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23ste zondag door het jaar – A 
Mt 18, 15-20 
 

In het evangelie geeft Jezus zijn leerlingen richtlijnen voor hoe het moet als hij er niet 

meer zal zijn. Vandaag heeft Hij het over het leven in groep: hoe moet een 

geloofsgemeenschap leven, samen leven? Hoe moesten de eerste kleine Christelijke 

gemeenschappen zich organiseren? Wij kunnen er ook veel van leren, want ook wij 

zijn een kleine maar fijne geloofsgemeenschap geworden, die moet nadenken over 

ons gezamenlijk functioneren en over de problemen die dat samen leven met zich 

mee kan brengen. 

Geen enkele gemeenschap of organisatie kan werken zonder goed evenwicht tussen 

wat een groep nastreeft en goede menselijke verhoudingen. Daar heb je regels voor 

nodig. Eén van die regels is bijvoorbeeld hoe je goed omgaat met conflict en 

meningsverschil, met mensen in je omgeving die verkeerd doen, die anderen pijn 

doen. Jezus geeft vandaag een antwoord op die vraag: als er conflicten zijn in de 

kerkgemeenschap, (maar wat Jezus zegt zou even goed kunnen slaan op een gezin, 

een bedrijf, onze samenleving), blijf dan met elkaar in gesprek. 

Het evangelie houdt vandaag een pleidooi om, koste wat het kost, je broeder of je 

zuster erbij te houden. Probeer het, zegt het evangelie, eerst onder vier ogen; 

probeer het daarna eventueel samen met 2 of 3 anderen; probeer het desnoods met 

de hele gemeenschap. Maar probeer de ander erbij te houden, wees toegankelijk. 

Het evangelie is een oproep tot verbinding, tot inspanningen om verbonden te 

blijven. Het toont ons ook de kracht van dat verbond. Als je zo verbonden bent met 

elkaar dan ben Ik, zegt God, erbij, dan ben Ik juist daar te vinden. Ook hier in onze 

kerkgemeenschap, is dit een mooie gedachte bij de start van ons werkjaar. 

Praten dus! Blijven praten, Jezus houdt ons aan de opdracht van blijvende dialoog. 

Samen zorgen voor een klimaat van luisterbereidheid, zodat ook angstige mensen er 

een plaats kunnen vinden. Want angst doet mensen roepen i.p.v. praten.  

Dialoog: daarvoor zijn goede relaties nodig waar men op gelijk niveau met elkaar om 

gaat. Niet meer hoog of laag, machthebber of machteloos, rijk of arm, blank of 

gekleurd. Maar allemaal mensen, bereid om elkaar aan te zien als mensen. Niets 

schept meer veiligheid als elkaars kwaliteiten en dus ook elkaars kleine kanten 

kennen en willen benoemen. En toch doen we dat zo weinig. Pas als we het goede in 

elkaar kunnen prijzen, kunnen we ook voorzichtig elkaars gebrek benoemen in grote 

zorg om het welzijn van de ander. 

Tel bij jezelf eens het aantal mensen van wie je makkelijk kritiek verdraagt,… het zijn 

er niet zo veel. Daarvoor is intimiteit nodig. Daarom is het zo wijs dat Jezus spreekt 

over eerst met 1 iemand, dan met 2 of 3, intimiteit biedt veiligheid en dan is praten 
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over wat fout was, veel makkelijker, want dan kan je beter luisteren en je staalharde 

verdediging laten vallen. 

Dat thema van de menselijke verhoudingen in een geloofsgemeenschap, het zoeken 

naar samenhorigheid zal ook verder bepalen hoe onze geloofsgemeenschap hier in 

Herent verder evolueert: de warmte en betrokkenheid voor, tijdens en na de 

vieringen (en daar kijken we na corona zo erg naar uit!); het leven en de dood, lief en 

leed delen, de inzet van zoveel vrijwilligers, de dienstbaarheid en zorg van velen, de 

grote openheid om gezamenlijk te groeien in geloof, de openheid om met fouten en 

kritiek om te gaan…. Voor zoveel goeds past het om vandaag bij de start van ons 

nieuw werkjaar ook dank te zeggen. Want het is wonderlijk. 

Misschien is dat wel één van die wonderen geweest van de eerste 

geloofsgemeenschappen rond Jezus. Ook zij hadden natuurlijk te maken met fouten, 

met verdachtmakingen en zondebokken aanduiden. Maar Jezus wist wat er zich in 

een mensenhart allemaal kan afspelen. Hij dacht niet zwart-wit. Daarom zei hij dit: 

Jullie kunnen natuurlijk die oude methode blijven volgen zoals in onze joodse wetten 

gebruikelijk is. Roep de schuldige op het matje en vraag verantwoording. Dan 

betekent dat, dat hij de zondebok wordt. En daar schiet uiteindelijk niemand iets mee 

op. 

Jezus toont ons een andere weg, intens en verheugend anders. We moeten elkaar - 

ondanks onze fouten - niet kwijt raken. We hoeven niet ‘uit elkaars genade te vallen’. 

Jezus zegt: goed en kwaad zijn niet zomaar van elkaar te scheiden. Ga er maar vanuit 

dat schuld ook altijd iets van ons samen is. God laat dus ook hier geen enkel mens 

verloren gaan, want elke mens kan zondigen. Er is niet zoiets als twee afzonderlijke 

werelden van zondaars en niet-zondaars, iedereen maakt fouten. Maar als je dat 

goed door hebt, gebeurt er iets. Je geeft God ruimte voor vergeving. Sterker nog, God 

geeft jullie zelf die ruimte voor vergeving. Jullie kunnen elkaar recht in de ogen kijken, 

ieder met zijn eigen bijdrage aan de missers en blunders in het menselijk verkeer. 

Maar uiteindelijk komen jullie uit bij de wederzijdse vergeving. Dat is de sleutel 

waarmee niemand zichzelf los kan maken, maar wel ieder mens een ander mens. 

Daar waar wij in liefde samen zijn, daar komt de Heer in ons midden, ook al zijn wij 

maar met twee of drie. Deze stille aanwezigheid van God onder ons is de diepste 

reden waarom wij ook hier in Herent moedig verder kunnen werken, ook al zijn wij 

maar een kleine kudde. Pas als wij er ten diepste van overtuigd zijn dat we broeders 

en zusters zijn, mogen en kunnen we elkaar wijzen op de weg, die we verder te gaan 

hebben en op elkaars fouten op die weg. In ons samenzijn rond Jezus Christus 

moeten we benadrukken wat ons bindt en van daaruit zullen we wegen vinden om 

onze tegenstellingen te overbruggen.  

Dan komen wij ook dit werkjaar in Herent dichter bij het Rijk Gods… 


