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27e zondag door het jaar 
 
TROUW BLIJVEN AAN JE ROEPING 
 
Uit het boek GENESIS, 2, 18  
De Heer God sprak: „Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken 
die bij hem past." 
 
Uit het  EVANGELIE volgens Marcus 10, 2-12  
In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: „Staat het een man vrij zijn vrouw te 
verstoten?" Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover. 11 Hij sprak tot hen: 
„Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan 
echtbreuk. „En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt begaat zij echtbreuk." 
Evangelie betekent goed nieuws. Ook vandaag is dat zo met deze moeilijke lezingen; met 
moeilijke en pijnlijke kwesties erin verweven. Je zult ze maar te lezen krijgen zoals mij dat 
vandaag gebeurt. Evangelie speelt zich af tussen Genesis, de oorsprong van de mens  en het 
nieuwe Jeruzalem de bruid van de eindtijd. Naar dat nieuw Jeruzalem, stad van vrede, waarin 
alles zal zijn voltooid, zijn wij als mensen op weg; geen gebrokenheid, geen onrecht, alles zal 
heel, heilig zijn. Het zal ons geschonken worden als wij er, als kinderen, voor openstaan, zo is 
ons beloofd. Dan pas is er shalom. 
 
Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem, de plaats waar hij beschimpt wordt en 
verlaten, wordt gekruisigd en sterven zal, daar in Jeruzalem. En  waar het lege graf tevens teken 
is van zijn opstanding. Jezus probeert dat aan zijn leerlingen duidelijk te maken in het hoofdstuk 
hieraan voorafgaand, maar ze weten er geen raad mee. En in termen van de eerste lezing, 
Genesis, zijn zij voor hem geen hulp die bij hem past,  geen  helpers naast Jezus in zijn trouw 
aan de weg die hij moet gaan. Zij zijn met andere dingen  bezig en ruziën over wie het 
belangrijkste is. Zo zijn we elkaar niet tot hulp, protesteert Jezus. 
En dan komt het gedeelte van vandaag in zicht, met de passage over het huwelijk. Het lijkt over 
huwelijksmoraal te gaan. Ja, maar er zit nog een diepere laag onder.   
Het gaat  ook over de trouw van Jezus aan zijn roeping. Hij, die op weg is naar Jeruzalem. De 
vraag van de Farizeeën of het een man geoorloofd is zij vrouw te verstoten klinkt dan voor 
Jezus als: is het de mensenzoon geoorloofd de  bruid Jeruzalem te verstoten. Is het de 
mensenzoon geoorloofd ontrouw te zijn aan zijn roeping?  
 
Tegelijk klinkt in de vraag van de Farizeeën ook de vraag mee van onze trouw; je kunt niet zoals 
de Farizeeën willen, buitenstaander blijven. Zijn wij trouw aan onze roeping of anders gezegd 
wat betekent trouw aan het geloof van ons doopsel? Wat betekent het in deze tijd om christen 
te zijn in de kerk in de samenleving, op je werk en thuis, in je relaties, in je huwelijk. Dat kan op 
vele manieren Maar een ding staat vast: Het is de ander een hulp te zijn, zegt Genesis. Of nog 
sterker: een ding staat voorop, geen mens mag een ander mens afdanken. Jezus neemt stelling 
en komt op voor de vrouw, de zwakste in de rechtsregels van die tijd. En nog steeds zijn 
vrouwen kwetsbaar omdat ze niet gelijkwaardig worden gezien in kerk en samenleving en zeker 
in de armste streken van de wereld of daar waar oorlog en geweld heerst. 
 
Diaken Peter Hoefnagels 



 
 
4 oktober Sint Franciscus 
 
Heer, 
maak mij tot een instrument van uw vrede, 
laat mij liefde brengen waar haat is, 
eerbied waar mensen verdeeld zijn, 
vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 
geloof aan wie twijfelt; 
laat mij licht brengen waar het duister is 
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
 
Heer, help mij 
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 
als anderen gelukkig te maken; 
niet zozeer om zelf begrepen te worden 
als anderen  te begrijpen; 
niet zozeer om getroost te worden 
als anderen te troosten; 
niet zozeer om bemind te worden als te beminnen; 
want als ik geef, zal mij gegeven worden, 
als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 
 
Franciscus van Assisi 
 


