
15e Zondag door het jaar 16 juli 2017 

Lezingen: Jesaja 55, 10-11 en Matteus 23, 1-23 

Het Woord van God is krachtig, hoorden we de profeet Jesaja zeggen: het Woord 
dat voorkomt uit de mond van God keert niet vruchteloos terug, maar pas 
wanneer het alles volvoerd heeft, waartoe Ik het heb gezonden. Zo heeft God zijn 
scheppend Woord gesproken: God sprak en het was. Heel de schepping is vrucht 
van Gods Woord. Zo heeft het Woord van God ook heel de mensheid, ja iedere 
mens geschapen. We zijn er door zijn Woord. God heeft niet gevraagd of wij er 
wilden zijn. Hij roept ons wel om met Hem mee te helpen, mee te scheppen om 
de schepping tot voltooiing te brengen. De schepping is nog niet af, is nog geen 
bewoonbaar huis, waar het voor ieder goed is om te leven. De mens kan God 
hierin ook tegenwerken door de schepping te misbruiken door milieuvervuiling 
b..v. of door onrecht, waardoor we niet opbouwend maar vernietigend bezig zijn. 

Maar het Woord van God is ook mens geworden, kwetsbaar als een baby zonder 
enige macht. En als Jezus later de boodschap van het rijk van God verkondigt, 
doet Hij dit niet als heerser die gebiedt, maar als dienaar. Hij zal als een slaaf 
sterven aan het kruis. Het leek er op dat de machten van het kwaad sterker 
waren dan het Woord van God. Maar de kracht van Gods  Woord blijkt uit de 
verrijzenis van Jezus. Daarmee liet Hij zien dat het Woord van God sterker is dan 
de dood. Niet alleen sterker dan de dood van Jezus, want allen die in Hem 
geloven, mogen delen in dit nieuwe leven, in het eeuwig leven. 

Maar hier komt het er op aan dat we geloven. We zijn geschapen zonder dat wij 
onze instemming hebben kunnen geven. Maar we delen in de verlossing, in het 
nieuwe leven als kinderen van God, alleen als we geloven. Als we net als Maria 
antwoorden op Gods Woord: zie ik ben tot uw dienst, mij geschiede naar uw 
Woord.  

En daar schort het aan: we zijn geen van allen even gelovig als Maria. In de 
parabel van de zaaier geeft Jezus enkele voorbeelden. We horen het Woord van 
God wel, maar begrijpen het niet, het raakt ons hart niet. Of we horen het wel 
met vreugde, maar het schiet geen wortel in ons hart, het gaat het ene oor in en 
het andere uit. Of we voelen ons wel aangesproken door het Woord, maar door 
de zorgen van elke dag en door allerlei andere dingen die ons bezig houden 
verstikt het Woord en kan geen vruchten dragen. Alleen als het Woord bij ons in 
goede aarde valt, dan kan het veel vruchten voortbrengen. Maar aan het eind van 
ons leven moeten we bekennen, dat het Woord maar beperkt vruchten bij ons 
heeft voortgebracht en moeten we bidden: God, wees mij zondaar genadig. 

En we mogen vertrouwen dat God ons ook in de dood genadig zal zijn: dat Gods 
vergevende barmhartigheid al het kwaad uit ons zal wegnemen. Aan het kruis 
heeft Jezus gebeden: Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. 
Jezus heeft toen niet alleen gebeden voor degenen die Hem kruisigden, maar 
voor heel de mensheid, ook voor mensen die als ongelovigen zouden sterven. En 
we mogen vertrouwen, dat Jezus’ gebed verhoord zal worden. Zo bidt ook de 
Kerk voor alle gestorvenen. We zien het in de meeste Eucharistische gebeden. 
Ook in de Grote Lofprijzing van deze viering bidden we: Laat allen die U lief 



waren en die van hier zijn heengegaan genadig binnen in uw rijk. En we mogen 
daarbij vertrouwen, dat God niemand uitsluit van zijn liefde. 

En dit geldt niet alleen voor alle mensen. De apostel Paulus schrijft in zijn Brief 
aan de christenen van Rome: Heel de schepping zal verlost worden uit de 
slavernij van de vergankelijkheid en delen in de vrijheid van de kinderen Gods. 
En in zijn Brief aan de christenen van Efese schrijft hij: God zal het heelal in 
Christus onder één Hoofd samenbrengen. Uiteindelijk zal het Woord van Gods 
barmhartigheid alle machten van het kwaad overwinnen. Met de profeet Jesaja 
mogen we vertrouwen, dat het Woord niet vruchteloos terugkeert naar God, 
voordat Het alles heeft volwoerd waartoe Het gezonden is. Allen en alles hebben 
in God hun oorsprong en ook hun doel en voleinding. Uiteindelijk zal alles goed 
komen. Mogen we hopen. 
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