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Eerste lezing (Hand. 7, 55-60) 

Uit de Handelingen van de apostelen 

 

De diaken Stefanus werd voor het joodse gerechtshof gesleurd en er valselijk beschuldigd. 

Ze gingen woedend tegen hem tekeer. 

Stefanus keek naar de hemel, 

vol van Gods Geest, 

en voor zijn ogen zag hij God in volle heerlijkheid, 

en Jezus aan zijn rechterhand. 

En hij zei: 

`Ik zie de hemel reeds. 

Ik zie de Mensenzoon naast God staan.’ 

Maar ze begonnen luid te schreeuwen, stopten hun vingers in hun oren en stormden op hem 

af.  

Ze sleepten hem tot buiten de stad. 

En daar stenigden ze hem.  

Zij die daarvan getuige waren, legden hun mantels neer voor de voeten van een jongeman. 

Zijn naam was Saulus.   

Zo werd Stefanus gedood.  

Terwijl het gebeurde bad hij: "Heer Jezus, ontvang mijn geest!"  

Hij viel op zijn knieën en riep luid: "Heer, vergeef hun deze misdaad!"  

Toen stierf hij. 

Tweede lezing (Apok., 22, 12-14. 16-17. 20) 

Uit de Openbaring van de apostel Johannes 

 Ik, Johannes, hoorde in een visioen een stem, die tot mij sprak: 

`Luister, Ik zal spoedig komen. 

En dan zal ik allen belonen,  volgens hun daden. 

Ik ben de alfa en de omega, 

de eerste en de laatste, 

de oorsprong en het einde. 

Gelukkig zij die hun kleren wit hebben gewassen. 

Zij zullen toegang krijgen tot de boom van het leven. 

De poorten van de stad zullen voor hen geopend worden.  

Ik, Jezus, heb een boodschapper gezonden 

om deze dingen aan de gemeenten bekend te maken. 

Ik ben een nakomeling van David, 



de stralende morgenster.’ 

De Geest en de bruid zeggen: `Kom!’ 

En laat al wie het hoort, ook  zeggen: `Kom!’  

En moge al wie dorst heeft dan komen. 

Want iedereen zal mogen drinken van het water dat leven geeft, voor niets. 

Hij die dit alles verkondigt, zegt: 

`Ja, Ik kom spoedig.’ 

Amen. 

Kom, Heer Jezus! 

Evangelie (Joh., 17, 20-26) 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad: 

‘God, Vader, zegen mijn leerlingen, maar niet  alleen hen. 

Ik bid je ook voor al degenen, die mij willen volgen nadat zij hen hebben toegesproken. 

Mogen zij een sterke gemeenschap vormen, één van hart. 

Jij komt tot leven in mij, en ik kom tot leven in jou. 

En als ook zij in ons tot leven komen, 

dan zal de wereld kunnen zien en geloven, 

dat Jij het bent, die mij naar de wereld hebt gezonden. 

De begeestering, die Jij aan mij hebt gegeven, heb ik aan hen doorgegeven. 

En zoals jij en ik ons met mekaar verbonden weten, 

zo kunnen zij zich met mekaar verbonden weten,  

en op deze wijze zal ook ik met hen verbonden blijven. 

En dan zal men merken, dat jij het bent, die mij naar hen gezonden hebt, 

omdat je van hen houdt, zoveel als dat je van mij houdt. 

Ja, Vader, je hebt mij aan die mensen toevertrouwd, 

het is dan ook mijn wens dat ze zijn waar ik ben, 

zodat ze kunnen zien hoeveel vertrouwen jij in mij stelt. 

Reeds van voor de schepping van de wereld hield je al van mij. 

Vader, jij die rechtvaardig bent, jij weet dat zij erkennen dat je mij naar hen hebt gestuurd, 

zelfs als de wereld dat niet wil geloven. 

Daarom zal ik hen over jou blijven spreken, 

opdat de liefde die jij mij toedraagt,  

ook voor hen voelbaar zal zijn. 

Ik zal één zijn met hen.’ 

Ik, Vader, heb je gekend. 

De mensen niet.  

Maar ze hebben erop vertrouwd dat ik door jou ben gezonden. 



En dat is zo: ik heb hen over jou verteld, en ik zal dat altijd blijven doen, 

opdat zij jouw liefde mogen voelen, zoals ik mag delen in jouw liefde.” 

Homilie 

B en Z, 

Jullie kennen ontegensprekelijk de Tv-programma’s ‘de Afspraak’ op Canvas, en ‘de 

Zevende Dag’ op Eén. 

De Zevende Dag moet je natuurlijk meestal uitgesteld bekijken omdat het uitgezonden wordt 

op het moment dat wij hier voor de zondagsviering samenkomen. 

Maar eigenlijk is het niet zo erg dat programma te missen, want het is van een heel andere 

orde dan ‘de Afspraak’. 

Waar ligt het verschil? 

In de Zevende Dag – zoals ook in andere debatprogramma’s – zet men personen tegenover 

elkaar die over een bepaald onderwerp tegengestelde standpunten innemen, en gelijk willen 

halen. 

