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Viering Het Veer Genk, 19 februari 2023   

 

EEN BETERE POLITIEK 

 

Verwelkoming en verontschuldigingen  
 
Welkom aan u allemaal in deze viering – samengekomen in een kring, in het ritueel van brood en beker. 
Moge wij als zoekende gelovigen hier bijeen zijn  
om ons te voeden aan de Bron van alle Leven en  
om elkaar tot steun te zijn op deze tocht. 
Moge wij ons gedragen weten door de Onnoembare die wij noemen: 
+ Vader – Moeder, Zoon en Broeder en Geest van opstanding in ons midden; 
generatie na generatie. 
 
Als wij nu de paaskaars aansteken willen wij ons vertrouwen sterken dat de Onnoembare ons draagt: 
vandaag en morgen.  
 
Openingslied Wat de toekomst ons zal geven 
 
Situering van het ‘thema’  
Het visioen van de Grote Verzoening, het Koninkrijk van God, wordt uitgebeeld, gespeeld, in het ritueel van 
brood en beker –  
het visioen tot ritueel gelouterd  
in het jaarthema FRATELLI TUTTI (encycliek paus Franciscus) 
met hoofdstuk 5 EEN BETERE POLITIEK, na ‘een hart dat openstaat voor de hele wereld’. 
In de Bijbel MATTEÜS 12 met JESAJA. 
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Openingsgebed 
Eeuwige, 
ons geloof in het leven krijgt het dagelijks zwaar te verduren 
door beelden van oorlogsgeweld, 
door fake news en onheilsberichten 
die aanhoudend over ons worden uitgestort en ons bang maken. 
Sterk ons vertrouwen en leer ons spreken met uw woorden, 
woorden van mededogen en tederheid, 
van aandachtig geduld en van doorgaan ondanks alles, 
woorden van barmhartigheid voor elke mens, 
menslievende woorden, 
woorden met een boodschap die Jezus ons heeft voorgeleefd. 
 
Lied  Geef ons dat wij durven leven 
 
INLEIDING van de lezing 

De encycliek Fratelli tutti nodigt uit om breed te gaan: “Tutti”, iedereen dus. Fratelli tutti omarmt de hele 

mensheid en zijn toekomst, ver voorbij ieders kleine wereldje, familie, vrienden, de eigen religieuze 

gemeenschap, de eigen cultuur of natie. De oproep van de encycliek vindt plaats op een moment dat het 

sociale weefsel van samenlevingen wereldwijd op een verontrustend tempo afgebouwd of bedreigd wordt. 

Paus Franciscus wil een alternatieve weg: open samenlevingen, gebaseerd op de universele erkenning van 

de menselijke waardigheid, de sociale vriendschap en de universele broederlijkheid. Een samenleving 

waarin broederlijkheid de uitwassen van vals vrijheidsdenken bijstuurt door opnieuw “het 

gemeenschappelijk goede” als kompas te hanteren. Daarnaar streeft het 5de hoofdstuk ‘een betere 

politiek’ – een politiek van de dienstbaarheid.  

 

Deze oproep is revolutionair maar niet nieuw. Deze oproep klonk 2500 jaar geleden ook al bij Jesaja. En 

Jezus heeft die oproep opnieuw opgenomen – zo horen we in de evangelielezing van vandaag. In 

hoofdstuk 12 vertelt Matteüs over conflicten die ontstaan tussen Jezus en het joodse establishment 

waardoor Jezus telkens uitwijkt naar andere plaatsen…  

 
LEZING Mt.12,15-21 (uit Bijbel in gewone taal) 
15 Jezus wist wat de farizeeën van plan waren. Daarom ging hij meteen weg. Grote groepen mensen 
gingen met hem mee. Jezus maakte alle zieken beter. 
16 Jezus zei streng tegen hen:  
Je mag aan niemand vertellen wie ik ben. 
17 Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek Jesaja staan deze woorden van God: 
18 ‘Hier is mijn Zoon, ik heb hem uitgekozen. 
Hij alleen is mijn Zoon, mijn liefde voor hem is groot. 
Ik zal hem mijn Geest geven. 
Mijn Zoon zal aan alle volken bekendmaken dat hij komt om RECHT te spreken. 
19 Hij maakt geen ruzie en hij schreeuwt niet. 
Hij doet ook niet zijn best om op te vallen. 
20 Hij heeft geduld met mensen die zwak zijn. 
Hij is voorzichtig met mensen die het moeilijk hebben. 
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En dan komt het moment dat hij zal rechtspreken over de wereld. 
Zo zal hij overwinnen. 
21 Alle volken verlangen naar zijn komst.’ 
 
