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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
Zondag 4 oktober 27ste zondag door het jaar A.
Feest van Franciscus van Assisi
Welkom.
Broeders en zusters, welkom. Vandaag hebben we
een dubbele focus. Allereerst het Evangelie van deze
zondag waarin zich een niet zo fraai tafereel voltrekt
en ten tweede de feestdag van Franciscus van Assisi.
Laten we beginnen met het Evangelie.

en alleen belust is op eigen gewin, om de vruchten
van de wijngaard voor henzelf te houden. Ze gaan er
zelfs zo ver in dat ze de rechthebbende doden. Helaas
gebeurt dit nog steeds in onze wereld, dat een klein
groepje de meeste vruchten van deze wereld zich toeeigenen. En dat terwijl de aarde met al haar
rijkdomen toch aan ons allen is gegeven door God.
De aarde is onze wijngaard waar wij ons leven
mogen leven en vruchten mogen voortbrengen.
Vruchten die passen bij het koninkrijk van God.
Maar hoe gaat dat en hoe moet dat?
Vandaag is het de feestdag van de heilige Franciscus
van Assisi een zeer bekende heilige die ons een
voorbeeld heeft gegeven hoe wij deze vruchten
kunnen voortbrengen. De meesten van u kennen het
leven van Franciscus behoorlijk goed. Maar als wij
in ogenschouw nemen dat de heiligen ons een
voorbeeld geven hoe wij Jezus na kunnen volgen dan
volstaat alleen het kennen van zijn leven niet. We
zouden ons kunnen afvragen hoe wij in onze
concrete omgeving kunnen leren van het leven van
de heilige Franciscus? Aan de hand van zijn
voorbeeld wil ik drie dingen naar voren halen:
Allereerst: christen zijn is een levendige relatie met
de Persoon van Jezus. Franciscus weg en levendige
relatie met Jezus werd gevoed met de bijzondere
ervaring door naar het kruis te kijken. In het kleine
kerkje van de heilige Damianus, verschijnt Jezus aan
hem en spreekt tot hem. "Herstel mijn huis dat zoals
je ziet in verval is geraakt." De ontmoeting met Jezus
brengt hem ertoe zich los te maken van een
comfortabel en zorgeloos leven.
Het tweede is de vrede. Wie Christus navolgt,
ontvangt ware vrede, de vrede die Hij alleen en niet
de wereld, ons geven kan. Velen verbinden de heilige
Franciscus met vrede, en dat is juist, doch weinigen
gaan in de diepte. Wat is de vrede die Franciscus
ontvangen en beleefd heeft en die hij ons doorgeeft?
De Franciscaanse vrede is geen zoeterig gevoel. De
vrede van de heilige Franciscus is die van Christus
en wie “Zijn juk op zich neemt” vindt haar, dat wil
zeggen, het gebod: bemint elkaar zoals Ik u bemind
heb. Het dubbele gebod van de liefde. God boven
alles beminnen en de naaste als jezelf. Dat is het juk
van ons christenen. Het klinkt simpel en eenvoudig.
Maar het is nog een hele opgave in het leven. Want

