
6de Zondag door het jaar - C 

“Vervloekt – gezegend”, horen wij de profeet Jeremia vandaag roepen.              

De evangelist Lucas wijst op eenzelfde contrast: “Gelukkig zijn jullie – 

wee jullie.” Deze contrasten hebben te maken met de voortdurende 

contrasten in onze wereld: tussen machtigen en zwakken/kwetsbaren, 

en tussen rijken, die overvloed hebben, en zij die arm en hongerig zijn. 

Tussen invloedrijke en kwetsbare mensen: bijv. de macho mannen, zij       

die aan het hoofd staan naar vrouwen toe – zoals we deze dagen veel 

kunnen horen. Of het contrast tussen rijk en arm: bijv. de groeiende 

afstand hier in Nederland tussen de rijken, die vele huizen hebben, en de 

armen die geen huis kunnen krijgen. We kunnen ook denken aan het 

contrast tussen de volkeren van West-Europa of Amerika en die in Afrika 

en Azië, bijv. Yemen en Afghanistan, waar een vreselijke hongersnood 

het leven van vele kinderen en oudere mensen bedreigt.                                                       

Op deze wijze intrerpreteer ik nu de profetische woorden van Jeremia en       

Lucas. Beiden willen de mensen van hun tijd uit hun bubbel halen, uit de 

kooi van hun ego waarin zij leven; en van de andere kant hen die op God 

vertrouwen bemoedigen. 

Jeremia benadrukt dat je op de eerste plaats moet vertrouwen op de 

Heer, op zijn woord. Want als je mensen zonder meer na-aapt, kan je 

leven steriel worden. In de taal van de Bijbel: je wordt dan een boom, die 

niet voldoende water krijgt om te groeien. En heel de Bijbel leert ons dat 

we sociale wezens zijn, geroepen om elkaar te helpen en onze goederen 

en het goede leven met elkaar te delen. “Heb God lief met al je krachten, 

en je naaste als jezelf!”  

Lucas, die in zijn evangelie vaak schrijft over rijkdom en haar gevaren, 

laat op zijn typische manier Jezus in zijn veldrede hierover spreken. Er is 

een grote groep leerlingen, maar ook een grote menigte uit het hele land, 

en zelfs uit het niet-Joodse gebied. D.w.z. dat deze rede een algemene 

boodschap is: voor gelovigen en niet-gelovigen. 

“Gelukkig zijn de armen, zij die honger hebben, die treuren en zij die 

gehaat worden.” Jezus bedoelt niet dat het goed is arm te zijn, noch om 

bedroefd te zijn, honger te hebben of gehaat te worden. Hij feliciteert hen 

hier niet mee. Omdat zij het gemis voelen van voedsel, vreugde en 



sympathie, kijken ze uit naar een ander leven en staan ze open voor het 

rijk van God, dat Jezus verkondigt.  

Jezus kondigt hen het goede nieuws aan dat het rijk van God nu en hier 

begint, en dat dit hun situatie zal veranderen. Dankzij het feit dat meer 

en meer mensen zullen luisteren naar Gods woorden van solidariteit en 

liefde en ernaar leven, dank zij op de eerste plaats het optreden van 

Jezus, zal het rijk van gerechtigheid, vrede en liefde groeien. 

De daarop volgende aanklachten – “wee jullie“ – tegen rijken, zij die 

meer dan genoeg hebben, lachen en in hoog aanzien bij ieder staan, 

moeten we niet lezen alsof Jezus hen daarom veroordeelt. Nee! Hij wil 

hen waarschuwen om zich niet op te sluiten in hun overvloed en in het 

applaus van eenieder, maar om te delen met hen die niets hebben. 

De aanklachten zijn een oproep om hun levensstijl te veranderen en 

solidair te worden met hen die weinig hebben. Het is een oproep zowel 

aan ieder persoonlijk, als aan de politiek in het algemeen van een 

gemeenschap of land.  

De lezingen van vandaag nodigen ons uit ons individualisme en onze 

zelfgenoegzaamheid te overwinnen en ons leven te delen met hen die er 

niet goed vóór staan. 

Ook wil het Woord van God van vandaag onze aandacht richten op de 

grote problemen van onze samenleving, zoals: de nood aan huizen voor 

een grote groep, een goed minimum inkomen, een andere houding 

tegenover het klimaat - kleine veranderingen door iedereen helpen ook! -

een goede betaling voor de producten van de boeren, een rechtvaardige 

oplossing voor het gasprobleem in Groningen, het heffen van een 

evenwichtige belasting, etc.  

Ruman, laat het evangelie je leiden wanneer je gaat stemmen tijdens de 

verkiezingen! Wordt medewerker van de Heer door je bijdrage te leveren 

aan een rechtvaardiger en broederlijker samenleving.  

Gelukkig zijn jullie, als jullie dat doen! 

 

Jer. 17:5-8; 1 Cor. 15:12.16-20; Lc. 6.17.20-26.  