 
Duiding 
In de gewone zondagslezingen komt dit stukje nooit aan bod.  

 

Aan de lezing die we kozen gaat het eerste ernstige conflict met de farizeeën vooraf. Wanneer Jezus 

‘goed doet’ en zichzelf de meester van de sabbat noemt, gaat hij in de ogen van de farizeeën te ver. 

Hun reactie daarop gaat ook te ver: ze willen hem uit de weg ruimen. Ze voeren een politiek ten 

voordele van gelijkgezinden/Fratelli ‘nostri’ – niet Fratelli ‘tutti’. 

 

Ondanks conflicten blijven veel mensen Jezus volgen. Niet iedereen laat zich leiden door wat het 

establishment voorschrijft. Ze hebben er trouwens niets bij te verliezen, integendeel. Al wie Jezus 

volgt maakt hij beter, staat er. Maar hij verbiedt wel om verder te vertellen wie hij ‘is’. Jezus 

tegenstanders – diegenen hem niet ‘volgen’ – zouden het immers niet verstaan…  

 

De manier waarop Jezus ijvert voor het Rijk Gods, is tegendraads. Het lijkt op wat Jesaja schreef in 

zijn ‘liederen van de Lijdende Dienaar’. Deze liederen komen voor in het zgn. ‘troostboek’ (40-55). 

Het volk is in crisis. Het werd in ballingschap gevoerd en klaagt: God let niet op ons, hij ziet niet hoe 

slecht we behandeld worden… Dan beschrijft Jesaja hoe God het kleine volkje Israël trouw TOCH 

blijft.  

 

Na Jezus’ gewelddadige dood aan het kruis, zijn ook zijn leerlingen in crisis. Ze worstelen met de 

vraag: Hoe kon dat met Jezus gebeuren? Tijdens hun reflectieproces zijn ze de Schriften opnieuw 

gaan lezen. Zo hebben de teksten over de Lijdende Dienaar geholpen om het vernederende kruis en 

Gods liefde met elkaar te verzoenen.  

 

Matteüs stelt Jezus dan ook voor als Gods geliefde zoon/dienaar/païs die gekomen is om RECHT 

(mischpat/crisis/oordeel) te spreken zodat allen menswaardig kunnen leven/sjaloom ervaren. 

Rechtspreken is belangrijk bij Matteüs. Jezus plaatst zich daarbij niet op de voorgrond. Zijn 

‘rechtspraak’ is geen VERoordeling! Hij veroordeelt niemand maar laat zwakke mensen en mensen 

die het moeilijk hebben tot hun recht komen. DAT recht zal overwinnen. Daarom verlangen alle 

volken naar zijn komst… 

 

Deze lezing vertelt niet HOE de dienaar zijn opdracht precies zal uitvoeren. Hij zal zorgen voor recht. 

Maar hoe dan? Er wordt alleen genoemd wat hij níét zal doen: geen ruzie maken, niet schreeuwen, 

niet opvallen... De Dienaar is een geweldloze dienaar die oog heeft voor mensen aan de rand. Door 

zijn geduld, zijn voorzichtigheid, zijn rechtspraak kiest hij partij voor de zwakken, die vaak met 

onrecht te maken hebben. 
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De Dienaar neemt IN GODS NAAM zijn verantwoordelijkheid op – niet in zijn eigen naam. De 

Dienaar/Jezus maakt het zich daardoor niet gemakkelijk. Machthebbers zijn bang van zulke mensen 

die inzien waar het op aankomt en daar ook naar handelen. Zowel Jezus als de Dienaar uit Jesaja 

hebben dat ondervonden… 

 

De Dienaar voert duidelijk een andere politiek dan we gewoon zijn. De encycliek noemt het een 

zoektocht naar open samenlevingen, gebaseerd op de universele erkenning van de menselijke 

waardigheid, de sociale vriendschap en de universele broederlijkheid. De lezing van vandaag zetten 

ons aan om dat concreet waar te maken in onze ontmoetingen. 

 

Maar hoe? 

In de lezing wordt niet verteld hoe de dienaar zijn opdracht precies zal uitvoeren. Hij zal zorgen voor recht. 
Maar hoe dan? Hoe kunnen ‘allen’ tot hun recht komen in deze complexe wereld? 
 

