
Veni Sancte Spiritus 2 oktober 2022. 
Per annum -C- 27 

 
“Wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zeg dan: ‘We zijn onnutte knechten’". 

 
Veelgeliefden, 
Is dat nu Evangelie? Blijde Boodschap, alles gedaan en dan: Onnutte knechten.......De 

verzuchting van de apostelen mag ons uit het hart gegrepen zijn, geef ons meer geloof.  
Waarom het gaat in de parabel die Jezus ons vandaag voor houdt, wordt door de heilige 

Ambrosius heel kort aldus samengevat: Nemo de operibus glorietur, quia iure debemus Domino 
obsequium. “Niemand kan zich op werken, beroepen of beroemen want rechtens zijn wij God 
dienst en en gehoorzaamheid schuldig”.  

“Wij zijn op aarde om God te dienen”. U herkent ongetwijfeld het antwoord op de eerste 
vraag van de Katechismus. En Jezus zegt op het eind van die parabel: "Zo is het met ú". Het zou 
een fatale vergissing zijn om God te zien als de baas van die knecht. Zo is het met óns. Als wij 
God dienen, doen wij niets bijzonders. Daartoe bestaan wij. Zoals de zon er is om op te gaan en 
onder te gaan, de maan om te wassen en af te nemen, zoals de sterren flonkeren aan de 
nachtelijke hemel ter ere van de Heer. Eenvoudig omdat ze er zijn. Zo is ook de mens geroepen 
God te dienen. De zon en de maan en de sterren in hun eigen dienst. De mens tot zijn eigen 
dienst. Het  rationale obseqium. Redelijk vrij God dienen. Dat is zijn waardigheid. Zo God 
dienen, is: koning zijn;  en toch: nutteloze knechten. Of in een andere vertaling maar gewone 
knechten. We kunnen nooit door onze dienst aan God een claim op Hem leggen. We kunnen God 
niet tot iets verplichten door onze werken. Natuurlijk niet, in de orde van de schepping niet en 
eigenlijk bovennatuurlijk ook niet. De bovennatuurlijke werken. Eén werd er genoemd, die juist 
de apostelen hun verzuchting liet slagen, zeven keer op één dag vergeven als iemand ons iets 
misdaan heeft en zegt: “het spijt mij”. Wij zijn op aarde om God te dienen. Dat is ons in zekere 
zin op zich genoeg. Maar u zult nu zeggen: “Daar volgt toch nog iets op!”: “Daardoor hier en 
hiernamaals gelukkig te zijn”. De link tussen deze twee delen van het antwoord op de eerste 
vraag van de Katechismus is: Genade... Genade! Als wij alles doen wat ons is opgedragen dan 
garandeert ons dat op zich nog niet dat wij daarmee onze eigenlijke bestemming bereiken. Het is 
door de genade om niet dat wij onze eigenlijke bestemming bereiken, het geluk in het 
hiernamaals. Als wij alles gedaan hebben wat ons is opgedragen dan rest ons niets dan ons aan 
God uit te leveren en over leveren op genade. .... Neen niet op genade of ongenade. Op genade... 
Op genade! Op genade om niet, want al onze inspanning, hoe zeer die ook van ons gevraagd 
wordt, is niets vergeleken bij de alles overtreffende genade. Zo is het woord van Jezus, Blijde 
Boodschap, het verlossende woord. Want het verlost ons van de waan dat wíj het moeten doen. 
Maar om dat te begrijpen, hebben wij het geloof nodig als een mosterdzaadje. Het kleinste 
zaadje, dat ons bij het doopsel in onze ziel is gezaaid. Als een Goddelijke deugd die uit ons 
binnenste die moerbeiboom kan rukken, die met zijn diepe en wijd vertakte wortels in ons zit en 
in ons telkens en telkens weer laat opkomen die zichzelf verheffende hoogmoed die zegt: "Ik doe 



het wel even." Geef ons geloof als een mosterdzaadje. Het rijk Gods is als een mosterdzaadje. 
Het rijk God is in ons door het geloof. Het geloof in ons is het rijk Gods in ons. Dat bewerkt dat 
wij inderdaad dit woord van Jezus kunnen begrijpen als een verlossend woord.  

Dan maar ophouden met goede werken? Natuurlijk niet. “Span u in tot het uiterste”, zegt 
Jezus, “om door die nauwe poort te komen”. Paulus zegt ergens: “met vrees en beven ons heil 
bewerken. Maar tenslotte schénkt God gerechtigheid aan hen die leven uit het geloof. Krachtens 
welke wet? De wet van de werken? Neen, de wet van het geloof.  

In de eerste lezing vernemen wij waarin onder meer dat geloof bestaat. Volhardend 
uitzien. Trouw wachten. Waken. Uitzien naar dat visoen. Naar die droom. Die grote droom die 
zelf hunkert naar de vervulling en ons laat hunkeren naar die vervulling. Wachten, wachten op de 
terugkomst van de Heer die thuis komt van de bruiloft. Gelukkig de dienaar die de Heer bij Zijn 
komst wakende zal vinden. Alles wat wij doen, doen wij  juist dáárom om ons wakende te 
vinden. “Voorwaar ik zeg u”, zei Jezus, “Voorwaar ik zeg u, Hij zal zich omgorden en hen aan 
tafel uitnodigen en langs hen gaan om hen te bedienen”. Zo is God. Zo is Jezus, die zich bij het 
laatste avondmaal omgorde om Zijn leerlingen de voeten te wassen. Is dat geen schone droom? 
Is dat geen prachtig visioen? Is dat geen zalige hoop? Ons onverdiend verdiende loon.   

Amen.  


