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Zondag 23 januari  

Derde zondag na Driekoningen 
 
Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 12, 16 - 21 
Evangelie : H. Mattheus 8, 1 – 13 
Door het doopsel behoren wij tot het uitverkoren volk van God en van 
de H. Kerk. Wat hebben wij met ons geloof gedaan? Het is de harde 
vraag van het evangelie van deze zondag. Tonen wij ons geloof in en 
groot vertrouwen op God in de huidige tijden en tonen wij het ook in een 
werkdadige naastenliefde?                 Uit: Dagmissaal 

Het evangelie van vandaag onderstreept het ongeloof van de gelovigen 
en het geloof van de ongelovigen. Het blijft voor altijd een geheim dat 
het gelovige Israël over het algemeen genomen, het geloof in Jezus 
Christus heeft geweigerd en dat de ongelovige heidenwereld tot geloof is 
gekomen. 
De evangelist Mattheus laat, na de eerste twee wonderen, de scheiding 
der geesten duidelijk uitkomen. Enerzijds de Joodse priesters die 
weigeren te geloven, alhoewel zij het wonder, de genezing van de 
melaatse, hebben gezien. En daartegenover de honderdman die een 
volkomen buitenstaander is, een heiden, en die tot een groot geloof 
komt. 
Het geloof van de Israëlieten was in die tijd tot een uiterlijke sleur 
geworden en verstard tot het volgen van regels en wetten. Hun geloof 
werd een soort beschermend omhulsel waarin zij zich veilig voelden. 
Het was niet meer een levend staan voor een ‘levende’ God, niet meer 
een geroepen zijn door de onweerstaanbare stem van God. De 
ontvankelijkheid voor het woord van God was met de tijd weggeëbd bij 
de Joden en was overgegaan in een geloof dat hun eigen ideeën en 
voorstellingen diende. 
Maar, God komt niet naar de mens om Zich aan hem aan te passen, 
neen, God verwacht dat de mens zijn woning verlaat om tot Hem te 
komen, zoals de honderdman het zinvol uitdrukte. Hij wendde zich tot 



Jezus Christus, als de Genezer, omdat zijn knecht ziek was. En dat 
durfde hij, ondanks dat hij er zich van bewust was onwaardig te zijn. 

Zijn wij niet allen in meer of mindere mate ziek? Moeten wij niet allen 
beroep doen op Jezus om ons te genezen? Als wij onze ellende aan Hem 
toevertrouwen, dan zal Hij, zoals de profeet Jesaja zegt, “onze kwalen 
dragen”. Christus is dé Geneesheer en dus de Zaligmaker van de wereld. 
Christus neemt in Zijn lijden ons lijden op zich. Hij draagt onze last om 
die voor ons te verlichten. Hij lijdt om ons te genezen. Hij sterft opdat 
wij zouden leven. Zonder Jezus is de mensheid tot in haar diepste wezen 
ziek. Enkel in Hem en door Hem worden mensen tot in hun diepste 
wezen gezond. 
De vereniging met Christus is, zoals de H. Paulus het uitdrukt ‘het zijn 
in Christus’. Behoren tot het mystieke Lichaam van Christus. Dat is het 
geneesmiddel voor de mensheid. Dat moeten wij geloven. In dat geloof 
moeten wij leven en sterven. Maar let op: geloof is een aangeboden 
genade waarop een persoonlijk antwoord moet gegeven worden: 
aannemen of afstoten. 
Geloof eist een persoonlijk engagement. Het is geen gevoel, maar een 
willen. Moest geloof enkel afhangen van gevoel, dan waren velen er erg 
aan toe. Dan hadden we bijvoorbeeld nooit een Paulus gekend. Geloven 
is willen en aanvaarden. Amen.  

Uit: Jaargang Homilies  Z.E.H. Frans Van der Voort 
 

De Kerk heeft ‘Paulussen’ nodig 
Op het einde van zijn aards leven werd Jezus geconfronteerd met de 
duistere apostel-verrader Judas, even later met de zwakkeling Pilatus  en 
na Jezus’ verrijzenis met Paulus die zich van ‘vervolger’ tot 
‘verkondiger van Christus’ bekeerde. 
Paulus werd een icoon in de Kerk, een krachtige figuur. Zijn geschriften 
zijn -evenals het Evangelie- tijdloos en brandend actueel.  
In de geschiedenis heeft de Kerk donkere tijden gekend van 
machtwellust en moreel verval tot op het hoogste niveau. Maar nooit 
werd het geloof aangevallen en verkettert zoals nu. En dit laatste is veel 
erger dan al wat zich voordien voordeed. De Kerk heeft opnieuw 
‘Paulussen’ nodig, Paulussen die Christus en het ware geloof verdedigen 
‘te pas en te onpas’, zoals Paulus het zelf aandringend vroeg in zijn  2de 
brief aan Timotheus : 



