
 

 

 
28 augustus 2022, tweeëntwintigste zondag jaar C 
Eerste lezing: Jezus Sirach 3, 17-18. 20. 28-29  
Evangelielezing: Lucas 14, 1. 7-14       
 
Homilie 
 
Het is zo menselijk om bij de eersten te willen horen en de beste plaats te willen. 
Maar, zegt Jezus ondeugend: als er nu nog eens een belangrijker persoon is uitgenodigd  
die eigenlijk voor jou moet zitten, dan wordt jij verplicht om meer achteraan  plaats te nemen 
… geen leuke ervaringen!. Jezus vraagt om niet altijd de eerste te willen zijn. 
Bescheidenheid siert, is een gezegde met veel waarheid. 
Ook maant Jezus ons vandaag aan om voor een feest dat we geven ook mensen uit te 
nodigen waaraan we niet meteen zouden denken: armen, gebrekkigen, kreupelen, blinden.  
Met andere woorden de kleine mens dezelfde plaats geven als alle andere mensen. 
De wijsheid van de Schrift waarschuwt ons telkens opnieuw voor de drang om zich beter te 
voelen dan een ander en blind te zijn voor de onrechtvaardige structuren in onze 
samenleving. 
Bij Jezus zien we een gelijke waardering: rijk of arm, ziek of gezond, jong of oud, sociaal in 
aanzien of sociaal in de marge, in het leven gelukt of onder bestendige tegenslag, op het 
rechte pad gebleven of ervan afgedwaald: gelijke barmhartigheid voor iedere mens. Hij gaat 
zelfs nog een stapje verder: nog wat méér waardering voor wie arm, ziek, zondig, oud of 
marginaal is: zij krijgen extra liefdevolle aandacht! Wie zich spiegelt aan Jezus ziet zijn 
hoogmoed veranderen in nederigheid en liefdevolle zorg voor de medemens, de meest 
behoevende het eerst. 
Jezus prijst een houding aan, die nederig en dienstbaar wil zijn. Nederig zijn; dit wil niet 
zeggen dat je niets of weinig betekent. Het is weten waar je staat, welke je mogelijkheden 
zijn en talenten, wat je kan betekenen in een groter geheel. Jezus zegt van zichzelf dat hij 
nederig is (Mt. 11,28). Jezus beschouwt zichzelf ook als dienaar. Daarvan geeft hij in het 
evangelie van Johannes een sprekend teken wanneer hij de voeten van zijn leerlingen wast 
en het werk doet dat huisknechten moeten doen. (Joh. 13,14-16). 
Jezus had onder zijn leerlingen ook al gemerkt dat deze vragen hadden en dat ze twisten 
over wie onder hen wel de grootste zou zijn. Hij had toen een kind bij zich geroepen en tot 
zijn leerlingen gezegd: “Wie een kind opneemt in mijn naam, neemt Mij op. Wie de kleinste 
onder u allen is, die is de grootste” (Lc. 9, 48). 
Een nederige opstelling kan God behagen. In het boek Jezus Sirach wordt wie bescheiden is 
geprezen. Dat ook wij God mogen behagen. Komende zondag 4 september 2022 wordt 
Paus Johannes Paulus I, Albino Luciani zaligverklaard. Hij had de bijnaam ’lachende paus’, 
was slechts 33 dagen paus, maar veroverde het hart van iedereen. Deze paus wordt vooral 
geprezen om zijn minzaamheid en nederigheid. Zalig is hij omdat hij van Jezus hield en van 
de mensen. 
En komende donderdag – 1 september – is wereldgebedsdag voor de zorg voor de 
schepping en volgt de scheppingsperiode die loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus 
van Assisi. 
De huidige paus Franciscus schrijft in zijn encycliek dat wij ons, in de zorg voor de schepping 
en voor elkaar, kunnen spiegelen aan de grondhouding van Franciscus van Assisi, bezongen 
in zijn Zonnelied. Bij deze lofzang bidt de paus: ‘Verlicht de machtigen en de rijken, opdat ze 
behoed worden voor de zonde van onverschilligheid, opdat ze houden van het 
gemeenschappelijke goed, zich ontfermen over armen en zorg dragen voor de aarde die we 
bewonen.’ (LS 246)  
Hierbij twee vragen die ons moeten uitdagen: 

- Waar denk je dat die armste zal mogen plaatsnemen? 



- Waar denk je dat de aandacht voor het klimaat gaat komen? 
Om hierop te kunnen antwoorden schreef de paus een gebed voor elke gelovige: 
‘God van de armen, help ons om hen die uitgestoten en vergeten worden, en die zo kostbaar 
zijn in uw ogen, bij te staan. Genees ons, opdat wij beschermers van de aarde worden en 
ons niet gedragen als roofdieren … Leer ons alles naar waarde te schatten, en vol 
bewondering te aanschouwen … Wij vragen U , sterk ons in onze strijd voor 
rechtvaardigheid, liefde en vrede. Amen’ (LS 246) 
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