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1e lezing Jer. 38, 4 – 6.8 – 10  
2e lezing Heb. 12, 1 – 4 
Evangelie Lc. 12, 49 - 53 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
De gezondheidsomstandigheden van de communiteit verplichten ons om vandaag 
een wat eenvoudiger zondagse Eucharistie te vieren. Maar juist die eenvoud brengt 
ons misschien weer tot de essentie, tot het wezenlijke. Het wezenlijke dat Jezus 
vandaag in het Evangelie formuleert met de woorden: “Vuur ben Ik op aarde komen 
brengen en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait”. 
Waarom heeft God Zijn Zoon tot ons gezonden? Waarom is Hij voor ons Mens 
geworden? Waarom heeft Hij dit leven met ons op aarde dertig jaar lang gedeeld, 
heeft Hij gepredikt? Is Hij verworpen – gestorven – begraven – verrezen? Waarom? 
Om vuur op aarde te komen brengen. “Hoe verlang Ik dat het reeds oplaait”. Het is 
het Hartsverlangen van God om onze wereld in vuur en vlam te zetten. Om ons, wij, 
kleine kudde van de Heer, in vuur en vlam te zetten. Zìjn vuur, het vuur van de 
Heilige Geest.  
 
Op Pinkstermorgen verscheen de Heilige Geest in vurige tongen aan de leerlingen. 
Dáárom was alles begonnen. Om Gods Eigen Vuur, het vuur wat brandde in Gods 
hart, het vuur van de Heilige Geest, over te dragen op ons. Dat hartsverlangen van 
God is, nu, vandaag, éven actueel als destijds op Pinksteren, als destijds bij Jezus’ 
Menswording als vóór alle tijden, vóór de schepping; vuur wilde Hij op aarde komen 
brengen. Vuur om ons leven te vernieuwen. “En hoe verlang Ik dat het reeds 
oplaait”. Beseffen wij wel het verlangen van God naar òns leven? De begeerte van 
God, de dorst van God dat wij zouden leven. Dat wij geen dor hout zouden blijven, 
geen dorre aarde, aan onszelf overgelaten. Maar brandend van liefde voor Hem, 
brandend van liefde voor elkaar. Zijn liefde, daarom is alles begonnen.  
 
Jezus zelf heeft om die liefde te kunnen overdragen, om dat vuur te kunnen 
overdragen, Zelf ook een keuze moeten maken. In plaats van de vreugde die Hem 
toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen. En zoals Hij heeft moeten kiezen, 
moeten ook wij kiezen voor die vreugde, moeten ook wij kiezen voor dat vuur, 
moeten ook wij ervoor kiezen om ons daaraan over te geven. Om door Hem 
gegrepen te worden, om uit onszelf te treden.  
 
En als wij spreken over keuze, over persoonlijke keuze, dan weten we ook dat 
sommige ‘ja’ zullen zeggen, en anderen ‘nee’. Dan betekent dat ook dat er 
verdeeldheid ontstaat, sommige wel – anderen niet. Vandaag wordt onze keuze 



gevraagd: willen wij ingaan op Jezus verlangen om Zijn vuur in ons te laten leven. 
Om ons leven te laten verteren door Zijn Leven. Willen wij dat? Willen wij 
beantwoorden aan Zijn verlangen? Amen 