ZOEMEN en DELEN 

Hoe kunnen wij ‘zwakken’ recht doen in onze complexe wereld? 

Zoemen per twee, drie of vier… 

 

 
Lied  Ankerlied 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in de kracht van mensen 
om al het verstoorde en gekwetste 
te helen en te voltooien 
en zo het leven op aarde zinvol te maken. 
Ik wil daartoe mijn deel bijdragen 
door met zorg en eerbied om te gaan 
met iedereen en alles op mijn weg 
door wat mij gegeven is 
niet voor mezelf alleen te houden 
maar voorrang te geven aan wie 
gekwetst is, vernederd en verdrukt. 
In navolging van Jezus Christus 
wil ik blijven herhalen dat solidariteit 
onze enige hoop is 
om zo te komen tot een wereldwijde 
warme gemeenschap. 
  
Voorbeden  

 Laten we bidden voor mensen die zoals Jezus moeten vluchten. 
Dat zij opnieuw leven vinden en op eigen wijze meegaan in de waarden van onze samenleving. Laat 
ons bidden. 

 
Lied  Waar mensen elkaar dragen 



5 

 

 

 

 Wees aanwezig God, bij wie de uitnodiging van uw Zoon Jezus horen 
om mensen tot hun recht te laten komen, waar en hoe dan ook. 
Dat zij in hun engagement eigen inzicht en creativiteit kunnen combineren  
met het besef dat alles gegeven is. Laat ons bidden. 
Waar mensen elkaar dragen 
 

 Elke dag biedt ons een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid.  
We moeten niet alles verwachten van onze bestuurders, dat zou kinderachtig zijn. 
We krijgen de ruimte die we nodig hebben voor medeverantwoordelijkheid bij het creëren en 
invoeren van nieuwe processen en veranderingen. (Fratelli tutti 77) 
Laat ons bidden voor vertrouwen. 
Waar mensen elkaar dragen 

 
Tafelgebed  
Aan deze tafel die voor ons bereid werd, bidden wij: 
dat het delen van het brood en het drinken van de beker 
ons hart moge versterken. 
Dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld 
waar er brood en recht 
en waardigheid en liefde is 
voor al wat leeft. 
 
In eenvoudige gebaren 
als brood gebroken en uitgedeeld, een beker doorgegeven, 
blijven wij ons de naam herinneren van Jezus van Nazareth, 
die ooit ‘levend brood’ werd genoemd 
en die de beker heeft gedronken tot op de bodem. 
 
Delen van brood - Drinken van de wijn met heildronk op mensen en wensen, 
Muzikaal tussenspel 
 
Onze Vader 
Laten we na het delen van het woord, het brood en de wijn in verbondenheid bidden: 
 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk van gerechtigheid kome,  
Uw wil geschiede – op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Vredewens  Sjaloom 
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Slotgebed  
Volgende woensdag is het Aswoensdag en begint de voorbereidingstijd op Pasen. 
We krijgen 40 dagen tijd om ruimte te maken voor nieuw leven, voor ‘opstandig’/‘opgestaan’ leven. 
Daarom willen we samen bidden: 

God, Vader van alle mensen, 
Gij hebt ons bijeengebracht 
om te bidden en te vieren, 
om te luisteren en te zingen. 
Beweeg ons tot woorden en daden 
van liefde en gerechtigheid. 
Laat ons met U verbonden blijven 
Blijf ons met Uw kracht nabij 
om ons daarvoor in te zetten  
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen 

 

 
Slotlied  Een droom van alle mensen samen 
 
Zending en delen van symbool 
Moge de eeuwige ons blijven leren elkaar te zegenen en te behoeden 
dat wij ons keren naar elkaar en niet uit het oog verliezen 
allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. 
Hij zegene en Hij behoede ons 
moge zijn aangezicht over ons lichten en genade ons deel zijn. 
Hij wende zijn ogen tot ieder van ons en geve ons vrede. 
 
Mededelingen 
 
 
 
Onze inspiratiebronnen: 
 
- Versiering: Gerarda  
- Fratelli tutti – hoofdstuk 5: een betere politiek 
- Mappen van het Veer 
- Pax Christi KOERIER dossier 2015/1 De Dienaar in het boek Jesaja 
- Verdiep je in … Jesaja – 21 Bijbelstudies door Marijn Zwart van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
- Red hen die geen verweer hebben – Huub Oosterhuis 
 
 


