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LEVEN VANUIT HET GELOOF

Homilie van 12 oktober 1947

       Men zegt wel eens dat er nu minder wonderen 
gebeuren dan vroeger. Komt dit niet doordat er 
nu veel minder mensen vanuit het geloof leven? 

 Vraag me, Ik geef u de volken 
als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom.1 God is de 
waarheid, de grondslag van alles wat bestaat. Er 

de eeuwen der eeuwen.2

beweging en schoonheid en grootheid. Nu en 
De hemel mag vervliegen als rook en de aarde 

kent geen einde.3

almacht in dienst van onze verlossing gesteld. 
Als de mensen nergens meer geloof aan hechten 
en angstig worden, dan horen we opnieuw de 
stem van Jesaja die spreekt in de naam van God: 

woord leg Ik de zee droog, en maak van rivieren een 

5

water is, ze zullen sterven van dorst. Ik hul de hemelen 
in duisternis en bedek ze met een rouwgewaad.4

ons in staat stelt in te stemmen met alle waarheden 

het heilsplan van de Allerheiligste Drie-eenheid 

volmondig ‘ja’ tegemoet te treden.

machtig woord. En na de reiniging der zonden 

5

Ik zou Jezus graag aan het woord laten om ons 
in het geloof te onderrichten. Laten we daarom 
het Nieuwe Testament openslaan en samen met 

uitvoering van de wil van de Vader op zich konden 
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We kunnen hoofdstuk negen van het evangelie 
van Johannes nemen: 

6 Ondanks 

moeten je daarom niet verbazen als je in de loop 
van je leven in de dienst aan de Kerk volgelingen 
van de Heer ontmoet die zich tegenover jullie, 
of tegenover anderen, net zo gedragen. Trek het 
je niet aan en schenk er, net als de blinde, geen 
aandacht aan. Geef je vol vertrouwen over in 

geneesmiddel toe.
Jezus

terug.7

Het geloof van deze blinde is voorbeeldig! Een 

wat zo vaak gebeurt, blind bent en je ziel door 
de zorgen verduisterd wordt? Wat voor kracht 

met de ogen het gezichtsvermogen gaf? Een 

7

‘gezondene’. We weten wie gezonden werd, 

8

We moeten een onwrikbaar geloof hebben in de 

Hoe zwaarder en uitzichtlozer onze ziekte is, hoe 

dat Christus ook van onze zwakheden gebruik 

naar de Meester luisteren zodra de eigenliefde 
of moedeloosheid je hart binnensluipt, als je 
uitgeput bent, of als de last van de hartstochten 
op je drukt. En schrik ook niet van de trieste 
feiten die we met ons meedragen, want onze 

vergezellen. 

8



Dit is de weg van de christen met als 
consequentie dat we voortdurend met een 
krachtig en nederig geloof smeken: Heer, stel geen 

U. Als we in onze ziel de liefde, het mededogen 
en de tederheid van de blik van Christus 
gewaarworden, die ons nooit in de steek laat, dan 
zullen we de woorden van de apostel volledig 

9 juist
in zwakheid wordt kracht volkomen. Door in 

ons in onze zwakte steunen.

Ditmaal is het Marcus die ons de genezing 
van een andere blinde vertelt. Toen Jezus vergezeld 

wegtrok, zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon 
van Timeüs langs de weg.10

hand? Ze antwoordden hem: Jezus van Nazareth 

luidkeels riep: 
11

staat, van deze weg door het leven die zo kort is. 

9

nodig hebt om in alle ernst te besluiten op weg 
te gaan naar de heiligheid. Heb je geen zin om 

. Wat 
een prachtig schietgebed, om telkens weer te 
herhalen!

Ik raad jullie aan om rustig te overwegen wat 
aan het wonder vooraf ging en het volgende goed 
in je geheugen te prenten: wat een hemelsbreed 
verschil is er tussen het hart van Jezus, dat vol 
barmhartigheid is, en ons eigen arme hart! Deze 

van beproeving en bekoring, en ook op het 
moment dat een edelmoedig antwoord nodig 

situaties waarin we heldenmoed moeten tonen.
12 Dat

overkwam jou ook toen je merkte dat Jezus heel 

kloppen en door een onrust in je binnenste begon 
je luidkeels te roepen. Toen kwamen je vrienden, 
je gewoontes, je gemakzucht en je omgeving met 
het advies: ‘Wees toch stil, schreeuw niet zo! 
Waarom zou je Jezus roepen? Laat Hem toch met 
rust!’ 