Evangelie. Matteüs 21,33-43.
In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de
oudsten van het volk: Luistert naar een andere
gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die een
wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen,
hakte een wijnpers erin uit en bouwde een
wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van
de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar
de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te
nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren
vast. Zij mishandelden de een, doodden de ander en
stenigden een derde. Daarop zond hij andere
dienaren, talrijker dan de eersten; maar zij
behandelden hen op dezelfde manier. Tenslotte
stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de
veronderstelling, dat zij zijn zoon wel zouden
ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen,
zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; vooruit,
laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toeeigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de
wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de
eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel
met die wijnbouwers doen?' Ze antwoordden Hem:
'Hij zal die ellendelingen een ellendige dood doen
sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere
wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de
vastgestelde tijd zullen afdragen.' Toen sprak Jezus
tot hen: 'Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: De steen
die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de
hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat
gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom
zeg Ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en
gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan
opbrengt.'
Overweging.
Broeders en zusters, vandaag een stevig en duidelijk
Evangelie. Met een duidelijk slechte groep die enkel
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hoeveel ruzies, oorlogen en haat is er wel niet in de
wereld, maar ook in ons eigen leven? Het is dat juk
van liefde waartoe wij allemaal geroepen zijn om dat
op te nemen. En men kan dat juk niet arrogant,
aanmatigend, hoogmoedig dragen, doch alleen
zachtmoedig en nederig van hart. In relatie met Jezus
zal het een zacht juk zal zijn, welke vrede brengt in
de wereld en onszelf.
Het derde: Harmonie, met mens en natuur.
"Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de
lof, de roem, de eer en alle zegen. Wees geprezen,
mijn Heer, door al uw schepselen" Zo begint het
zonnelied van de heilige Franciscus. Liefde voor heel
de schepping, voor haar harmonie. Franciscus
getuigt van eerbied voor al wat God geschapen heeft
en dat de mens geroepen is dit te behoeden en te
beschermen. God heeft de wereld geschapen opdat
zij een oord van groei zou zijn in harmonie en vrede
met de mensen en de omgeving. Deze harmonie is in
onze tijd niet altijd te vinden. Toch is het een
opdracht voor ons om blijvend te zoeken naar deze
harmonie en onze bijdrage hieraan te leveren.
Broeders en zusters, deze drie dingen uit het leven
van Franciscus: de relatie met God, de vrede door het
juk op ons te nemen, en in harmonie met de wereld
te leven zijn nog altijd zeer relevant voor ons allen.
Laten wij het leven van Franciscus niet alleen als een
leuk verhaal horen, maar ook navolgen in ons leven
door daar concrete en wellicht radicale stappen in te
zetten. Om op die manier deze heilige niet als een ver
verhaal uit het verleden te zien maar als een verhaal
dat ons leven hier en nu mag beïnvloeden, verrijken
en verbeteren.

Zonnelied.
Het Zonnelied is een lof- en danklied voor alle
schepselen dat Franciscus heeft gedicht.
Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de
lof, de roem, de eer en alle zegen. U alleen,
Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig
U aan te spreken. Wees geprezen, mijn Heer, door al
uw schepselen vooral door mijnheer broeder zon die
de dag is en door wie Gij ons verlicht. En hij is mooi
en straalt met grote pracht van U, Allerhoogste,
draagt hij het teken. Wees geprezen, mijn Heer, door
zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze
gevormd, helder en kostbaar en mooi. Wees
geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de
lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door
wie Gij uw schepselen leven geeft. Wees geprezen,
mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en
nederig, kostbaar en kuis. Wees geprezen, mijn Heer,
door broeder vuur door wie Gij voor ons de nacht
verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder
aarde die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten
voortbrengt, bonte bloemen en planten. Wees
geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken en ziekte en verdrukking
dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door
U, Allerhoogste, worden zij gekroond. Wees
geprezen, mijn Heer, door onze zuster de
lichamelijke dood, die geen levend mens kan
ontvluchten. Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want
de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Prijs en
zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote
nederigheid.

Gebed van Franciscus van Assisi
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Mededelingen.
Op zaterdag 3 oktober is in Bakhuizen de Eerste
Heilige Communie viering. Dit is een besloten
viering. Maar laten we de kinderen begeleiden met
ons gebed. Voor de overige vieringen kunt u de
website en het parochieblad raadplegen.
Naar aanleiding van de nieuwe landelijke
overheidsmaatregelen. Voor ons in de parochie
verandert er momenteel niks, de vieringen blijven
doorgaan en ook voor de overige pastorale zorg kunt
u gewoon contact opnemen met de pastores.
Uiteraard is voorzichtigheid geboden en vragen wij
u om bij de vieringen u goed aan de hygiëneregels en
aanwijzingen te houden.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te
troosten, niet begrepen te worden, maar te
begrijpen, niet bemind te worden, maar te
beminnen. Want het is toch door te geven, dat men
ontvangt door te verliezen, dat men vindt door te
vergeven, dat men vergiffenis ervaart door te
sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.

Namens het pastoresteam wensen wij u een goed
weekend toe. Blijf gezond en denk om elkaar.
Pax et bonum!
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Voor de kinderen.
Het is vandaag dierendag. De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi. Dat
is iemand die heel lang geleden leefde, zijn feestdag vieren we nog altijd op 4 oktober. Franciscus had veel
aandacht voor zieke en arme mensen, maar ook voor planten en dieren. God vraagt ook van ons om goed te
zorgen voor alles wat leeft en groeit op aarde. Doe jij ook mee?

3

