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Eerste lezing (Jer., 38, 4-6. 8-10) 
Uit het boek van de profeet Jeremia 

Wat Jeremia verkondigde kwam hard aan bij de legerleiding van het land. 
Die zeiden tegen de koning: 
`Die man moet sterven. 
Door zo te spreken tast hij het moreel aan van de soldaten 
die nog in de stad zijn en van de hele bevolking. 
Die man zoekt niet het welzijn van het volk maar zijn eigen ondergang.’ 
Koning Sedekia antwoordde: 
`Goed, ik laat hem aan jullie over, ik zal jullie niet tegenhouden.’ 
Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, 
in het kwartier van de wacht; 
aan touwen lieten ze hem neer. 
In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in de modder. 
Ebed-Melech, een dienaar van de koning, 
liep meteen naar de koning, die zitting aan het houden was in de Benjaminpoort, 
en zei: `Heer koning, die mannen hebben een misdaad begaan 
door de profeet Jeremia in de put te werpen; 
hij zal daar sterven van honger, 
want in de stad is al het brood op.’ 
Daarop gaf de koning hem de opdracht: 
`Neem drie mannen met je mee en haal de profeet Jeremia uit de put, 
voordat hij sterft.’ 
 
Tweede lezing (Heb., 12, 1-4) 
Uit de brief aan de Hebreeën 

Broeders en zusters, 
doorheen de tijden hebben veel mensen getuigd van een sterk geloof. 
Naar hun voorbeeld moeten ook wij de zonde achter ons laten. 
We hebben ingeschreven voor een wedloop, 
die moeten we vastberaden uitlopen tot het einde. 
Jezus is daarbij ons sterkste voorbeeld. 
Hij stond aan de basis van ons geloof, en hij heeft het ook tot volheid gebracht. 
Omdat hij wist dat er nieuw leven volgde 
is hij de schande van de dood aan het kruis niet uit de weg gegaan. 
Zo heeft hij nu plaatsgenomen aan de rechterkant van Gods troon. 
Denkt aan hem, wanneer jullie tegenstand en  vervolging ondervinden. 
Dat is ook zijn lot geweest. 
Dat moet jullie moed geven het niet op te geven. 
Trouwens, jullie zijn nog niet, zoals hij, met de dood bedreigd. 

 
Evangelie (Lc., 12, 49-53) 
Uit het evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

Eens zei Jezus tot zijn leerlingen: 
Ik ben op aarde gekomen, om vuur aan te steken.  



Hoe graag zou ik hebben dat het al oplaaide. 
Maar eerst moet ik nog zwaar lijden ondergaan. 
Ik hoop dat ik het tot het einde zal uithouden. 
Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. 
Nee, eerder verdeeldheid. 
Vanaf nu zullen vijf mensen in één huis van mening verschillen:  
drie tegen twee, en twee tegen drie: 
vader tegen zoon, en zoon tegen vader; 
moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder; 
schoonmoeder tegen schoondochter, 
en schoondochter tegen schoonmoeder.’ 

Homilie 

Br.en Z., 

Enkele korte bedenkingen bij het evangelie van deze zondag, want morgen komen we 
opnieuw samen voor het hoogfeest van O.L.Vrouw. 
Maar die verrassende uitspraak van Jezus kan best wat uitleg gebruiken: ‘ik ben niet 
gekomen om vrede te brengen, maar verdeeldheid.’ 

Zouden zij, die beweren dat godsdiensten alleen maar tot twist en oorlog aanzetten dan toch 
gelijk hebben? 

Wat zou Jezus juist bedoeld hebben? 

Waar zou hij het over hebben, wanneer hij beweert dat door zijn woorden gezinnen uit 
mekaar zullen vallen, zo erg dat er slaande ruzie van komt? 

Het gaat er niet over dat hij twist en onenigheid zoekt. 
Maar wel dat hij deze niet zwicht als er belangrijker dingen aan de orde zijn. 
En het allerbelangrijkste is wat God met de mensen voorheeft. 
God heeft zijn schepping aan ons toevertrouwd opdat wij ermee zijn droom zouden waar 
maken, en die droom is dat iedereen een gelukkig bestaan zou kennen. 
Het is tegen Gods plan als een groep mensen van dit geluk wordt uitgesloten, omdat een 
andere groep alles voor zichzelf wil. 
Dit kunnen en mogen we nooit goedpraten.  

Het is tegen Gods plan dat mensen die op de vlucht worden gedreven, nergens welkom 
zouden zijn. 
Ook dit kunnen en mogen we nooit goedpraten. 

Maar er is moed nodig om dat openlijk te blijven zeggen.  
Want vrede brengt het niet, wel verdeeldheid.  

Dat heeft de vorige bondskanselier Merkel enkele jaren geleden ondervonden toen ze zegde 
‘Wij zullen de vluchtelingen wel opvangen, Wir schaffen dass’. 
Ze kreeg de wind van voren, er werd haar incompetentie verweten, en die uitspraak bleef 
haar achtervolgen. 

Ooit zong Guy Béart: ‘Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté’ 
De eerste die de waarheid zegt, moet terecht worden gesteld. 

Dat heeft Jezus van Nazareth ondervonden. Hij werd terechtgesteld, niet omdat hij misdaden 
had begaan, maar omdat hij de waarheid verkondigde. 
En die was moeilijk om aanhoren, bij wie al wie eigenliefde boven naastenliefde plaatst. 



Ja, laten we de confrontatie niet uit de weg gaan, maar kiezen voor oprechte en diepgaande 
vrede. 

 

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. 

 

 

 

  


