelijke eenheid met hen 

die onze liefde ontvangen. 

J. De Rooy 


