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Eerste lezing (Hand. 14, 21-27) 
Uit de Handelingen van de apostelen 

Nadat Paulus en Barnabas overal nieuwe geloofsgemeenschappen hadden gesticht, 
gingen ze die na verloop van tijd een bezoek brengen.  
Zo kwamen ze weer in Lystra, in Ikonium en in Antiochië. 
Ze staken de leerlingen daar een hart onder de riem, 
en riepen hen op hun geloof niet op te geven. 
De leerlingen van Jezus werden immers voortdurend vervolgd.  
Maar Paulus en Barnabas zegden dat de weg naar Gods Rijk, 
een weg is waar je veel tegenkantingen kunt verwachten.  
In elk van de gemeenschappen stelden ze verantwoordelijken aan. 
Met gebed en vasten werd de zegen van de Heer over hen afgesmeekt. 

Dan trokken ze door Pisidië naar Pamfilië, 
hielden halt in Perge en reisden verder naar de kuststad Attalia. 
Daar namen ze de boot naar Antiochië, 
waar men de Heer heel dankbaar was  
voor wat ze bij hen hadden tot stand gebracht. 
Toen ze er aankwamen riepen ze de ganse gemeenschap samen  
en gaven verslag van hun wedervaren, 
en hoe God de deur had geopend om de heidenen tot het geloof toe te laten. 

Tweede lezing (Apok., 21, 1-5a) 
Uit de Openbaring van de apostel Johannes 
 
In een visioen zag ik, Johannes, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 
de eerste hemel en de eerste aarde waren er niet meer, 
en ook de zee was verdwenen. 
Ik zag uit Gods hemel een pracht van een stad neerdalen, 
een nieuw Jeruzalem. 
Het deed me denken aan een bruid op de dag van haar huwelijk, 
prachtig aangekleed voor haar man. 

En dan hoorde ik een stem klinken, vanop Gods troon: 
‘ Dit is de stad waarin God bij de mensen zal wonen. 
Daar zullen de mensen Gods volk zijn, 
en God zal hun God zijn: God-met-hen. 
Hij zal al hun tranen drogen. 
En de dood zal niet meer bestaan. 
Ook geen rouw meer, geen geween, geen smart. 
Al het oude zal voorbij zijn.’ 

En degene, die op de troon zat, zegde: 
‘Kijk maar, ik maak alles nieuw.’ 



Evangelie (Joh., 13, 31-33a. 34-35) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

Op het einde van zijn leven zegde Jezus tot zijn leerlingen: 
‘ Nu is het ogenblik aangebroken dat de goede God de schande van mij zal wegnemen. 
Niet om mij in het licht te plaatsen, maar om zichzelf te laten kennen als mijn vader. 
Omdat ik in mijn leven Gods mooiste gezicht heb laten zien,   
zal hij mij de voornaamste plaats geven aan zijn zijde. 
Ja, dat zal nu gebeuren. 
Ik zal dan ook niet meer lang bij jullie zijn. 

Maar onthoud dat van mij: 
het komt erop aan dat jullie mekaar liefhebben. 
Zoals ik van jullie heb gehouden, zo moeten jullie ook mekaar gaarne zien. 
Het is trouwens daaraan dat de mensen zullen kunnen zien 
dat jullie leerlingen van mij zijn: 
dat jullie mekaar gaarne zien.’ 
 
 
Homilie 
 
Br. en Z., 

Verleden week veroorzaakte de uitslag van een peiling een aardverschuiving in het politiek 
landschap van ons land. 
De partij, die tientallen jaren bijna ononderbroken aan de macht is geweest, de christen-
democratische partij, dreigt helemaal in het niet te verdwijnen. 
Uiteraard is het hier niet de plaats om politieke analyses te maken, of om standpunten in te 
nemen. 
Maar een uitspraak van de nieuwe kandidaat-voorzitter, de staatssecretaris voor asiel en 
migratie Samy Mahdi, wil ik toch laten klinken. 
Nadat hij erop gewezen heeft dat de ideologie van zijn partij de mooiste is van het land, 
wees hij op haar unieke inbreng. 
Hij zegde: ‘het gaat hem om liberté, égalité et fraternité, vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. 
De liberalen komen op voor vrijheid, de sociaal democraten voor gelijkheid, maar wij komen 
op voor broederlijkheid.’  

