Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
Nr. 17 – 19 juli 2020
Welkom!

Ter overweging

Beste parochianen, op het moment van dit schrijven is
het druilerig weer. Voor degenen die nu op vakantie
zijn is dat niet zo fijn. Voor de natuur is dat prima.
Zowel gewenste planten als onkruid doen zich tegoed
aan het water. Het evangelie van vandaag gaat over
planten uit goed zaad en onkruid. Jezus gebruikte
graag beelden uit de natuur om te praten over het
geloof, het leven, het Rijk van God. Dat wat wij als
onkruid beschouwen willen we het liefst zo snel
mogelijk verwijderen. Jezus denkt daar anders over.

In de tijd van Jezus moesten landarbeiders ten strijde
trekken tegen het welig tierende onkruid. Een akker
zonder onkruid bestond eigenlijk niet.
De vraag van de knechten hoe het komt dat er onkruid
staat, is eigenlijk een vreemde vraag. Hoe zou het
immers anders kunnen? Ze waren dat toch gewent?
Maar precies hier is de vraag aan de orde waar de
gelijkenis een antwoord op wil geven, namelijk de
vraag naar de herkomst van het kwaad.
Als het goede beoogd wordt en het goede de inzet
vormt van alle activiteiten,
waar komt dan toch dat kwaad vandaan?
Als mensen wel van goede wil zijn, goede bedoelingen
hebben, steeds weer het beste voorhebben, nog niet zo
slecht zijn, waarom leven wij dan in een wereld met
zoveel ongerechtigheid ?
De vraag naar de oorsprong van het kwaad is niet
eenvoudig te beantwoorden,
maar de uitspraken van Jezus hierover zijn eigenlijk
heel duidelijk: een vijandig mens (zoals er letterlijk
staat) heeft onkruid tussen het graan gezaaid.
Het is moedwillig gedaan, met opzet, bewust. Het
kwaad is geen weeffout in Gods schepping, het is niet
iets dat er per ongeluk in terecht is gekomen
als een schoonheidsfoutje.
Belangrijker nog dan de vraag waar het kwaad
vandaan komt, is voor Jezus de vraag hoe je erop moet
reageren, hoe je ermee moet omgaan. Dat getuigt van
realiteitszin: niet blijven steken in bespiegelingen of
mijmeringen, maar het kiezen van de juiste
handelswijze.
De knechten van de eigenaar wilden er korte metten
mee maken: uitroeien met wortel en tak, geen halve
maatregelen! Dat zouden wij ook wel willen: konden
we maar met één klap een einde maken aan alle
onrecht, alle onderdrukking, misbruik, ziekte, ellende,
nood en dood...
Maar voor Jezus werkt het zó niet. Het kwaad is te zeer
verstrengeld met het goede – wie het kwaad met wortel
en tak wil uitroeien, zou dan ook – onbedoeld
weliswaar – veel schade kunnen aanrichten. Het
onkruid lijkt in de beginfase van de groei zo verdacht
veel op het goede graan, dat je het onderscheid maar
heel moeilijk kunt maken. Je moet dus wachten en
geduld hebben. Voor Jezus is het onverteerbaar

Evangelie 16e zondag door het jaar
Uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs 13,24-33
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:
Het Rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn
akker goed zaad had gezaaid; maar terwijl de mensen
sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de
tarwe en ging heen. Toen de halmen opgeschoten
waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te
zien. Nu gingen de knechten naar hun meester en
zeiden hem: Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker
gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? Hij
antwoordde hun: Dat is het werk van een vijand. De
knechten zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het
bijeengaren? Maar hij zei: Neen, ik ben bang dat ge,
wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee
uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en
met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: Haalt eerst
het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te
verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur.
Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor: Het Rijk
der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand
op zijn akker zaaide. Dat is wel het allerkleinste
zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter
dan de andere tuingewassen; het wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog
een andere gelijkenis vertelde Jezus hun: Het Rijk der
hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten
bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist
waren.
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‘En toch heb ik je al die tijd graag willen gebruiken.
Zijn die mooie bloemen
langs de weg je dan niet opgevallen? Ze groeien alleen
maar aan jouw kant.
Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid. Jij
hebt ze elke dag begoten
en nu kan ik steeds een prachtig boeket plukken voor
mijn heer.’
Een poosje komt er geen antwoord van de gebarsten
kruik. Zo heeft hij het nog nooit bekeken. Hij heeft die
bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem
bewust in dienst heeft gehouden, dat hij hem ondanks
alle gebreken toch kan gebruiken, nee, dat is nog nooit
bij hem opgekomen.

