
TUDSCHRTFT VOOR VERKONDIGING
IS EEN UITCAVE VAN DE NEDERLANDSE EN VLAAMSE PROVINCIE
VAN DE ORDE DER MINDERBROEDERS FRANCISCANEN.

Nummer 6 - 85ste jaargang 20I3 - november/december

1 november Allerheiligen
inleiding H. Ausloos; preekvoorbeeld L. Lemmens

2 november Allerzielen
inleiding M. Steegen; preekvoorbeen B. Piepers

3 november Eenendertigste zondag door het jaar
inleiding Y. van den Akker-savelsbergh;preekvoorbeen H. Boerkamp

t0 november Twee€ndertigste zondag door het jaar
inleiding K. Spronk; preekvoorbeen E. Keller-Hoonhout

17 november Drie€ndertigste zondag door het jaar
inleiding H. Lammers, preekvoorbeen C. Broekhoff

24 november Vierendertigste zondag door het jaar 28g
inleiding P.B. Smit;preekvoorbeeld K. Touwen

I december Eerste zondag van de Advent 293
inleiding F. Zwarts; preekvoorbeeld H. Brouwers

8 december Tweede zondag van de Advent 296
inleiding L Van Den Eynde;preekvoorbeeld P' Heysse

267

271

275

280

284

300

30s

309

312

318

265

15 december

22 december

Column

24 december

25 december

29 december

Derde zondag van de Advent
inleiding H. Janssen;preekvoorbeeld E. Henau

Vierde zondag van de Advent
inleiding E. Eynikel; preekvoorbeen J. Hulshof

Vrede op aarde B. van den Viigenboom

Geboorte van de Heer - Nachtmis
inleiding G. Van Belle; preekvoorbeeld P. van Veldhuizen

Geboorte van de Heer - Dagmis
inleiding D. Godecharle; preekvoorbeeld M. den Dulk

Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
inleiding J. Holman;preekvoorbeeld G. de Korte

Index van besproken perikopen 2013

322

326



re

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
dr. Y v.d. Akker-Savelsbergh
prof. dr. H. Ausloos

prol dr. C. Van Belle
drs. L.W.F.P van den Bogaard
HJ. Boerkamp
C. M. Eroekhoff-Bosman
H. Brouwers
prof. dr. [4. den Dulk
dr. 5.M.L. Van Den Eynde
dr. E.1,4.M. Eynikel
D. Codecharle MA
P Heysse
prof. dr. E. Henau
dr. J.C.M. Holman SVD
dr. J. Hulshof S[,,|

H.MJ. Janssen OF[4
drs. E.I[4. Keller-Hoonhout
mqr. dr. CJ.N.C. de Kon
dr. J.H.l\y'. Lammers
mgr. dr. L. Lemmens

drs. B.H.C.M. Piepers
prof. dr PB. Smit
prol dr. K. Spronk

dr. M. Steegen
d rs. K. Touwen
dr. P van Veldhuizen
drs. F.HJ. Zwans

L4uisbroekseweg 55, 3381 KM Ciessenburg
Facult6 de th€ologie, Universit6 catholique de Louvain, Grand'Place 45
B-l 348 Louvain-la'Neuve (BelgiE)
Platte Lostraat 274-31 , B-301 0 Kessel-Lo (Belgi€)
De Blauwverver 9. 5283 XW Boxtel
Zebraspoor 373, 3605 CV N4aarssen
Tjariet 3, 8032 LL Zwolle
Kerkplein 2, 6367 ER Voerendaal
Pakistanstraat 23, 2408 HJ Alphen aan den RUn
Elfnovemberlaan 36, B 3010 Kessel'Lo (Be19i€)
RauberstraBe 45 OC, D-93053 Regensburg (Duitsland)
Klein Engeland 73, 2300 Turnhout (Belgie)
Sparrestraat 44, B 9920 Lovendegem (Belgi€)
Mechelsesteenweg 82, B-l970 Wezembeek'Oppem (Bel9i€)
Dr. Hermansstraat 22, 3971 CK Driebergen-Rijsenburg
Broederenstraat l8a, 741 I LB Deventer
Oude Velperweg 54 A, 6824 HC Arnhem
Poortstraat 45, 3572 HC LJtrecht
Ubbo Emmiussingel 79.971 I BC Groningen
De Hoef 37,6708 DC Wageningen
Secretariaat Vicariaat Vlaams-Brabant en l\4echelen, Varkensstraat 6,
B-2800 Mechelen (Belgie)
Tanhorst 189, 6708 HJ Wageningen
Oud-Katholiek Seminarie, Postbus 80105, 3508 TC Utrecht
Protestantse Theologische Universiteit, De Boelelaan I 105,
l08l HV Amsterdam, Postbus 5021 , 8260 CA Kampen
Tulpinstraat 75, B-3500 Hasselt (Belgid)
l\4olensteen 18, 6852 BX Huissen
Ceenruid Pijnsenhof 14, 3342 CN Hendrik-ldo-Ambacht
Kattenbroekerweg 2, 3813 EA Amersfoort