schreeuwde juist nog harder: Zoon van David, 
 De Heer had hem al direct 
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smeken, hardnekkig, zoals die blinde aan de rand 
van de weg naar Jericho. ‘Laten we hem imiteren. 

vragen, als velen proberen ons van ons gebed af 
te houden, moeten we toch doorgaan.’13

. Enkele 
omstanders die het goed met hem voorhadden, 
zeiden: 14 Dat

traagheid, die gemakzucht, die kleinzieligheden, 

Maak je los van de aarde waaraan je kleurloos, 
futloos en vormeloos gebonden bent. Zorg dat 
je groeit in lengte, gewicht en volume en in 

Toen wierp de man 
overeind en kwam naar Jezus toe.15

mantel af! Ik weet niet of je de oorlog hebt 
meegemaakt. Heel wat jaren geleden liep ik een 
paar uur na een gevecht over een slagveld. De 

ransels die gevuld waren met herinneringen: 
brieven, foto’s van geliefde personen… Die waren 

11

niet van degenen die verslagen waren, maar 
van de overwinnaars! Al die voorwerpen waren 
ballast, een belemmering om hard te rennen en 

rende.

Christus te bereiken, dat we alle ballast van ons 

de Kerk, de paus en de zielen te dienen moet je 

deken als bescherming in de koude nachten, de 
geliefde herinneringen aan je dierbaren, het water 
dat verfrissing brengt. Het is een les in geloof en 
liefde. Zo moeten we Christus beminnen.

 Bartimeüs. 

Quid tibi vis faciam? Wat wilt ge dat Ik voor U 
doe? De blinde antwoordt: Meester, maak dat ik 
zien kan.16

Is jou niet meer dan eens hetzelfde overkomen 
als de blinde van Jericho? Ik zal nooit vergeten 
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hoe ik deze passage jaren geleden heb overwogen 

verlangde. Maar wat? Ik had er toen nog geen 
idee van. Ik bad schietgebeden: Heer, wat wilt 

me zocht om iets nieuws aan te pakken en het 
Rabboni, ut videam – Meester, maak dat ik zie! – 
bracht me ertoe zonder ophouden te smeken en 

Doce me facere 
voluntatem tuam, quia Deus meus es tu.17

van onze lippen moet het verlangen komen 

aansporingen van onze schepper, en te proberen 

vergissen.

vastberadenheid om door daden van ons geloof 
te getuigen. Zo moeten we handelen.

de poort van Jericho. Christus richt zich nu tot jou 

dat ik zie!’ En Jezus: 

18 Volg Christus! De uitnodiging van Jezus 

13

treden, je met het kleed van Christus te bekleden, 

dat je andere wegen zult ontdekken. Het geloof 

handelen en alles wegrukken en weggooien dat 

. Plotseling naderde Hem 

19 Wat 

zichzelf
20

zoals Bartimeüs met groot vertrouwen bidden 
en die zich er niet voor schamen hun geloof in 
het openbaar uit te schreeuwen. Maar bedenk 
dat er op de weg van Christus geen twee zielen 

zonder dat iemand het merkt. Voor haar is het 
genoeg een stukje van het kleed van Jezus te 
kunnen aanraken, want ze is ervan overtuigd dat 
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vertrouwen: 
u genezen.21

Christus aanraken, als we gered willen worden.’22

vrouw in de menigte, een kans geboden. Niet 

zich helemaal, met Lichaam en Bloed, met Ziel en 

is de waarheid en geen illusie. 
Laten we ons best doen om nederiger te 

alternatief. Hier op aarde kunnen we maar op 

dan het eerste: een leven leiden dat gericht is op 
God. Want, 

15

eigen leven?23

ons verstand en onze wil naar streven? Wat is het 
waard als alles eindig is, alles instort, alles van de 
aarde niet meer is dan stukken decor? Wat voor 

van Avila groot gemaakt. Ze was nog maar een 
kind toen ze op een dag samen met haar broer 
Rodrigo de ommuurde stad verliet door de poort 
van Adaja om naar het land van de Moren te 
gaan, in de hoop omwille van Christus onthoofd 

24

is alleen waar, absoluut waar, als we het tegenover 
God uitspreken. Leef je leven met een geloof dat 
je zal helpen de smaak van honing, de zoetheid 
van de hemel te proeven wanneer je denkt aan de 

Laten we nog eens naar het evangelie gaan en 
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25

