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Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10 1Korintiërs 12,12-30  Lucas 1,1-4; 4,14-21 
 
Wie een beetje en al een tijdje thuis is in het parochieleven ziet wel dat de tijden veranderd zijn. Dat 
we in een zoekende crisistijd leven. En dat is nog zacht uitgedrukt. Vergelijk alleen maar eens het 
huidig aantal parochianen en medewerkers en de kleur van hun haar met het aantal en de kleur van 
bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Juist, een voldoende reden om bezorgd te zijn, heel bezorgd zelfs.  
Het belet ons niet om blijvend bewondering te hebben voor de mooie woorden die Paulus vandaag tot 
ons spreekt in de tweede lezing van daarnet. Hij schreef ze aan de christenen van Korinthe. Wij passen 
ze graag toe op onze parochiegemeenschappen. De vergelijking die Paulus ons aanbiedt kennen we al 
lang: wij gedoopten zijn de ledematen die samen het lichaam van Christus vormen. Dat klinkt heel 
gelovig, en dat is ook de bedoeling. En het is tegelijk een heel sterke symboliek die Paulus ons 
aanbiedt, met een rijke boodschap. De moeite om er vandaag eens bij stil te staan.  
 
Vooral drukt Paulus de verbondenheid met elkaar uit. Ons doopsel is een engagement om vanuit Jezus 
Christus te leven. Om zijn lichaam te vormen. Om zijn handen en voeten, ogen en oren, om zijn 
kloppend hart in deze wereld te zijn. Om net zoals Hij onszelf te breken en te delen. Om ons te laten 
bezielen door dezelfde Geest. Om ons te laten zenden om – zoals het evangelie van daarnet vertelt – 
‘aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan 
blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen 
van de Heer.’ Dat klinkt zo schoon, zo gelovig. En we geloven er natuurlijk in. Maar het is toch zo 
gemakkelijk geschreven en gezegd. In de praktijk bevrijdend omgaan met medemensen is een ander 
paar mouwen. En ons verbonden voelen met alle andere gedoopten van onze gemeenschap is toch 
ook niet zo eenvoudig?! Er zijn zoveel verschillen, waardoor we onze voorkeuren hebben, én 
waardoor we van sommigen helemaal niet moeten weten.  De neuzen in dezelfde richting, richting 
Christus en werken vanuit dezelfde Geest: als we er al willen naar streven, zien we in dat het een 
lastige weg is.  
 
Paulus doet er nog een schepje bovenop. Hij zegt niet enkel dat we samen Christus zijn. Hij laat ons 
met zijn vergelijking heel duidelijk verstaan dat alle ledematen nodig zijn en dat ze alle even belangrijk 
zijn. Meer zelfs: de delen die het zwakst en het minst nodig lijken te zijn, zijn onmisbaar en moeten 
met veel zorg omgeven worden. En daar zit toch veel waarheid in. Denk maar eens aan onze 
parochiegemeenschap. Wat zouden we doen zonder denkers? Maar wat zijn die waard zonder 
doeners? Een kerkraad is een noodzaak in een parochie. Maar evenzeer iemand die dit gebouw 
poetst. In onze gemeenschap hebben we mensen nodig die onze liturgie mee verzorgen. Maar die 
zitten allemaal zonder werk als er niet gewoon parochianen komen meevieren. Zij die inhoudsrijke 
teksten maken zijn een rijkdom. Maar ook zij die in alle stilte een zieke bezoeken. Ja, alle ledematen 
zijn echt wel nodig. En ze vergelijken met de bedoeling zichzelf belangrijker of minderwaardig te 
voelen is voor niks goed. Wél moeten we durven kijken of we Christus zoeken en niet onszelf, of we 
Gods geest vrij spel geven en niet één of andere slechte geest die de gemeenschap, het lichaam of een 
lid ervan beschadigt, doet lijden. Integendeel, Paulus spoort ons aan mee te lijden met wie pijn heeft, 
en omgekeerd: te delen in de vreugde van elkaar.  
We zijn bezorgd over de inkrimping en vergrijzing van onze gemeenschappen. Begrijpelijk. Maar 
daarover gaat het vandaag niet bij Paulus. Als we zijn wijze woorden proberen toepassen, hebben we 
al een zorg minder. Er zou meer eenheid zijn, jawel, vanuit Christus. Meer verbondenheid met elkaar. 
Minder elkaar kwetsen, meer echt zorg dragen voor. Het klinkt zo gewoon. Laten we dan gewoonweg 
samen groeien in het toepassen ervan. Amen.  

 