TUDSCHRIFT VOOR VERKONDIGING waarin sinds I januari 200 t

opgenomen het Vlaamse tUdschrift Sacerdos.

Sculptuur basiliek
Sointe Madeleine, Vezehy

De mystieke molen
verzinnebeeldt de
samenhang tussen Oude
en Nieuwe Testament.
Mozes werpt de tarwe
in de molen, Paulus
vangt het meel op.

tssN 0165-5043

REDACTIE
H.N4 J..lanssen OFM (hoofdredocteur), K. fouwen (redactie-
secretoris) E-mail klaastouwen@tiscali.nl, Th.A.F.M. van
Adrichem OFM, Y. van den Akker-Savelsbergh, H. Lammers,
W. Verhelst OFM. Redactionele ondersteuning: E.A. van Velsen,
Albatrosstraat 63, 3815 KK Amersfo ort tel.: 033-4729232
E-mail: tvv.eavanvelsen@tele2.nl

AEONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE
Zusters Clarissen, Waterstraat l4l, 6541 TE Nijmeqen,
tel:024-3782904 E'mail: marian nevan haastrecht@h etn et. n I

NEDfRLAND: INC: 52 06 900
8fl6lEi Postchequerekenin g 000 1 17 0959 -7 2
t.n.v. Tijdschrift voor Verkondiging, Nijmegen, Nederland

PRUZEN
Voor Nederland en Belgi€: € 40,-. Studenten Nederland
en Belgie: € 22,'op vertoon van een studentenkaart.
Voor overige landen € 44,-. Losse nummers € 10,

VOORWAARDEN
Abonnementen kunnen per nummer ingaan. i,4ocht u het
abonnement na een eerste volledige jaargang tussentUds
willen stopzetten, dan zult u nog 66n aflevering ontvangen,
die wij eventueel samen met overige reeds ontvangen
afleveringen van een nieuw ingegane jaargang met u
verrekenen als waren het losse nummers, tot het maximum
van de jaarabonnementsprijs.

www.TUDScHRtFTVOORVERKONDtGtNG.ORG



Ik las een interview in de krant met een psychiater. Hij ging elk jaar naar
Afrika om kindsoldaten met zeer traumatische ervaringen te behandelen.
Hij zegt: Wat ik, wat wij konden doen was zeer marginaal, maar ik zag
het volgende gebeuren. Als kinderen terugkeerden in hun geboortedorp,
werden ze naar de oudste van het dorp gebracht. Via allerlei rituelen, met
lawaai, met kruiden en vuur werden de boze geesten verdreven. Na verloop
van tijd kwam het hele dorp bij elkaar en werd het kind weer opgenomen
in de gemeenschap. 'Natuurlijk' zo zei d,e psychiater, 'de littekens blijven,
maar het opnieuw opgenomen worden in de gemeenschap had een helende
werking, ook op de lange duur.

Jezus zegt: ook Zacheus is een kind van Abraham, is lid van onze fami-
lie, van onze kerkgemeenschap, van onze buurt, ons dorp, onze stad, ons
land, onze wereld. Voor Zachetis kun je alle mensen invullen die verstoten
worden, gepest worden, geminacht worden om wie ze zijn of om wat ze
hebben gedaan of misdaan.

Ten slotte: als we de verhaallijn in het evangelie bekijken, zien we het vol-
gende.

Jezus ziet Zachelis die zich verstopt in een moerbeivijgenboom. Zien be
tekent hier: zien met een hart vol mededogen. Jezus zegt: 'lk wil bij je
eten'. Niet de gastheer nodigt uit, maar de gast. Het initiatief ligt bij Jezus.
Zachelis was er zelf niet toe in staat. Zacheiis rent naar huis. Hij is gezien!!!
Het wonder van Redding, van Ommekeer, gebeurt.

Zacheus geeft wat hij heeft om het goed te maken maar ook vanuit een
hele diepe vreugde: Hij hoort er weer bij, in ieder geval bij Jezus, bij God.
Hij is teruggekeerd in de schoot van Abraham.

