
Overweging van Fr. Godfrey Nzamujo 

I will like to thanks Fr. Jan, all my Dominican 

brothers, sisters and all Dominican associates for 

inviting me to share their rich experience and this 

beautiful community week. It has really been a 

blessing. I am going to take back this warmth 

back to your brothers and sister in Benin. I am 

really very grateful.  

 

My brothers and sister, the readings today 

provide powerful insights on the level of 

commitment required for those who want to 

engage in authentic spiritual journeys, for those 

who want to be effective members of the new 

way of living that Jesus preached for and died for. 

This new way is so different that it needs to have 

spiritual mentors to guide us. Just like in the Old 

Testament, God always raised prophets and 

special people who understood and had deep 

spiritual experiences like Elisha. This is because, a 

true spiritual journey does not fall into our usual 

and familiar ways of seeing and living.  

What we see or what we call the "reasonable or 

common sense" does not align with the dynamics 

of the way of living that Jesus wants to bring 

about. He called it 'The kingdom of God". He used 

many metaphors to describe his vision of a new 

world and a new way of living.   

The readings today clearly point to some key 

dispositions, attitudes or new ways of seeing that 

a true follower or an active participant in this new 

order should embrace.  The center of the new 

way of seeing is "Total Trust in God and his 

agenda and not, as important as they may be, in 

our power, own culture or our money". Entering 

into this kingdom is not going to be on our terms. 

 

 

We cannot buy it. We do not merit it. It is not a 

meritocracy. It is given to us in Love. It must be 

aligned with God's plan and pattern of life, which 

is Total Giving and Total Emptying. There must be 

a great leap into the unknown space that God is 

calling us to jump into. We must therefore reject 

the logic of using our social positions, our culture, 

our money or our religious power like the 

Pharisees and the scribes to lord it over others, 

even over God. That explains the constant battle 

between Jesus and this group.  

 

 

 

Ik wil graag Pater Jan en al mijn Dominicaanse 

broeders, zusters en de Dominicaanse gemeenschap 

bedanken voor de uitnodiging om hun rijke 

ervaringen en deze prachtige gemeenschap te delen 

deze week. Het is echt een zegening geweest. Deze 

warmte neem ik mee terug naar jullie broeders en 

zusters in Benin. Ik ben echt enorm dankbaar.  

Broeders en zusters, de lezingen van vandaag geven 

ons een goed inzicht in het niveau van toewijding 

dat nodig is voor diegenen die een authentieke 

spirituele reis willen maken. Voor als je werkelijk 

deelnemer wil zijn aan de nieuwe manier van leven 

die Jezus predikte en waarvoor hij stierf. 

Deze nieuwe manier is zo anders dat ze spirituele 

leiders nodig heeft om ons de weg te wijzen. Net als 

in het Oude Testament, waar God altijd profeten en 

speciale mensen riep die dat begrepen. Die 

indringende spirituele ervaringen hadden en zoals 

Elisha. Dit is omdat een ware spirituele reis niet 

binnen onze normale en bekende manier van zien en 

leven valt.  

Wat wij zien of wat we “gezond verstand” noemen 

sluit niet aan bij de dynamische manier van leven die 

Jezus wil creëren. Hij noemde het “Het koninkrijk 

van God”. Hij gebruikte veel verschillende metaforen 

om zijn visie van een nieuwe wereld en een nieuwe 

manier van leven te beschrijven. 

De lezingen van vandaag illustreren duidelijk enkele 

belangrijke uitgangspunten, houdingen of nieuwe 

manieren van zien die een ware volger of een 

actieve deelnemer in deze nieuwe orde zou moeten 

omarmen. Centraal in deze nieuwe manier van zien 

staat het “Totale Vertrouwen in God en zijn agenda. 

En niet, hoe belangrijk deze ook lijkt, in onze macht, 

onze eigen cultuur of ons geld”. We kunnen dit 

koninkrijk niet binnengaan onder onze eigen 

voorwaarden. 

