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Preek op de 5e zondag in de veertigdagentijd in hat jaar C - 2019 
 
Inleiding 
Van harte welkom allemaal in deze eucharistieviering. 
Vandaag worden wij uitgenodigd om de weg te gaan van de barmhartigheid, om zichzelf en 
elkaar nieuwe kansen te geven.  
om het verleden te laten rusten en onze blik te richten op de toekomst.  
Moge deze viering daarvoor ons bemoedigen en bezielen. 
 
Preek 
Beste mensen, Binnen in de kerk wordt vaak gesproken over barmhartigheid, niet zomaar 
om toe te dekken wat verkeerd is, maar omdat barmhartigheid toont hoe de liefde van God 
mensen nieuwe kansen geeft als het onrecht hersteld is. 
God geeft aan ieder die zich voor Hem wil openstelt, steeds weer de ruimte  en nieuwe 
kansen om op nieuw te beginnen. Dat is de kracht van Gods verbond met ons mensen.  
En vandaag bemoedigt Hij ons om niet te blijven staren op wat voorbij is, maar om te leren 
van onze fouten om opnieuw op weg te gaan.  
Dus wat belangrijk in het leven is, niet wat vroeger is gebeurd, maar hoe iemand nu is en hoe 
zijn leven verder vorm geeft. Wie je kunt worden.  
 
Daarover gaat de boodschap van de lezingen van vandaag. 
De profeet Jesaja, in de eerste lezing gaf de bemoedigende woorden van God door, aan de 
Israëlieten die de moeilijke tijden hadden meegemaakt als volgt:  
“Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is, want ik ga 
iets nieuws maken…..een weg in de woestijn, een rivier in het dorre land.” 
Beste mensen de ogen van God zien anders dan de ogen van mensen.  
We kijken altijd naar iemands verleden of naar iemands fouten.  
Onze ogen zien alleen maar de buitenkant van iemand en niet meer anders.  
We kunnen niet zien zelfs wat wij zelf hebben gedragen. 
Daarom vraagt Jezus in het evangelie aan de Schriftgeleerden en Fariseën die met hun 
oordeel klaarstaan, of ze zelf geen schuld hebben.  
“laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen” zei Hij 
tegen hen. Zij worden aan zichzelf teruggegeven. Toen durfde niemand van hen een steen 
op die vrouw te werpen. Zij gingen allemaal weg. 
Dan Jezus zegt tegen die vrouw: “ik veroordeel U niet, ga heen en voortaan zondig niet 
meer”. Met andere woorden: blijf niet vastzitten in het verleden maar maak je last maar wat 
minder. Ga vooruit zoals je bent met rust en vrede in je hoofd. Je mag het steeds weer 
opnieuw beginnen. Jezus zegt niet aan die vrouw “het is allemaal zo erg niet." Nee, Hij geeft 
de vrouw aan zichzelf terug. Het is niet de bedoeling dat er geen kwaad zou bestaan, maar 
dat God goed wil zijn voor ons allemaal, en wij allemaal hebben zijn vergeving nodig.  
Zoals u misschien herinneren heeft onze Paus Franciscus, 4 jaar geleden, tijdens het heilig 
jaar van de Barmhartigheid voorgesteld in zijn brief om dit verhaal van Jezus en de 
overspelige vrouw als een icoon mee te nemen om de barmhartigheid verder te beleven en 
zo zei hij: “Barmhartigheid kan niet zomaar tussen twee haakjes gezet worden in het leven 
van de Kerk. 
Ze behoort ten diepste tot het ware wezen van de Kerk, zodat de waarheid van het Evangelie 
zichtbaar en tastbaar wordt. Alles openbaart zich in de barmhartigheid.  
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Alles wordt opgelost in de barmhartige liefde van de Vader.” 
Beste mensen, de Schriftgeleerden en de Fariseën, die vrouw en wij, allemaal zijn wij 
schuldig. Niemand is volmaakt. 
Dus de boodschap is, dat kwaad niet met kwaad overwonnen wordt. God behoudt zijn 
vertrouwen in elke mens. Wie ook hij of zij is.  
God wil dat leven niet vernietigd worden, anders wint het kwaad. Die vrouw is meer dan het 
kwaad dat ze begaan heeft.  
Zo bestrijd Jezus het kwaad door goed te zijn, en door zijn vertrouwen, dat het goede in deze 
vrouw de bovenhand zal krijgen.  
 
Moge God onze Vader ons leren dat wij niet vastzitten op wat ons al is gebeurd maar dat wij 
ons leven steeds opnieuw mogen beginnen en het verder vorm kunnen geven. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