 “Veelgeliefde, voor het oog van God en Jezus Christus, die levenden en 
doden zal oordelen, bezweer ik u bij zijn komst en bij zijn rijk: verkondig 
het evangelie, houd aan, te pas of te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, 
in één woord, geef onderricht met groot geduld. Want er komt een tijd 
dat men de gezonde leer niet meer zal dulden, maar zich leraren zal 
uitzoeken naar eigen smaak om het oor af te wenden van de waarheid en 
zich te keren tot de mythen.  
Maar gij, blijf nuchter bij dit alles, draag uw lijden, verricht de taak van 
de geloofsverkondiger; wijd u geheel aan uw dienst. Wees op uw hoede 
!”               Paulus aan Timotheus II, 4, 1-5 
Ja, de Kerk heeft ‘Paulussen’ nodig, geen huurlingen die de mensen naar 
de mond praten, maar priesters die de ware Leer van de Kerk onverkort 
verkondigen.  
 
Woord van God en het woord van de Kerk 
We onderscheiden drie opeenvolgende fasen: de verkondiging door God 
aan de apostelen, de verkondiging van de apostelen aan hun tijdgenoten 
en de verkondiging van de opvolgers van de apostelen, de bisschoppen 
en priesters, aan de mensen van iedere tijd, cultuur en generatie.  
Het ‘Woord van God’ brengen bij de mensen veronderstelt spreken én 
handelingen. De Kerk is een onderrichtende Kerk: de apostelen hebben 
de waarheden aan de wereld bekend gemaakt opdat de mensen door die 
waarheden tot geloof zouden komen.  
Na hun dood zijn de opvolgers van de apostelen de wereld blijven 
herinneren aan de te geloven waarheden en hebben ze deze waarheden 
beschermd.  
Het ‘Woord van God’ duidt allereerst op de handeling van God zelf die 
door Jezus Christus tot de apostelen spreekt of door inspraken van de 
Heilige Geest om hen de bovennatuurlijke mysteries te duiden die voor 
hen voordien verborgen bleven. 
In een tweede fase spreekt God tot de wereld door de apostelen, door de 
aan hen gegeven kennis van het bovennatuurlijke. Zij hebben de 
boodschap verspreid door te prediken én langs geschriften. 
In een derde fase betekent het ‘Woord van God’ de handeling van de 
opvolgers van de apostelen die Zijn Woord verspreiden en verkondigen 
aan de hele wereld en het waarheidsgetrouw toelichten, geleid door de 
genade van de Heilige Geest. 



God spreekt tot de mensen niet meer door openbaring, want alle 
waarheden zijn verkondigd en eindigden met de verrijzenis en de 
hemelvaart van Christus. Om ons te herinneren aan zijn ‘blijde 
boodschap’ spreekt Hij tot ons door Zijn Kerk.  
                           Naar: L’Eglise Sainte mais non sans pécheurs - Kard. Ch. Journet 
 
De waarheid wordt niet altijd onverkort verkondigd. Ze wordt geweld 
aangedaan. Vele brave, goeddenkende mensen zullen het gif dat de Kerk 
geniepig binnen sluipt niet herkennen. Daarom: wees op uw hoede, blijf 
trouw aan het Evangelie en de Traditie, bid voor de geest van 
onderscheiding, bid voor de Kerk die nu in diepe nood is en bid voor 
trouwe priesters. 
 
Aandacht: In dit Foyerblaadje werd bepaalde tekst overgenomen uit het 
Foyerblaadje van 25 januari 2020. De volledige tekst met aanhalingen 
vanuit de H. Schrift kunt u daar terug vinden. 
 
De Traditionele Latijnse Mis 
Wat vroegere generaties voor heilig hielden blijft heilig en groot voor 
ons. Het kan niet plots verboden worden of beschouwd worden als 
schadelijk”.                                                         Paus Benedictus XVI 
 
De apostolische heilige Tridentijnse Mis is het enige anker voor de 
redding van de katholieke Kerk.                              Aartsbisschop Vigano 
 
De Traditie negeren; de T.L.Mis verbieden is zichzelf afscheiden van de 
bronnen van het geloof.                                                       Bisschop Lenga 
 
Is niet ieder gebaar, iedere handeling in de Tridentijnse Mis een 
liturgische expressie van liefde en eerbied? Straalt de oude liturgie geen 
schoonheid uit die ‘verenigt’ en de aanwezigheid van Christus aantoont? 
              Verantw. C.C. 
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