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Afgelopen week overleed de Belgische pater Phil Bosmans. Ik heb hem ooit lang 
geleden ontmoet en deze ontmeting is in mijn herinnering bewaard gebleven. Hij was 
een heel geestige man, gevat, tot the point. Hij was in staat om met een slagzin je aan 
het denken te zetten of iets voor iedereen te verduidelijken. Een van de meest 
bekende teksten van zijn hand luidde: "Verbeter de wereld, begin bij jezelf." Dat mag 
een open deur zijn, maar zo is ons gedrag meestal niet. Dat de wereld verbetering 
behoeft, moge voor ons duidelijk zijn. Wij kunnen een hele lijst met onvolmaaktheden 
opsommen, waar we mee te maken hebben: Ziekte, armoede, honger, eenzaamheid, 
geweld van allerlei soort enz. Als oorzaken van deze misstanden hebben wij ook een 
aantal argumenten achter de hand. Het opmerkelijke daarvan is, dat wij de oorzaak van 
deze misstanden meestal buiten onszelf leggen. Vaak ook hebben wij ook maar weinig 
grip op de problemen en kunnen we niets anders zeggen dan "Het is mich get. Woa is 
niks." en "Wat daed me draan." En daarna gaan we over tot de orde van de dag. Toch 
is er die opdracht zoals Phil Bosmans ze verwoordt: "Verbeter de wereld." Het is 
bovendien een opdracht die niet door deze pater zelf bedacht is, maar met eigen 
woorden zegt hij wat de boodschap van Jezus is, als hij begint rond te trekken en zijn 
prediking begint. Daarover vertelt ons het evangelie van vandaag. Jezus verkondigde 
Gods Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u 
en gelooft in de Blijde Boodschap.” Bekeert u, dwz neem een nieuwe mentaliteit aan 
en durf te geloven, want dan kan de wereld echt veranderen tot Gods Koninkrijk. Zo 
omschrijft Jezus de wereld waarin het verschil tussen hemel en aarde vloeiend is 
geworden. "Bekeert u." Letterlij staat er: “Ga op een nieuwe manier denken, neem een 
nieuwe mentaliteit aan. Beschouw jezelf niet langer als het middelpunt van de wereld. 
Vertrek niet meer vanuit je eigen kleine wereld van hoogmoed en hebzucht, van macht 
en jaloersheid. Maar verleg het centrum van de wereld naar de ander, naar de naaste: 
naar de hongerige, de naakte, de zieke, de dorstige, de gevangene, de vreemdeling en 
de treurende vanwege het verlies van een dierbare. 
 
"Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap." Dat zijn historisch gezien de eerste 
woorden die Jezus uitspreekt na zijn vertrek uit Nazareth, als hij begint te preken. In de 
Joodse geloofsbeleving werd van vrome mensen vooral verwacht dat zij hun gebeden 
verrichtten en offers brachten. Maar het zijn de profeten al geweest, die het volk Gods 
bedoelingen voorhielden. Namens God zeggen de profeten: "Ik wil liever 
barmhartigheid dan brandoffers." Nu is het brengen van brandoffers een gewoonte die 
wij herkennen in het opsteken van een kaars. Daar voegen wij onze gebeden aan toe. 
Daarin vinden wij troost en dat is voor ons heel belangrijk, maar iedereen voelt ook 
aan, dat het niet bij het opsteken van een kaars kan blijven. We voelen ook aan, dat 
het niet bij opzeggen van gebeden kan blijven, maar dat we ook uitgedaagd zijn om de 
Boodschap van liefde die het evangelie is, handen en voeten te geven. Wij zijn 
uitgedaagd om een nieuwe mentaliteit aan te nemen door aandacht te schenken aan 
degenen die ons nodig hebben.  
 
Voor Jezus is dat heel belangrijk, want als hij spreekt over de ontmoeting van de mens 
met God aan het einde van zijn/haar leven en hoe God dan dat leven beoordeelt, dan 
zal God zeggen: Ik was ziek en je hebt mij bezocht. Ik had honger en je hebt mij te eten 
gegeven. Ik was naakt en je hebt mij gekleed. ik had dorst en je hebt mij te drinken 
gegeven. God ziet zichzelf in die hongerige of dorstige of naakte of zieke. Dat is de 



gedaante die God in deze wereld aanneemt. God kan vaststellen of we een ommekeer 
hebben doorgemaakt van egoïsme naar naastenliefde.  
 
Zo roept God ons op tot werken van barmhartigheid. Barmhartigheid is geen alledaags 
woord, maar het is wel een woord dat ik je vel prikt. Het verdraagt geen 
schijnheiligheid. Barmhartigheid is oprecht. Je geeft niet iets aan een zieke of 
hongerige of naakte, maar je geeft jezelf. Natuurlijk geef je brood, drinken, kleding, 
maar het is een teken van je oprechte liefde voor díe concrete mens. Jezus heeft het 
ons voorgeleefd. Hij brak het brood voor de menigte en gaf zichzelf aan het kruis. Hij 
liet lammen lopen, blinden zien, doven horen. Zo heeft Jezus zelf overal waar hij kwam 
de grenzen tussen hemel en aarde vloeiend gemaakt. Hij gaf daarbij niet iets, maar 
zichzelf.  
 
Dat willen wij waar maken ook in ons eigen midden. Daarvoor is er de parochie. 
Daarom vragen wij ook uw steun voor de parochie om parochie te zijn: om in Jezus 
Naam om te zien naar elkaar en waar te maken, wat Hij ons als opdracht heeft 
gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


