
Homilie 19e zondag door het jaar 
7 augustus 2022 
 
1e lezing Wijsheid 18, 6 - 9 
2e lezing Hebr. 11,1 – 2, 8 – 19 
Evangelie Lc. 12, 32 – 48 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Inderdaad ìn Jezus Christus. Hij is het, Jezus Christus de Levende Heer, die ons vandaag hier 
samenbrengt. Welke motieven, gedachten er misschien ook ons toegebracht hebben om 
vandaag hier te komen: Hij is het die ons uitnodigt. Hij is in ons midden en ziet naar ons uit. 
Jezus Christus, gisteren, vandaag en morgen – Dezelfde! Hij, vandaag: onze Herder, onze 
Heer, onze Verlosser. Gisteren: Hij die voor ons is gestorven, begraven, verrezen zetelt aan 
Gods Rechterhand. Hij, morgen: die komen gaat, die ons het Eeuwige Leven zal schenken. 
 
Ons geloof is een geloof in wat er is, in wat er was en wat er zal komen. Misschien vergeten 
wij dat soms. Als wij ons geloof belijden op Zondag, belijden wij natuurlijk God, Schepper 
van hemel en aarde. We belijden Jezus Christus Zijn enige Zoon die voor ons gestorven is, 
begraven en verrezen . We belijden de Heilige Geest, maar wij belijden ook een toekomst. 
Wij belijden de waarheid van een toekomst. Wij belijden de waarheid dat dit leven een op 
weg zijn is naar Hem. Naar Hem die reeds bij ons is, maar die ons meer belooft heeft dan wat 
wij nu al zijn. Wij belijden de waarheid van een toekomst. Daaruit blijkt dat het woord 
“waarheid” niet een overtuiging maar een realiteit betekent. Een realiteit waarin wij zullen 
zijn, indien wij ingaan op Zijn belofte. 
 
God is trouw. God is trouw vanaf het allereerste begin. Hij kan niet anders dan trouw zijn. 
Het Joodse volk heeft dat eeuwenlang aan den lijve ervaren. God is trouw, Hij voert Zijn 
volk weg uit Egypte. Hij voert Zijn volk weg uit de Ballingschap. Maar daarin heeft men 
moeten gelòven. Men moest gelòven in het onzichtbare wat nog in de toekomst lag. Men 
moest zich daarop verlaten. En God blijft trouw, Hij blijft trouw tot over de dood. En Hij 
heeft dat bewezen in Jezus. Jezus die stierf aan het kruis, maar die – zo trouw is de Vader –
door de Vader is opgewekt tot een nieuw leven bij Zichzelf. De Zoon van God is door de 
Vader verheerlijkt met de Heerlijkheid die Hij vanaf het begin had. Daarmee bewijst God 
Zijn trouw, door Zijn kracht over de dood heen. En diezelfde kracht wil God in ons 
ontplooiien door ons het geloof te schenken, het geloof in het leven over de dood heen. Over 
de werkelijkheid waarin wij nu leven heen. Als wij alleen maar op Christus hadden 
vertrouwd voor déze wereld,  zouden wij de ongelukkigste zijn van alle mensen.  
 
Wij leven zo helemaal opgesloten in onze eigen werkelijkheid. Maar dan komt het geloof. En 
daarom zegt de tweede lezing ook: het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Het 
overtuigt ons van de werkelijkheid van dingen die nu nog onzichtbaar zijn. Dingen die wij 
nu niet kunnen bedenken, die we nu niet kunnen aanvoelen maar die ons heentrekken over 
en door de nacht van deze wereld heen naar Gods belofte, naar de vervulling van Zijn 
Belofte. 
 



Onze Voorvaderen, staat er in het boek van de Wijsheid, konden vol vreugde de vervulling 
verwachten van de Belofte waarop zij vertrouwden. Leven wij met dàt vertrouwen? Leven 
wij met dìe belofte. Of moet de belofte van God hier en nu aan ons worden vervuld? Leven 
wij met de belofte van een eigenlijk Vaderland, van een Stad waarin wij eindelijk zullen 
Thuis zijn? Gaan we op weg zonder te weten waarheen, maar met het vaste geloof dat God 
ons uitnodigt, dat Jezus ons is voorgegaan. Dat Hij op ons wacht. En niet alleen misschien in 
een min of meer verre toekomst van onze dood. Maar ook morgen zien wij niet, morgen is 
ook iets onzichtbaar voor ons en overmorgen ook. Maar God is trouw, Hij schenkt ons de 
zekerheid dat Hij er morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar voor ons zal zijn. 
Met alles wat Hij  is, met heel de kracht van Zijn verrijzenis, met de kracht van Zijn liefde in 
ons, onder ons, om ons in Zijn kracht te beminnen, elkaar te beminnen, in Jezus’ Liefde. Die 
toekomst, is er, die is hier al begonnen. In de Eucharistie ontvangen wij het Lichaam en het 
Bloed van de Verrezen Heer. Het Zaad en het onderpand van ons Eeuwige Leven, van de 
realiteit die wij nu nog in geloof en hoop en liefde verwachten. Amen 