Maar men haalt er nooit zijn gelijk. Want men luistert er niet naar mekaar. 

Telkens iemand het woord heeft ratelt die maar door, zonder veel in te gaan op wat de ander 

heeft gezegd. 

Meestal eindigt het gesprek wanneer de moderator tussenkomt om te zeggen dat de tijd om 

is. En zelfs dan blijft degene, die aan het woord is nog even doordrammen. 

En de moderator besluit dan: ‘O.K. je hebt je punt gemaakt.’ 

Nooit echter eindigt zo een debat met het gevoel: ‘we zijn dichter bij een oplossing gekomen, 

we hebben er iets uit geleerd.’ 

Integendeel, de verschillende partijen hebben zich nog dieper in hun standpunt ingegraven, 

ze zijn eigenlijk verder uit mekaar gegroeid. 

In de Afspraak daarentegen plaatst men mensen rond de tafel die iets te vertellen hebben, 

elk over een verschillend onderwerp of materie. 

Om de beurt laat de moderator één van de mensen rond de tafel aan het woord, en gaat met 

hem/haar in gesprek. Ieder krijgt de tijd om rustig zijn/haar inbreng te doen. 

En op het ogenblik dat de ene aan het woord is, zijn de anderen luisteraars. 

Maar het mooie van dat programma is dat die anderen zich ook in het gesprek mogen 

mengen, door een opmerking te maken, of een vraag te stellen. 

Niemand is er op uit de andere af te breken of in de grond te boren. Er wordt heel aandachtig 

geluisterd, en constructief mee gedacht. 

B en Z, 

Ik wil nu een grote sprong maken, en overschakelen op kerkelijke taal, maar misschien wel 

verhelderend. 

Wat ik zeggen wil is dit: in gesprekken zoals in de Afspraak is de Geest aan het werk, zelden 

in de debatten van de Zevende Dag. 

Het is goed ons vandaag af te vragen wat er gebeurt als de Geest aan het werk is. 

Deze zondag is daar een uitgelezen moment voor. 

Het is een speciale zondag in het kerkelijk jaar, tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hij wordt 

ook genoemd ‘wezenzondag’. 

Want op Hemelvaart waren de apostelen tot de vaststelling gekomen dat Jezus definitief uit 



hun gezicht was verdwenen. Ze voelden zich als wezen.  

Maar dat zou niet lang duren, Jezus had hen immers gezegd – we hoorden het in de lezing 

van vorige zondag- : ‘ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Als ik er niet meer ben, zal de 

Vader jullie de Geest zenden, die jullie de weg zal wijzen.’ En dat verwachten we dan 

zondag aanstaande op het feest van Pinksteren 

In de gesprekken tijdens onze dialoogviering vorige zondag heeft het in elk van de groepjes 

geklonken: de werking van de Geest maakt ons enthousiast, be-geest-erd over wat we van 

Jezus hebben geleerd: dat God een Vader voor ons is, dat Hij het beste met ons voorheeft, 

en dat Hij op ons rekent om dat aan de mensen duidelijk te maken. 

Uit de vergelijking met de debatten van de zevende Dag en de gesprekken van de Afspraak 

kunnen we leren hoe we die Geest van Liefde, die Geest van God kunnen doorgeven: niet 

door mekaar te willen overtroeven, niet door met mekaar in de clinch te gaan, maar door 

mekaar met respect te benaderen, door te luisteren naar wat iedereen in zijn hart draagt aan 

zorgen en bekommernissen, aan verwachtingen en betrachtingen, aan dromen en visioenen; 

en dan de handen in elkaar slaan om samen een vredevolle en harmonische samenleving op 

te bouwen. 

Het synodaal proces dat volop bezig is op initiatief van Paus Franciscus ligt helemaal in die 

lijn. 

Het vertrekt van de vaststelling dat de kerk al te lang vanuit een ivoren toren gedecreteerd 

heeft wat en hoe de mensen moeten geloven, en er in het verleden niet voor terug heeft 

gedeinsd om diegenen te straffen, die daar vragen bij stelden, tot op de brandstapel toe. 

De paus draait nu de piramide helemaal om. De Geest, zegt hij, is werkzaam in iedere mens, 

gelovige en ongelovige, in hun denken en hun doen. En het is belangrijk dat de 

verantwoordelijken van de kerk luisteren naar wat leeft bij de mensen aan de basis, die de 

echte kerk uitmaken. 

Daartoe heeft hij dat synodaal proces op gang gebracht, een grote bevraging in alle 

bisdommen van de wereldkerk om te luisteren naar wat er leeft, en dan samen te zoeken 

waar de Geest ons naartoe wil brengen. 

In het vooruitzicht van Pinksteren is het goed dat we bidden voor het welslagen van dit 

proces: kom, heilige Geest, en beweeg de bisschoppen van de hele kerk om zich achter de 

intenties van de paus te scharen, en be-geest-erd mee te werken – elk in zijn bisdom - aan 

dat hoopvolle proces. 

 

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. 

   


