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Eerste lezing (Sef 3,14-18a ) 
Profetie van Sefanja  
 
Wees blij, volk van Israël, 
Jubel van vreugde, Jeruzalem, 
met heel je hart!  
Want de straf die men je oplegde,  
werd door de Heer afgekocht. 
Hij heeft je vijand verjaagd.  
Hijzelf is nu in jullie midden gekomen als jullie koning.  
Nu hoeven jullie geen schrik meer te hebben.   
Voortaan mag iedereen zeggen: 
‘Wees niet bang, Jeruzalem, 
laat je armen niet hangen.  
De Heer, jullie God, heeft beloofd in jullie midden te zijn  
als een reddende held.  
Hij houdt van jullie, 
Hij zal jullie zijn liefde doorgeven, en jullie nieuw maken.  
En dan zal het feest zijn.’  
 
Tweede lezing (Fil  4,4-7) 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen in Filippi  
 
Broeders en zusters,  
Weest blij. 
Ja, echt, weest blij, altijd en overal. 
Zo moeten de mensen jullie leren kennen: 
Want het moet duidelijk zijn dat de Heer Jezus jullie nabij is. 
  
Maken jullie zich geen zorgen. 
Gaat naar God toe, en legt hem in gebed al jullie vragen en noden voor. 
Maar vergeet ook niet Hem dank te zeggen. 
 
Jullie zullen het merken: zonder dat jullie inzien hoe het komt, 
zal er vrede over jullie komen, 
en Jezus zal ten volle aanwezig zijn in jullie hart en jullie gedachten.    
  
Evangelie (Lk 3,10-18 ) 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas  
 
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:  
‘Wat moeten wij doen?’  
Johannes gaf hun ten antwoord:  
‘Wie twee stel onderkleren heeft,  
moet delen met wie niets heeft,  
en wie voedsel heeft,  
moet hetzelfde doen.’  
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden  
en ze zeiden tegen hem:  
‘Meester, wat moeten wij doen?’  
Hij antwoordde:  



‘Vraagt niet méér dan wat de regels voorschrijven.’  
Ook soldaten ondervroegen hem:  
‘En wij, wat moeten wij doen?’  
Hij antwoordde:  
‘Pers niemand iets af,  
beschuldig niemand valselijk,  
en wees tevreden met je soldij.’  
 
En Johannes sprak ook tot de mensen in het algemeen, 
vooral omdat ze zich afvroegen of hij niet de Messias zou zijn. 
Hij zei: 
‘Ik doop jullie met water,  
maar er komt iemand die sterker is dan ik;  
ik ben het niet waard de riem van zijn sandalen los te maken.  
Hij zal jullie dopen met Geest en vuur.  
Hij heeft een wan in zijn hand  
om zijn dorsvloer grondig te reinigen  
en de tarwe te verzamelen in zijn schuur,  
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’  
Op deze en nog vele andere wijzen sprak Johannes hen aan  
en bracht hij aan het volk het goede nieuws. 

Homilie 

 

B en Z, 

Deze derde zondag van de advent wordt van oudsher genoemd ‘gaudete zondag’, de 

zondag van ‘weest blij’. 

Niet verwonderlijk, want de eerste lezing van de profeet Sefanja begint met ‘Wees blij, volk 

van Israël’, en ook de tweede lezing van Paulus aan de Christenen van Filippi: ‘Weest blij, 

broeders en zusters’. 

In twee heel verschillende tijden, en voor heel  verschillende toehoorders, toch tweemaal: 

‘weest blij’. 

 

Het ‘wees blij’ van de profeet Sefanja had te maken met een verrassende wending in Israëls 

geschiedenis.  

Het ging niet goed in die tijd, het volk werd geleid door koningen, die vergeten waren dat ze 

ooit tegenover Jozua hadden beloofd trouw te blijven aan de God, die hen uit Egypte had 

bevrijd.   

Ze hadden zich al een hele tijd van hem afgekeerd, en waren andere goden gaan dienen. 

Niet meer Jahweh - ‘ik zal er zijn voor jou’, maar Baäl - ‘zorg eerst voor jezelf’. 

De armen werden aan hun lot overgelaten, de kleinen werden misbruikt, de zwakken 

afgeperst. En de tempel werd niet meer bezocht, en lag te verkommeren. 

De profeten – zoals ook Sefanja – klaagden het aan en kondigden de straf van God aan. 

Tot er iets verrassends gebeurde.  

Een nieuwe, jonge koning, Josia, vond dat de tempel toch wel een poetsbeurt verdiende, en 

hij had onder het stof een boekrol gevonden, waar hij het bestaan niet van kende. 

