
11-09-2019 Antonius van Padua 

+ Welkom op deze 19e zondag door het jaar, de zoveelste in een reeks, maar ook de eerste 

zondag van de rest van het jaar. Elke dag en elk moment staan op zichzelf, maar zijn 

tegelijkertijd een samenvatting van wat was, wat is en wat komen zal. Wij zongen het zojuist: 

‘Tijd vloeit ineen – verleden wordt heden’. De dichter Bredero drukte dit uit in een mooie zin: 

‘in het heden ligt het verleden, in het nu wat komen zal’. In elk ogenblik is de volheid van de 

tijd aanwezig. Soms worden we ons daarvan bewust. Bijvoorbeeld bij de herinnering aan 

knooppunten in het leven, zoals bij een verjaardag of een sterfdag of een jubileum. Wij vieren 

dan het leven. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van verwondering, van verdriet, van spijt, 

van vreugde. Nu, op 11 augustus 2019, kan dat het geval zijn voor diegenen onder ons bij wie 

deze datum een speciale herinnering oproept. Op dit moment is dat zeker het geval bij Mirjam 

van Houwelingen. Zij herdenkt dat zij zestig jaar geleden intrad bij de zusters ongeschoeide 

Karmelietessen. Vandaag een speciaal welkom aan jou, Mirjam, met de mensen die rondom je zijn 

om deze dag met jou te vieren. Je bent zes decennia geleden begonnen aan een leven waarin als 

belangrijke leefregel geldt (ik citeer no 8 van jullie Regel): “het alleen zijn in de cel of in de 

nabijheid ervan, dag en nacht de Wet des Heren overwegen en waken in gebed”.  

Waken wij nu samen in een moment van stilte om dan het Kyrie te zingen en de Lofzang.  

Kyrie  - Gloria 

Gebed 

Eeuwige, wij bidden om versterking van het besef dat wij tijd gekregen hebben om te leven. 

Geef ons de moed om werkelijk hier en nu aanwezig te zijn en te delen in elkaars voor- en 

tegenspoed. Dat vragen wij U door Jezus, uw zoon, onze broeder. Amen. 

 

Wijsheid 18: 6-9 Lucas 12: 32-48 (of 35-40) 

Overweging 

Het evangeliefragment dat wij zojuist lazen, is een klein deel van een lang hoofdstuk waarin 

Lucas Jezus presenteert als een leraar, als een goeroe, iemand die belangrijke levenslessen 

doorgeeft en een heel duidelijke lifestyle propageert. De toehoorders zijn geboeid door wat hij 

zegt. Lucas vertelt dat zijn leerlingen aan Jezus’ lippen hangen, en dat een enorme menigte 

om hem heen dromt. Blijkbaar snakken ze naar betekenis en zin, naar inzicht in en uitzicht op 

een vruchtbare weg door het leven.  



Het fragment van vandaag begint met de oproep ‘sta klaar, doe je gordel om en houd de 

lampen brandend’. De Ongeschoeide Karmelietessen hebben dit vertaald met ‘overweeg dag 

en nacht de wet des Heren en waak in gebed’.  Dat is een radicale manier om geestelijk 

wakker te blijven: probeer te begrijpen, probeer in te zien waarvan en waartoe je leeft, val niet 

in slaap. Dit is het tegendeel van de stemming die iedereen wel eens bekruipt: ‘het zal mijn 

tijd wel duren; na mij de zondvloed’. Dit laatste is niet de manier van de Karmelietessen en 

niet de manier van Jezus. 

Jezus roept alle mensen die naar hem luistern op om de momenten van leven niet als de 

korrels van een zandloper te laten wegvloeien. Als voorbeeld vertelt hij over de dienaar die 

waakt over het huis als de heer elders naar een feest is. Als die heer terugkomt en hij vindt 

zijn dienaar wakend, dan zal meneer zelf een schort aantrekken en zeggen: kom mee aan tafel, 

ik zal je bedienen. Dat is de beloning van aandachtig leven. 

Maar hoe doe je dat: dag en nacht de wet des Heren overwegen en waken in gebed? Zusters 

en broeders van de Carmel trekken zich daartoe terug in een cel. En, als het goed is, doen ze 

dat met vreugde. Dat kan je trouwens aflezen aan het vriendelijke en aandachtige gezicht van 

zr. Mirjam. Voor haar is bezinning en bewustwording onderdeel van haar leven. Ze waakt en 

houdt de lamp brandend. Dat is iets anders dan je zorgen maken en slapeloos blijven, als zou 

dat een waarde op zichzelf zijn. Het gaat om waken bij het leven. Goed kijken, stil zijn, 

ontvankelijk worden. Dat is ook de les van het hele hoofdstuk (Lucas 12) waaruit het 

fragment van vandaag is genomen. In datzelfde hoofdstuk spreekt Jezus nog op een andere 

manier over leven in het nu. Velen zullen de tekst kennen: ‘Maak je geen zorgen over jezelf, 

over je eten, over je lichaam, over je kleding – het leven is meer dan voedsel en het lichaam is 

meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht en de lelies op het veld – laat je niet door 

zorgen kwellen.’  

De lamp brandend houden en waken in gebed is bedoeld om dit besef te voeden. Het besef dat 

je deel hebt aan waarachtig leven. Jezus noemt dat het koninkrijk Gods, datgene wat reeds 

aanwezig is, maar ook steeds weer komen moet: eenheid en vrede in jezelf en in de wereld om 

je heen. De mogelijkheid ervan ligt al in je hart besloten. Zoek ernaar, wees aandachtig. Jezus 

zegt: zoek eerst dat koninkrijk Gods dan krijg je alles erbij. 

  



Voorbeden 

 

Wij bidden om de geest van aandacht.  

Geef ons de moed om aandachtig te zijn voor wat er in ons omgaat. 

Laat ons ontdekken welke kracht in ons leeft. 

Laat ons zingend bidden 

 

Wij vragen U om mensen die het niet opgeven in Uw nabijheid te leven. 

Geef ons een open blik om ons te spiegelen aan 

de vogels in de lucht en de lelies op het veld. 

Laat ons zingend bidden. 

 

Geef ons de kracht de lamp brandend te houden. 

Met open ogen te kijken naar de wereld om ons heen, 

Vooral aandacht te hebben voor degenen die aan de rand zijn geschoven. 

Laat ons zingend bidden. 