Nu de omstanders nog.
Hoe komen zij, hoe komen wij uit onze eerste emotie van boosheid, van
verdriet, van woede en teleurstelling? Dat blijft een uitdaging, altijd weer.
Ik hoop dat dit verhaal ons een duwtje geeft in de richting van zien en red-
den wat hopeloos en hulpeloos verloren is.

Yvonne van den Akker-Savelsbergh, rnteiding

Hans BoerkamP, preekvoorbeeld
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TWEEEN DERTIGSTE ZON DAG
DOOR HET JAAR
Lezingen: 2 Makk. 7,1-2.9-14; Ps. 17; 2 Tess. 2,16-3,5; Luc. 20,27(.34)38 (C-jaar)

Inleiding

Het gaat in de lezingen op deze zondag over het geloof in de opstanding
der doden. In Lucas 20 lezen we dat de Sadduceeen dat geloof niet delen.
Ze hebben er een goede reden voor: in de boeken van Mozes wordt het
niet expliciet genoemd. Dat het in andere teksten in de joodse traditie
wel wordt genoemd (met name in Dan. l2,l-3) is voor hen blijkbaar niet
doorslaggevend. Volgens Jezus kan het opstandingsgeloof wel degelijk op
teksten uit de voor de Sadduceeen zo gezaghebbende boeken van Mozes
worden gebaseerd. Nlet iedere moderne lezer zal echter overtuigd zijn door
de verwijzing van Jezus naar het verhaal van Cods openbaring aan Mozes
(in Ex. 3), waarin God zichzelf aanduidt als de God van Abraham, lsaak
en Jakob. De redenering is gebaseerd op de bijbelse, zij het nergens met
zoveel woorden in het Oude Testament uitgesproken, gedachte dat hij een
Cod is van levenden. De logische gevolgtrekking is dan dat Abraham, Isaak
en Jakob in leven moeten zijn en dus uit de dood moeten zijn opgestaan.
Zo evident is dat echter niet. De hieraan voorafgaande discussie over
hoe het leven na de dood er dan uit zou zien, levert evenmin een helder
en overtuigend beeld op. De Sadduceeen wijzen op het feit dat er in de
Mozaische wetgeving geen sprake is van een opstanding der doden.

Jezus'antwoord over de andere relatievormen zegt vervolgens meer
over de moeizame discussie die hij aan het voeren is dan over de hemelse
zaligheid. Misschien zijn de opmerkingen hier ook wel ironisch bedoeld.
Wie zijn gelijk wil halen via dergelijke spitsvondigheden krijgt van hem lik
op stuk. In ieder geval is het verstandig om uit deze woordenwisseling niet
al te veel conclusies te trekken over het hiernamaals, bijvoorbeeld over de
vraag of we elkaar daar nog zullen herkennen en of aardse relaties daar
voortgezet zullen worden.

Je zou kunnen zeggen dat het in het evangelie van Lucas op dit mo-
ment nog te vroeg is om op een goede manier over de opstanding der do_
den te spreken. Het is geen onderwerp om vrijblijvend over te filosoferen.
Het raakt aan de grenzen van het mens-zijn. Daarom valt er iuist vanuit
grenservaringen soms nieuw licht op. Zo'n grenservaring is het lijden en
sterven van Jezus. Alle hoop op de doorbraak van het koninkrijk van God
leek te zijn doodgelopen op Golgota. Op het paasfeest blijkt er eihter leven
na de dood te zijn. Jezus is opgestaan. Maar het is wel verwarrend. Het
gewone leven en het eeuwig leven lopen door elkaar heen. De opgestane
Heer gaat naar de hemel en zijn volgelingen blijven als stervelinglchter.



Welk licht valt er nu vanuit de opstanding van Jezus op de dood van zijn
volgelingen? Die vraag komt aan de orde in de brieven van Paulus aan de
Tessalonicenzen (met name in I Tess. 4-5 en 2 Tess. 2). Ze behoren tot de
oudste delen van het Nieuwe Testament en getuigen van de grote vragen
waar de eerste christenen voor kwamen te staan bij het uitblijven van de
beloofde wederkomst van hun opgestane Heer. Ze gingen er nog van uit
dat ze hem zelf zouden zien terug keren. Maar intussen waren er ook al
gemeenteleden overleden. Op de vraag hoe het dan precies met hen zou
gaan bij de wederkomst antwoordt Paulus heel voorzichtig. Hij laat zich
niet verleiden tot speculaties over het leven na de dood. Het enige wat telt
is dat de band met Christus sterker is dan de dood: vriendschap met de
Eeuwige is eeuwige vriendschap.