We kunnen de toegang niet kopen. Het is geen 

verdienste. Het is geen elleboogmaatschappij. Het 

wordt ons gegeven uit Liefde. Het moet aansluiten 

bij Gods plan en Zijn levenspatroon, wat Volledig 

Geven en Volledig Leegmaken is. God roept ons op 

een grote sprong in het onbekende te maken. 

Daarom moeten we de logica van het misbruiken 

van onze sociale positie, onze cultuur, ons geld of 

onze religieuze macht afwijzen. Niet, zoals de 

Farizeeërs en de Schriftgeleerden deden, willen 

heersen over anderen en zelfs God. Dat verklaart de 

constante strijd tussen Jezus en deze groep. 



Their ways of live and worldview were not only in 

opposition to this way of life, but was detrimental 

to its establishment. "Beware of the scribes, who 

like to go about in long robes…. Who devour 

widows' houses…"  

 

Total commitment is an essential element in the 

discipleship of Christian spirituality. You don't 

look back when you step forward to become a 

part of this mission. We must take the extra 

miles. The two widows ignored the logic of our 

world. They rejected what most of us will do, 

what we usually call "common sense". This 

"common sense" culture has conditioned us to 

use what you have or even what we don't have to 

save our neck so to speak, to be comfortable here 

and now. 

 

There is little or no spirit of delayed gratification 

in our culture anymore. On the contrary, The 

Kingdom of God teaches us on the contrary to 

delay our gratification and invest totally in God 

and in our communities, in our brothers and 

sisters. 

It teaches us to invest our lives in love of God and 

our brothers and sister and not only to think 

about our own selfish preoccupations here and 

now. 

It teaches us that when we give, we receive more 

and when we give totally, we will have total 

reward and will never lack. 

The widows represent those who are willing and 

who will gladly risk their livelihoods, comfortable 

lives, social positions or even their lives, here and 

now, by trusting and obeying God's command to 

love without counting. 

They believe that obedience to God's command 

of love and total generosity will be rewarded in 

an unbelievably bigger and better way. This is the 

essence of our worship. We are renewed and 

blessed when our actions and ways of thinking 

fall in line with This God who loves 

unconditionally. These widows believed that This 

God who loves without limit is the foundation 

and mirror of their lives and that This God will 

prevail and fulfill His promise.  

That is what happened with the widow of 

Zarephath when she obeyed God's injunction for 

total trust. 

She went extra miles. She did not bargain. "So 

she went and did according to Elijah's word; and 

Hun manier van leven en hun wereldbeeld was niet 

alleen in tegenstelling op deze manier van leven, 

maar was schadelijk voor de oprichting hiervan. “Pas 

op voor de Schriftgeleerden die zo graag in dure 

gewaden rondlopen… Ze verslinden de huizen van 

de weduwen…” 

Een volledige toewijding is een essentieel onderdeel 

van de navolging van de Christelijke spiritualiteit. Je 

kijkt niet terug wanneer je een stap vooruitzet om 

deel uit te maken van deze missie. We moeten die 

extra stappen zetten. De twee weduwen negeerden 

de logica van onze wereld. Zij wezen af wat de 

meesten van ons zouden doen, wat we gezond 

verstand noemen. Deze cultuur van gezond verstand 

heeft ons geconditioneerd om te gebruiken wat we 

hebben of zelfs wat we niet hebben. Om zogezegd 

ons eigen hachje te redden, om in het hier en nu 

comfortabel te leven. 

De geest van uitgestelde beloning is weinig of niet 

meer zichtbaar in onze cultuur. Gods Koninkrijk leert 

ons juist die beloning uit te stellen en compleet in 

God en onze gemeenschap te investeren, in onze 

broeders en zusters. 

 

Het leert ons, ons leven te investeren in de liefde 

voor God en onze broeders en zusters en niet alleen 

te denken aan onze eigen egoïstische 

vooringenomenheid in het hier en nu. 

Het leert ons dat wanneer we geven, we meer zullen 

ontvangen en wanneer we alles geven, we alles 

terug zullen krijgen. Dat ons niks zal ontbreken. De 

weduwen staan voor hen, die met liefde bereid zijn 

hun levensonderhoud, hun comfortabele leven, 

sociale positie of zelfs hun leven willen riskeren. In 

het hier en nu, door in vertrouwen Gods opdracht 

om onvoorwaardelijk lief te hebben op te volgen. 