Het was de Thora, de wet van Mozes. 

En toen hij las wat erin stond was hij verbijsterd, dat ze zo ver weg gegroeid waren van Gods 

bevrijdende boodschap. Hij kondigde voor het hele volk een tijd van eerherstel aan. 



Sefanja moet in euforie zijn geweest, vandaar dat hij jubelde: Wees blij, volk van Israël, jubel 
van vreugde, Jeruzalem, met heel je hart!  
Maar zijn vreugde was van korte duur. Luttele tijd later sneuvelde Josia op het slagveld, 
amper 31 jaar oud. En het werd weer als voorheen, zijn opvolger wendde zich weer tot de 
goden van ‘alles voor mezelf’. 
 
Is dit niet iets wat we kunnen herkennen? 
Heel de geschiedenis door, en ook in onze tijd doet het zich voor: iemand treedt aan en 
maakt een breuk met het verleden. 
Het maakt de mensen warm en enthousiast. Ze gaan geloven in nieuwe tijden. Maar, helaas, 
na luttele tijd blijkt dat het visioen van korte duur is geweest.  
 
Onvergetelijk werden de woorden ‘I have a dream’, waarmee Martin Luther King de zwarte 
Amerikaanse bevolking nieuwe hoop inblies op 28 augustus 1963. Maar na 60 jaar is de 
strijd nog steeds niet gestreden. 
Groot was de verwachting toen op 11 februari 1990 de hele wereld voor het TV scherm zat 
om Nelson Mandela te zien toen hij de gevangenis verliet. 
Hij maakte een einde aan de apartheid, maar zijn opvolgers verknoeiden het. 
Heel de wereld was in de ban op 20 januari 2009 van het ‘yes we can’ van Barak Obama. 
Maar na 8 jaar brak Trump alles af wat hij had opgebouwd.  
Een golf van nieuwe verwachting overspoelde de katholieke kerk toen op 13 maart 2013 een 
nieuwe paus de mensen toesprak met Buona sera’. 
De man heeft een serieuze breuk met het verleden gemaakt, maar iedereen houdt zijn hart 
vast wie er na hem op de troon zal plaatsnemen. We moeten nog zien of de nieuwe wind 
verder gaat waaien. 
 
Het lijkt wel een wetmatigheid dat profetische figuren een stroom van enthousiasme 
losmaken, maar dat dit jammer genoeg meestal van beperkte duur blijkt te zijn. 
En dan vraagt men zich af: wat moeten we daartegen doen? 
 
Het is deze vraag die men aan Johannes de Doper stelde: ‘Johannes, jij kondigt nieuwe 
tijden aan, maar zeg ons ook wat we moeten doen opdat die echt zouden komen.’ 
En het antwoord van Johannes komt erop neer: ‘zoek het niet te ver. Ben je goed voorzien 
van eten en kleding? Deel met wie tekort heeft. Moet je gelden innen? Wees correct. Heb je 
een betaalde job? Wees tevreden met je loon. 
In ieder geval: doe iets.  
Want als men voor inspirerende leiders alleen maar enthousiast applaudisseert, maar er zelf 
niet naar gaat leven, maakt men deze tot ‘een stem die roept in de woestijn’. 
Als wij willen dat de verwachtingen, die Paus Franciskus heeft opgewekt, niet zullen stilvallen 
wanneer hij niet meer aan het roer zal staan, dan moeten allen in de kerk gaan leven naar 
zijn voorbeeld. 
En zijn boodschap is duidelijk, hij zegde het reeds bij zijn eerste verschijning op het balkon 
van de Sint Pieter: ‘vergeet de armen niet’. En hij is dat altijd weer blijven zeggen, zoals ook 
weer vorige week in een vluchtelingenkamp op Lesbos. 
 
Ieder jaar op deze derde zondag van de advent wordt ook aan ons – via de actie 
Welzijnszorg – die vraag gesteld: ‘Zijn jullie er zich van bewust dat, zelfs in ons rijke land, 
nog steeds arme mensen zijn, die geen dak boven het hoofd hebben, die uitgesloten worden 
van de sociale voorzieningen, die hun eten in de vuilnisbakken moeten zoeken? Zijn jullie 
zich daarvan bewust? En doe je er wat aan?’ 
 
B en Z, het kan pas echt een gaudete zondag worden, we kunnen pas echt vreugde kennen, 
wanneer we in beweging komen en er iets aan doen opdat niemand van die vreugde 
uitgesloten wordt.  
 



Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 
antwoord op. 
 