Ik denk dat je moeilijk kernachtiger kunt uitdrukken, wat tot de essentie van onze christelijke 
en bijbelse boodschap behoort: broederlijkheid. 
Om volwaardig mens te zijn moet men vrij kunnen zijn, en moet men gelijke kansen krijgen 
als anderen. 
Zie maar wat mensen doormaken, die leven onder regimes, die hen geen vrijheid gunnen, 
zoals bv. de taliban in Afghanistan. 
Zie ook wat mensen meemaken in landen waar de mensenrechten niet gerespecteerd 
worden, zoals bv. de Palestijnen in Israël. 
Vrijheid en gelijkheid zijn belangrijke universele waarden. 
Maar op zich kunnen ze doorslaan.  
‘Iedereen gelijk’ kan uitlopen in communisme, waarin de individuele vrijheid verdwijnt. 
‘Absolute vrijheid’ kan uitlopen in kapitalisme waar het verschil tussen arm en rijk gigantisch 
wordt. 

Om beide in evenwicht te houden, is er een derde dimensie nodig: broederlijkheid. 
En juist dat is het unieke van de bijbelse boodschap. 



Het overstijgt het eigenbelang, en ook het wettelijke. 
Voor vrijheid en gelijkheid kun je opkomen, dat kun je opeisen, daarvoor kun je betogingen 
organiseren. En je kunt het in wetten vastleggen. 

Broederlijkheid daarentegen kun je niet afdwingen, kun je niet opeisen, kun je niet in wetten 
vastleggen. 
Broederlijkheid moet je schenken.  
Broederlijkheid heeft te maken met solidariteit, met zorg voor je naaste, met vriendschap, 
vergevingsgezindheid, mededeelzaamheid, allemaal zaken, die behoren tot de orde van de 
liefde. En dus tot de orde van God. 
Broederlijkheid is eigenlijk de concrete vormgeving van Gods liefde, in het leven van de 
mensen. 
Liefde kun je niet opeisen, liefde moet je geven. 
En ik denk dat het klopt dat die boodschap – als ze natuurlijk echt waar wordt gemaakt – de 
mooiste is van het land. 

B en Z, 

Na zeventig jaar vrede woedt er over Europa weer een gruwelijke oorlog.  
De stroom vluchtelingen groeit als maar aan. 
De ene natuurramp volgt op de andere, omdat we roofbouw plegen op wat de aarde ons ter 
beschikking stelt. 
Velen dreigen het slachtoffer te worden van een zware economische crisis. 
En de verkiezingen in Frankrijk, en de peilingen in ons land tonen pijnlijk scherp aan hoe 
men zijn toevlucht neemt tot extremistische partijen. 
 
Ja, we maken heel moeilijke en gevaarlijke tijden door. 

Stel je nu eens voor dat iemand een artikel schrijft en het afsluit met ‘Kijk maar, alles wordt 
nieuw’. 
Zou men niet denken: die leeft op een andere planeet zeker? 
En toch, toen deze woorden in het boek der Openbaring werden geschreven, zag de 
toestand er even pijnlijk en dreigend uit. 
Het zijn woorden van groot geloof en vertrouwen, gebaseerd op het lange bijbelse verhaal, 
dat vertelt hoe de mensen in een lange opeenvolging van gebeurtenissen hebben ontdekt 
dat er Iemand is, die zijn zorgende hand boven ons hoofd houdt, iemand die zichzelf noemt 
JHWH: ik was er toen jullie in ellende verkeerden, ik ben er nu jullie mijn hulp afsmeken, en 
ik zal er zijn, hoe dan ook, om nieuwe perspectieven te openen. 
En wat van ons wordt verwacht, dat hoorden we uit mond van Jezus – zoals het staat in het 
evangelie van deze zondag: het komt erop aan dat jullie mekaar liefhebben. 

Moge dit woord gehoord worden in deze tijd, mogen de mensen weer gaan inzien dat een 
nieuwe toekomst wenkt als wij naast gelijkheid en vrijheid de broederlijkheid niet vergeten. 
 

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. 

  
 



 

  
 

 

  
 