Zij geloofden dat het opvolgen van Gods opdracht 

om lief te hebben gul beloond zou worden, op een 

ongelooflijk grotere en betere manier. Dit is de 

essentie van ons geloof. Wij worden hernieuwd en 

gezegend wanneer onze acties en manier van 

denken overeenkomen met deze God die 

onvoorwaardelijk liefheeft. De weduwen geloofden 

dat deze God, die grenzeloos liefheeft, het 

fundament en de spiegel van hun leven is. En dat 

deze God zal zegevieren en Zijn belofte zal vervullen. 

Dat is wat er gebeurde met Sarefats weduwe toen ze 

in vol vertrouwen deed wat God haar opdroeg. 

Zij zette die extra stappen. Ze onderhandelde niet. 

“De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had 

gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en 



continued to eat, she together with him and her 

household for days. The large jar of flour did not 

get exhausted and the small jar of oil itself did not 

fail…" 

The question today for is simple: 

Do our culture and our personal value systems 

today reflect this attitude and way of the 

prophets and widows in these reading?  Is our 

Christianity just a window dressing, does it 

transform the fabric of our existence and our 

society as Jesus and his disciples did? 

Has the church become and ineffective, 

transactional club that is no longer 

transformational?  

The observation, reflection and position of Jesus 

in the temple. "And Jesus sat down opposite the 

treasury, and watched the multitude putting 

money into the treasury…" reflect the 

transformational power of total commitment and 

total abnegation in favor of the Kingdom.  The 

two widows, even in their physical poverty were 

more transformative and more important in the 

God's project of humanity than the rich (even 

with their big donations) do not match the 

transformative power of the widows. For Jesus, 

the temple, the community of the faithful or the 

Church is not where we organize and prepare to 

evacuate people into heaven.  

The church is where heaven starts now and 

spreads to all the earth. If this is so, what are we 

contributing in making His Kingdom come on 

Earth as it is in Heaven? Is our church really 

preaching the Good news in a world so distressed 

and so broken? 

May the Lord continue to pour his blessings and 

grace on this community to become the yeast 

and salt of the earth. 

 

God bless you all. 

haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik 

raakte niet leeg…” 

 

 

De vraag van vandaag is simpel:  

Reflecteren onze culturen en onze persoonlijke 

normen en waarden van vandaag deze houding en 

de weg van de profeten en weduwen in deze 

lezingen? Is onze Christen zijn slechts voor de sier. 

Of verandert daarmee het weefsel van ons bestaan 

en onze maatschappij zoals Jezus en zijn leerlingen 

deden? 

Is de kerk een ineffectieve, berekenende club 

geworden die niet langer werkt aan een omslag is? 

Laten we kijken hoe Jezus in de tempel zat. 

“Jezus zat tegenover de offerkist en keek hoe men 

geld erin wierp”. De manier hoe hij daarover 

nadenkt, toont de omslag van totale toewijding en 

zelfverloochening ten gunste van het Koninkrijk. De 

twee weduwen, zelfs in hun fysieke armoede, waren 

krachtiger en belangrijker voor Gods project van 

menselijkheid dan de rijken. Die konden zelfs met 

hun grote bijdragen de krachtige houding van de 

weduwen niet evenaren. Voor Jezus zijn de tempel, 

de gemeenschap van gelovigen, of het kerkgebouw 

niet de plek waar we ons voorbereiden op de 

opname in de Hemel.  

 

De kerk is waar de Hemel nu begint en wordt 

verspreid naar alle uithoeken van de aarde. Als dit 

het geval is, wat dragen wij dan bij aan Zijn 

Koninkrijk op aarde zoals die in de Hemel is? Preekt 

onze kerk echt het Goede nieuws in een wereld die 

zo gehavend en gebroken is.  

Moge de Heer zijn zegeningen en genade over deze 

gemeenschap blijven gieten opdat wij de gist en het 

zout van de aarde kunnen worden. 

 

God zegene u allen. 

 


