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Zondag  29  januari 
  Vierde zondag na Driekoningen 

 
Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 13, 8 - 10 
Evangelie : H. Mattheus 8, 23 - 27 
 
"Heer, help ons, we zijn verloren! Dan stond Jezus op en berispte de 
winden en de zee, en er kwam een grote rust.	
Terwijl het evangelie de goddelijkheid van Jezus openbaart en 
oproept tot een steeds groter geloof in zijn goddelijke macht, 
onderstrepen de gebeden van deze zondag onze menselijke 
zwakheid: ze doen ons smeken om de hulp die we nodig hebben om 
te blijven wat we zouden moeten zijn, om ons bovennatuurlijke 
leven in stand te houden en ons te zuiveren van de zonde. In de boot 
van de apostelen kalmeert Jezus met een soeverein gebaar de woeste 
golven; zijn aanwezigheid in ons leven brengt rust en veiligheid.  De 
boot van ons leven, van de Kerk en van de wereld, wordt 
voortdurend geschud, maar telkens wanneer wij twijfelen of ons 
zorgen maken, herinnert Jezus ons eraan op Hem te vertrouwen.  De 
christen is iemand wiens geloof in Christus sterker is dan alle 
angsten. 
	

De brief gaat verder met het uiteenzetten van Paulus' onderwijs over 
de plichten van de christen. Met betrekking tot de naaste worden zij 
samengevat in de naastenliefde: men kan de ander niet werkelijk 
liefhebben zonder de geboden na te leven die onze betrekkingen met 
hen regelen; de naaste liefhebben is de hele wet vervullen.	

           E.H. J.P. Herman	
MEDITATIE	
Waarom vreest gij, gij mannen van weinig geloof? Jezus is 
ontwaakt; wat gaat hij doen? Het lijkt erop dat het meest urgente is 
om de storm te bedwingen en het gevaar te stoppen. Menselijke 
wijsheid zou dat gewild hebben; maar goddelijke wijsheid zag iets 
anders: zij zag in de harten van zijn discipelen een storm die 
geduchter was dan de storm die de boot dreigde te verzwelgen.  De 
innerlijke storm was het gebrek aan geloof. Maar onze Heer, die de 

zielen liefheeft en boven alles gaat, wil eerst vrede in de zielen 
brengen en hen genezen van hun gebrek aan geloof. Waarom vreest 
gij, mannen van weinig geloof?" zegt Hij tot hen, ons te verstaan 
gevend dat als zij genoeg geloof hadden gehad, zij niet alleen in 
vrede hadden kunnen blijven, maar ook hadden kunnen slapen zoals 
Jezus, en met Jezus, zelfs te midden van de storm.         P. Emmanuel  
 
« Geloven is geloven in wat we niet zien. De beloning voor het 
geloof wordt dan later het zien wat we geloofden ».   Sint Augustinus 
                                                                                       
« Het is waar en het zal altijd waar blijven onafgezien wat ideologen 
en vernielers zeggen of doen: wat vroegere generaties als heilig 
beschouwden blijft heilig en verheven ook voor ons en kan niet plots  
verboden worden of als schadelijk worden beschouwd”.                  

     Paus Benedictus XVI 
 

“Traditie is niet om te bewaren wat er nog overblijft van de ‘as’, 
maar om het vuur er terug in te brengen.”                    Gustaf Mahler 
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