Die gedachte vinden we ook terug in sommige psalmen. Wanneer Asaf zich
bezorgd afvraagt of er nog wel recht geschiedt aan door onrecht geplaagde
goede mensen, komt hij tot het inzicht dat uiteindelijk alleen de band met
God stand houdt (Ps. 73,23-26). Aan het slot van Psalm 17 wordt diezelfde
hoop uitgesproken. Men vindt hier geen uitgewerkte visioenen over hemel
of hel. Daarvoor moet men bij een middeleeuwse dichter als Dante zijn of
bij moderne getuigenissen van bijna-dood-ervaringen. In de Bijbel, ook in
het Nieuwe Testament, wagen de schrijvers zich niet aan dergelijke grens-
overschrij dingen, tenzij men tot dit uiterste gedreven wordt.

Dat is met name het geval in de eerder genoemde tekst Dan. 12,1-3.
Het betreft daar het antwoord op de nijpende vraag naar het lot van de
martelaren, die vanwege hun geloof waren terechtgesteld ten tijde van de
Syrische vorst Antiochus IV Epiphanes. In 2 Makkabee€n 7 vinden we dat op
huiveri ngwekkende wijze geillustreerd. Men zou het hele verhaal moeten
lezen om goed te kunnen begrijpen dat we hier echt met een grenservaring
te maken hebben. Veel erger dan dit kan niet. Het onrecht is onmenselijk
groot. Een machthebber gaat tot het uiterste om zijn cultuurpolitiek door
te drukken. Hij wil eenheid in zijn rijk. De keuze voor de superieure helle-
nistische cultuur laat geen ruimte voor het minderwaardige, achterhaalde
joodse gedachtegoed. Lukt het niet goedschiks dan maar kwaadschiks.

De taaiheid van het Joodse verzet wordt gepersonifieerd door een moe-
der die haar zeven zoons 66n voor 6Cn aanspoort vast te houden aan het
oude geloof en ze daarom 66n voor 66n de marteldood ziet sterven. In zo'n
grenssituatie is de vraag naar recht meer dan een boeiend gesprekson-

derwerp. Hier spant het er echt om: is er uiteindelijk nog recht? Is er nog
een God die dat recht garandeert? Als het niet tijdens dit leven te zien is,
gebeurt dat dan in een leven na de dood?

De moeder en haar zeven zoons gaan de dood in met de overtuiging
dat hun via de opstanding der doden recht gedaan zal worden. Daarbij
bemoedigen ze elkaar met woorden uit de boeken van Mozes. Die klinken
hier heel anders dan in de discussie tussen Jezus en de Sadducee€n. Het
getuigenis in 2 Makkabee€n 7 is ook veel overtuigender. Dat heeft niet te
maken met de logica van het betoog, maar met de situatie waarin het plaats

vindt. Het gaat hier om de uiterste consequentie van het vertrouwen in
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de goede God. Wanneer mensen het koel gaan beredeneren lopen ze het
risico dat ze vastlopen in hun eigen schema's. Dat geldt zowel voor wie de
opstanding ontkennen, zoals de Sadducee€n, als voor hen die net iets te
goed weten hoe het zit met hemel en hel en wie waar terecht komt.

Literatuur
Een goede bespreking van het onderwerp is te vinden in het boek van Wim Weren: Dood en

dan? Stemmen uit de Bijbel, echo's in onze cultuur, Meinema, Zoetermeer 20I0; met name
pp. 117-139 over 2 Makk. 7.

Preekvoorbeeld

In een serie artikelen in de zaterdagbijlage van de NRC komen mensen aan
het woord die van dichtbij met de dood te maken krijgen of hebben gehad.
Wat direct opvalt als je de portretten van deze mensen leest is - hoe ze er
ook over denken - dat hun overtuiging hen staande en gaande houdt. Dat
hun overtuiging hen helpt om de dood te aanvaarden, hen helpt om na het
overlijden van een dierbare, die tijd die zo rijk is aan gemis, door te gaan
met leven. Hun overtuiging helpt hen te blijven vertrouwen op de sterke
band die levenden en doden met elkaar verbindt. De liefde die blijfr. En is
het vermogen tot liefhebben in haar kern niet van onze schepper afkomstig?