dat het goede met het kwade uitgeroeid wordt en
daarom mogen ze samen opgroeien tot de oogst.
De verwevenheid van goed en kwaad, zegt Jezus,
vraagt om een andere aanpak: laat de radicale
scheiding maar op het laatst plaatsvinden, laat het
onderscheid tussen goed en kwaad maar over aan God.
Het oordeel is aan God.
Moeten wij daarom het kwaad maar accepteren als een
realiteit, er niets tegen ondernemen, het maar gedogen
en voor lief nemen? Nee, er staat in de gelijkenis geen
woord over onverschilligheid tegenover het kwade,
alsof het je koud zou moeten laten. Dat moet dan ook
niet gebeuren! Wel staat er dat het goede niet
belemmerd mag worden in zijn groeikracht. Waar het
goede de ruimte krijgt om te groeien zal het goede het
kwade overwinnen. Daarmee geeft Jezus vertrouwen
voor de toekomst.

Mededelingen
Weekendvieringen
Deze zijn weer begonnen. In de maanden juli en
augustus volgens een zomerrooster. Komend weekend
zijn er de volgende vieringen: Zaterdagvond om 19.00
uur in Bakhuizen (eucharistieviering) en Joure
(Woord- en communieviering). Op zondag om 9.30
uur in Balk (eucharistieviering) en Lemmer (Woorden communieviering). Om 11.00 in Sint Nicolaasga
(Woord- en communieviering) en Woudsend
(eucharistieviering).
En om15.00 uur Sint Nicolaasga Poolse
eucharistieviering.
In onze parochie is reserveren niet nodig. We vragen u
wel als u naar de vieringen komt om de aanwijzingen
en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Gebed
God, onze Schepper, U hebt ons de aarde toevertrouwd
om er een leefbare wereld van te maken voor iedereen.
Wij willen deze verantwoordelijkheid niet uit de weg
gaan.
Maak ons, in de geest van Jezus,
krachtig genoeg om het goede zaad alle kansen te
geven.
Zaai geduld met onszelf en met elkaar in ons hart,
laat in ons het geloof en het vertrouwen groeien
dat U alles ten goede leidt.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam
en in zijn Geest. Amen.
De waterdrager

Vieringen op tv, radio en facebook
Mocht u niet naar de kerk kunnen of willen, dan kunt
u op zondag de eucharistie op televisie volgen via
KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Mis
uit om 09.00 uur en 19.00 uur. U kunt het beluisteren
via de website www.radiomaria.nl.

Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar
de rivier om water te halen.
Aan weerszijden van zijn lichaam hangt een kruik aan
een houten juk.
De ene kruik is zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder
lek.
De andere kruik is oud en gebarsten. Hij verliest
permanent water.
Bij thuiskomst blijkt de helft van deze kruik soms al
leeg te zijn.
Dat geeft de oude kruik veel verdriet.
Op een dag kan hij het niet meer voor zich houden en
zegt tegen de waterdrager:
‘Meester, ik schaam me zo.’ ‘Maar waarom dan toch,’
vraagt de waterdrager.
‘Omdat ik niet in de schaduw van uw andere kruik kan
staan. Hij levert dagelijks
de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds
water verlies.’
‘O, maar dat wist ik immers al lang,’ antwoordt de
waterdrager.

Andere suggesties?
Als u suggesties hebt voor deze “Gods Woord op
Zondag”, als u bijvoorbeeld zelf een mooi gedicht kunt
schrijven of een gebed hebt dat u aanspreekt, dan
horen we dat natuurlijk graag. Via de bekende
mailadressen van de parochie, locatie en pastores kunt
u dit insturen.
Of u op vakantie gaat/bent of thuis blijft, we wensen u
alle goeds toe en hopelijk mooi zomerweer.
Het pastoresteam
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Voor de kinderen
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