
 

 

 
21 juni 2020, Twaalfde zondag door het jaar, jaar A 

Lezingen:  Jer 20, 10-13 Ik heb mijn zaak in uw handen gelegd 
Rom 5, 12-15 Gods grote genade 

  Mt 10, 26-33 Ieder haar van uw hoofd is geteld 
 
 
Homilie 
 
Beste vrienden, 
 
De afgelopen maanden komen we uit een periode die op de ene of de andere manier, en bij 
de ene al wat meer dan de andere, angst heeft opgeroepen. Angst voor het onbekende, 
angst voor een virus dat we niet kunnen zien, maar er wel is. En angst dat onze dierbaren 
iets zou overkomen, met name de oudere generatie. 
 
Angst doet ons terugplooien op onszelf, in een defensieve houding. Dat is een natuurlijke en 
menselijke reflex. Ons brein is er om ons te helpen te overleven in deze wereld. Doorheen 
de tijd is dat er aardig in geslaagd, anders zouden we er nu niet (meer) zijn. Risico nemen 
we dus enkel als het iets opbrengt. Liefst zo duidelijk mogelijk. 
 
Van de andere zijde gebruikt de wereld en haar systemen ook angst als middel om mensen 
te disciplineren, om ze te laten doen wat gezagsdragers willen, of sociale angst om mensen 
zich te laten gedragen naar een bepaalde sociale conventie.  
 
In beide gevallen betekent het dus dat angst iets met ons doet waardoor we niet helemaal 
onszelf zijn, niet ons volledige potentieel (kunnen) tonen. In het korte stukje evangelie van 
vandaag wil God met die angst komaf maken. Hij zegt hier eigenlijk: laat je niet 
tegenhouden, leef in deze wereld. Spring, maak je geen zorgen. Wees jezelf, dat is 
voldoende. Wees niet angstig over wat andere zeggen, doen of niet doen. Wees niet angstig 
om anders te zijn, iets anders te doen dan normaal. God kent je, je bent een open boek voor 
hem. Je bent er omdat Hij het wilde. Hij vond de schepping niet af zonder jou. Wat een 
geschenk is dat! Je bent al deelachtig aan zijn genade, daar hoefde je niets meer voor te 
doen. Je hoeft je ook niet te verantwoorden: hij kent je, reeds voordat jij jezelf kende. Elk 
haar op je hoofd is geteld. 
 
Hij wil dat we volop leven, in het nu en zijn wie we ‘ten gronde’ zijn. Niet wat de sociale 
conventie wil dat we zijn, niet wat er van een kind, moeder of vader, of opa of oma wordt 
verwacht. Maar wees wie je bent in het diepste van jezelf bent, waar alleen God kan kijken. 
Wees zijn erfgenaam, ga koninklijk door het leven. En getuig van Hem. Dit beeld van die 
getelde haren laat zien dat God ons zorgend nabij is als geen ander. Onze naam die in Zijn 
handpalm geschreven staat, zal nooit meer verdwijnen. Ons graf zal ooit verdwijnen en het 
grafschrift met onze naam zal ooit verweren. Maar onze naam blijft voorgoed bij God. En 
niemand valt of hij valt in zijn handen. Niemand leeft of hij leeft naar God toe. Jezus weet dat 
angst de grootste hinderpaal is op weg naar de verkondiging van het Evangelie. Hij weet dat 
de wereld zo haar eigen kneepjes heeft om mensen te laten springen als poppetjes aan een 
touwtje.  
 
Maar God kent zelfs elke mus van haver tot gort. Tot op vandaag kun je in Palestina op de 
markt mussen kopen. Het is het goedkoopste vlees dat bestaan: twee mussen voor één 
stuiver, het kleinste Romeinse geldstuk. ‘Maar’, zegt Jezus, ‘van die schijnbaar waardeloze 



diertjes valt er geen op de grond zonder dat mijn Vader dat weet!’ Wat 'n beeldspraak. Als 
God zó omgaat met zijn mussen, hoe zorgzaam gaat Hij dan om met zijn mensen? Wij 
mensen zijn eigenlijk bange wezens. We verzekeren ons voor alles waar we ons maar voor 
kunnen verzekeren.  
 
De wereld buit die basisangst continu uit. Maar wat als je nu eens geen angst zou hebben, 
voor helemaal niets. Wat voor een wereld zou er dan voor je opengaan. Wat als je uit de 
sociale conventie zou breken, en tot uitdrukking brengt wat God in je gelegd heeft. We zijn 
geen Simon, Bart of Dirk meer, geen brandweerman, advocaat of docent, maar enkel puur 
Goddelijk potentieel. Potentieel dat zich door niets geremd voelt, door niets bedreigd voelt, 
aan geen wereldse conventies gebonden is maar steeds op zoek is naar het Goddelijke in 
zijn handelen. Je moet geen toploopbaan, niet gemiddeld 2 kinderen, niet een villa in een 
lintbewoning en drie per jaar met het vliegtuig op vakantie.  
 
Je bent ongeremd vrij, je mag springen en getuigen van God, die jou het leven gaf. Het 
optreden van Jezus was gevaarlijk voor hen die de macht hebben. Die mensen ga je ook 
tegenkomen. Wees niet bang voor ze. Want ze zullen het niet van je winnen! Elk hoofdhaar 
van je is geteld! Zonder bescherming zal je daarom niet zijn. Je hoef niet bang te zijn, zelfs 
niet voor de dood. Je mag op Hem vertrouwen. Hij is er voor je. Laten we elkaar 
bemoedigen, zoals God ons als een echte supporter aanmoedigt. 
 
Dat ervaart ook Jeremia in de eerste lezing. Hij heeft de koning en het volk tegen zich in het 
harnas gejaagd, maar hij weet dat God de Heer hem niet in de steek zal laten. ‘Mijn 
achtervolgers vallen neer’, zegt hij, ‘ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. 
Nooit bereiken ze iets.’ Het zijn heel herkenbare woorden en heel herkenbare zekerheden in 
onze tijd. Christenen worden in heel veel landen vervolgd en zelfs uitgemoord, maar de 
daders van al die wreedheid bereiken daar niets mee. Immers, God laat zich niet uitroeien. 
Meer nog, Hij heeft onze validering niet nodig. Hij kan ook bestaan zonder onze mening. Wij 
in België worden dan wel niet uitgemoord, maar worden wel weggestopt achter onze 
voorkeur, en als het straks weer mag, in onze kerken. Maar in het publieke forum worden we 
steeds meer geweerd, want geloven is een persoonlijke aangelegenheid, zo stelt de 
seculiere wereld. 
 
Binnenkort begint de zomervakantie. Die zal allicht een beetje anders lopen dan normaal. 
‘Vakantie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacare’, en dat betekent: vrij zijn van 
verplichtingen. Laten we ons de komende periode dus vrij voelen, en ook bevrijd van angst 
en onzekerheid, zodat vertrouwen zijn intrede kan doen en we weer ten volle mens kunnen 
zijn. Hoe prachtig zou dat zijn? Hij vangt ons op, ook als we vallen. Zelfs als we flink de 
randjes eraf lopen, of ons laten verleiden door het al te wereldse. In de Tweede lezing 
(Romeinenbrief) lezen we dat er geen zonde zo groot is dat het niet door Gods genade kan 
worden vergeven.  
Vol mens zijn met een volledig dekkende omniumverzekering van God op zak. Dan ziet de 
wereld er opeens heel goed uit! Laat die vakantie maar komen... 
 
Luc Nijs         
 