Wat mooi, Heer, U hongerig te zien, en ook dorstig 
26

U 27,

zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf 
aangenomen28,

. Als de hemel betrekt, als 
we moe worden van ons werk, de studie of 
apostolische activiteiten, dan kunnen we onze 
blik naar Christus opslaan. Naar Jezus, die goed 
is, naar Jezus die moe is, naar Jezus die honger 

U te beminnen! U toont U als een van ons, geheel 

neigingen en onze schuld te boven kunnen komen. 
Vermoeidheid, honger, dorst, tranen, dat is niet 
van belang… Christus kende ook vermoeidheid, 

in de hemel is,29

30 Ik heb dorst. 
Dorst naar ons, naar onze liefde, naar onze ziel 
en naar al die zielen die we naar Hem moeten 

17

er niets dan bladeren aan.31 Dat is heel triest. Maar 
is het met ons leven anders gesteld? Ontbreekt 
het helaas niet aan geloof, aan vurigheid, aan 

Christus beveelt: 
meer dragen, en 32 Wat 

een aansporing om ons geloof te verlevendigen, 
te leven volgens het geloof, zodat we Christus 
vruchten te bieden hebben. 

dat alle mensen tot Hem komen om voor eeuwig 

hier op aarde veel en goed werken, want juist het 
gewone werk is materie voor onze heiligheid. 
Maar laten we nooit vergeten dat alles wat we 

zouden doen, uit hoogmoed, dan zouden we 
slechts bladeren voortbrengen. Noch God, noch 
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vroegen de leerlingen verbaasd: Hoe is die 
33 Deze leerlingen 

van het eerste uur die getuigen waren geweest 
van veel wonderen van Christus, waren toch 
weer verrast. Hun geloof was nog niet vurig 
genoeg. Daarom verzekerde Jezus hen: Ik zeg 

en stort u in zee, dan zal het gebeuren.34 Jezus stelt 
als voorwaarde dat we leven vanuit het geloof, 

Er moeten zoveel dingen verzet worden… in de 
wereld, en te beginnen in ons eigen hart. En er 

almachtig.
35

Een gelovige weet de aardse zaken naar 

beneden – om met de heilige Teresa van Avila te 
spreken – niet meer is dan een slechte nacht in 
een slechte herberg.36

boetedoening voor onze zonden tegenover de 

materiële goederen niet meer dan hulpmiddelen 

19

gebruiken.
Het geloof moet niet alleen verkondigd 

worden, er moet ook naar geleefd worden. Het 
kan dat de kracht ons soms ontbreekt. Doe dan 
– ik ga weer terug naar het evangelie – als de 

man kent, is hem voor: V 37

tranen hoeven we ons niet te schamen: het is de 
vrucht van Gods liefde, van berouwvol gebed, 
van nederigheid. 

38

Aan het einde van deze overweging kunnen 
we ons met dezelfde woorden tot Jezus richten. 
Heer, ik geloof! Ik heb geleerd in U te geloven en 

ingeroepen. En ook heb ik heel vaak gedacht dat 

hart van uw kinderen zou kunnen doen. Heer, ik 

Bidden we tot slot tot de heilige Maria, Moeder 
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van God en onze Moeder, toonbeeld van geloof: 

wat haar vanwege de Heer gezegd is.39

Noten
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7. Joh 9, 6–7.
8. H. Augustinus, In Ioannis Evangelium 

tractatus, 44, 2 (PL 35, 1714).
9. 2 Kor 12, 9.

10. Mc 10, 46.
11. Mc 10, 47.
12. Mc 10, 48.
13. H. Johannes Chrysostomus, 

homiliae 66, 1 (PG 58, 626).
14. Mc 10, 49.
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32. Ibidem.
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De heilige Jozefmaria Escrivá werd geboren op
9 januari 1902, in Barbastro (Spanje). Op 28 maart 

2 oktober 1928 door God geïnspireerd om 

werkkamer in Rome op 26 juni 1975. Op dat 
moment had het Opus Dei zich verbreid over 
alle werelddelen en telde het ruim 60.000 
gelovigen, die trachten te leven in de geest van 
dienstbaarheid aan de Kerk en verbondenheid 
met de paus en de bisschoppen, zoals de stichter 

Jozefmaria Escrivá in Rome door paus Johannes 

van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Rome
(Viale Bruno Buozzi 75).

Voor meer informatie over
de heilige Jozefmaria Escrivá:

www.escrivaworks.org 
www.nl.josemariaescriva.info
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