Liefde tot de Eeuwige is eeuwige liefde
Een oude vrouw wordt door haar dochter geduwd in haar rolstoel. Het grind
van de paden op de begraafplaats knerpt onder de wielen op weg naar het
graf van haar Piet. Iedere keer draait de vrouw op een zeker moment haar
hoofd om en zegt tegen haar dochter: 'Wat zoekt Gij de Ievenden onder de
doden?'

Een kleine, maar vastberaden, herhaalde geloofsbelijdenis. Haar man
is in de hemel en haar God is niet een God van doden, maar een God van
levenden. Levenden en doden, voor God is er geen verschil, vindt de oude
vrouw. We zijn allemaal geborgen in de palm van zijn hand.

Jezus zegt vandaag iets soortgelijks: 'zij die waardig worden bevonden
om deel te krijgen aan de andere wereld en de opstanding van de doden,
zij zijn kinderen van God.' Allemaal gelijk, want God is geen God van do-
den, maar van levenden, want voor hem Ieven ze allemaal.'

Verbondenheid met de Eeuwige is eeuwige verbondenheid
Het gesprek tussen Jezus en de Sadducee€n is een gesprek over het leven
na de dood. over hoe die werkelijkheid aan de andere kant van de grens,
die de overgang van het leven naar de dood markeert, eruit zal zien.

ook het verhaal van de moeder en haar zeven jongens - uit de eerste
lezing - die worden aangehouden gaat hierover. Zij leven in de tijd waarin
de joden worden gedwongen de Griekse godsdienst te adopteren. Zij wor-



den, goed- of kwaadschiks, verplicht om Zeus in de tempel van Jeruzalem,
die veranderd is in een tempel van Zeus Olympus, te vereren.

Ploert en schender, noemt Huub Oosterhuis de krachten en machten
met bloed aan hun handen. Ploert en schender, de mensen zonder hart
en zonder verstand, respectloze mensenve rslinders en onrechtbedrijvers,
omdat ze niets willen weten van Gods naam: dat Cod een Cod van ontrech-
ten is, die heet'lk-zal-er-zijn-voor-jou.'

Die moeder en haar zonen staan rechtop, rotsvast, want ze geloven in het
Leven. Nu en in het hier-na. Zij kijken ploert en schender in de ogen en
geven geen krimp. Want er ls iemand aan hun zijde op wie ze voor 100%
kunnen vertrouwen. Waarvan ze weten dat hij hen niet loslaat. Niet als ze
leven, niet als ze sterven, niet in de dood. Onwrikbaar is hun gezamenlijke
geloof in de God die hen ieder kent bij hun naam. Hun naam geschreven in
de palm van zijn hand. Die hen koestert en behoedt. De woorden van Psalm
17 staan als het ware in hun binnenste gegrift: 'Maar ik, vrijgesproken door
u, ik mag uw gelaat aanschouwen, en bij mijn ontwaken van uw aanblik
genieten'. Ze zullen niet vallen in de leegte, maar in Gods hand en elkaar
voor Gods ogen weer terugzien.

Leven met de Eeuwige is eeuwig leven
Het leven na de dood neemt in het boek Makkabee€n een sterke plaats in.
Het geloof dat een wetsgetrouwe jood, een jood die gelooft in een nabije
God, zal verrijzen en - ook al is hij gestorven - een voorspraak kan zijn
voor de levenden, die op hun beurt de doden door hun gebed en offer
kunnen helpen. Misschien herkent u deze visie, want de eerste christenen
namen deze zienswijze over. In onze tijd kiezen we soms andere woorden
en andere beelden als we proberen te praten over het leven na de dood.
Want niemand is daar ooit geweest en weer teruggekeerd om ons erover te
kunnen vertellen. Toch spreken deze beelden ook van trouw over de dood
heen, sterke verbondenheid en liefde die blijft.

Liefde tot de eeuwige is eeuwige liefde
De lezingen van vandaag sporen ons aan om ons leven te leven met het
besef voor ogen dat we geloven in een God die een God van levenden is.
Op aarde zoals in de hemel. Bidden wij niet elke dag: 'Want van u is het
koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid'?

Dat onze overtuiging en ons geloof in de Eeuwige ons helpt en we ons niet
uit het veld laten slaan, ook niet als de tijd gekomen is dat we het grens-
gebied tussen leven en dood moeten gaan verkennen. Dat we rechtop blij-
ven staan, zoals die moeder. Dat we met haar samen kunnen geloven en
durven beamen dat: Leven met de Eeuwige echt eeuwig leven is.

Kla a s Spronk, rnleidtng
Ell i e Keller- Hoonhout, preekvoorbeeld
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