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Welkom
Het woord liefde staat centraal in ontelbare
gedichten en liederen, in talloze preken en verhalen.
Het woord liefde wordt zo vaak in allerlei
nuanceringen gebruikt en de vraag is wat het nu
werkelijk betekent. De liefde van een verliefd
stelletje is toch anders dan de liefde van ouders voor
hun kinderen of de liefde van God voor de mensen.
In het evangelie van vandaag gaat het ook over de
liefde. We mogen daarover nadenken wat Jezus
hiermee bedoeld heeft, want het gaat over iets heel
fundamenteels in ons leven. Namelijk het eerste en
het tweede gebod.

moet er vaak wel moeite voor doen, en soms veel
moeite om jezelf opzij te zetten en de ander in het
middelpunt te plaatsen, maar het ligt binnen ons
bereik. Je kunt er jezelf toe dwingen. Daarom kan
Jezus zeggen: gij zult, gij moet beminnen, als je
christen wilt zijn.
God beminnen is dus niet op de eerste plaats een
geweldig gevoel, al maakt het op de momenten, dat
je dat gevoel hebt de liefde wel een stuk
gemakkelijker. De liefde is op de eerste plaats de wil
om te doen wat gedaan moet worden om God in het
middelpunt van je leven te plaatsen en dat ook
daadwerkelijk te doen. Liefde bestaat vaak uit het
moeilijke karwei je eigen ik opzij te zetten en God in
het middelpunt te plaatsen. Met eigen luiheid en
laksheid vechten om tijd uit te trekken voor het
gebed, de moeite opbrengen om misschien met een
zekere tegenzin een rozenhoedje te bidden, iets
prettigs opzij te zetten om naar de kerk te gaan, een
veeleisende keuze in je leven maken, omdat Gods
gebod dat vraagt, vechten voor trouw en
gehoorzaamheid aan Gods geboden, dat zijn daden
van liefde. Als je dat alleen met je gevoel kunt ben je
een begenadigd mens, maar de meesten van ons
zullen om die liefde op te brengen hun wil moeten
blijven trainen.
Met de liefde tot de mensen is het niet anders. Als
die liefde alleen maar gedragen wordt door het
gevoel en niet door de wil, dan zal die liefde vaak
maar heel beperkt en soms heel kortstondig zijn. Dan
zijn we, zoals Jezus zegt, net als de heidenen: die zijn
ook goed voor de mensen die ze sympathiek vinden
of die goed zijn voor hen. Maar van christenen wordt
gevraagd dat ze zelfs hun vijanden liefhebben.
Naastenliefde is de wil mijzelf opzij te zetten als de
ander mij nodig heeft, wie het ook is en of ik hem
nou sympathiek vind of niet. Ook naastenliefde is
vaak vooral een kwestie van willen en jezelf geweld
aan doen. Met gevoel alleen los je een ruzie, waarbij
men jou vreselijk op je tenen heeft gestaan niet op.
Met gevoel alleen lukt het meestal niet de minste te
zijn. Daar is wilskracht en zelfverloochening voor
nodig. Ook in een christelijk huwelijk, waarin de
echtgenoten de trouwe liefde voor elkaar tot een
levensopgave hebben gemaakt, is de wil tot liefde de

Evangelie.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Matteüs 22,34-40.
In die tijd toen de Farizeeën vernamen dat Jezus de
Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij
bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Hem
om Hem op de proef te stellen: 'Meester, wat is het
voornaamste gebod in de Wet?' Hij antwoordde hem:
'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw
hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het
voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee
gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de
Profeten.'
Overweging.
Voor het gevoel van veel mensen verdraagt zich het
"gij zult" en "gij moet" uit het evangelie niet direct
met beminnen of met liefhebben. Voor veel mensen
zijn “moeten” en "liefhebben" twee verschillende
dingen. Liefde laat zich niet dwingen, zeggen ze dan.
Men gaat dan uit van liefde als vooral of alleen maar
een gevoel, dat je hebt of dat je niet hebt. In die zin
spreekt Jezus niet over de liefde. Het christelijk
begrip van liefde is veel meer dan gevoel alleen. Ik
zou zelfs durven zeggen: voor de christelijke liefde
is het gevoel niet bepalend. Christelijke liefde in al
zijn vormen wordt gedragen door de wil. De wil
namelijk om je eigen ik opzij te zetten en de ander in
het middelpunt te plaatsen. Niet het gevoel maar wel
die wil ligt binnen het vermogen van iedere mens. Je
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dragende factor. En waarschijnlijk, omdat die wil en
daarbij behorende zelfverloochening onvoldoende
aanwezig is en men teveel vertrouwt op zijn gevoel,
lopen zoveel huwelijken stuk.
Het gebod van de liefde, dat alle andere geboden
omvat, is een moeilijk gebod. Het vraagt wilskracht
en zelfverloochening. Ook hier geldt: de dienaar is
niet meer dan zijn Heer. Het grote voorbeeld van de
liefde is de Heer, machteloos uitgestrekt en
vastgenageld op het kruis, dat Hij in gehoorzame
liefde tot God zijn Vader en voor het heil van de
mensen vrijwillig heeft aanvaard. Het moest
gebeuren voor de eer van God, voor het heil van de
mensen. Daarom deed Hij het uit liefde. Laten wij
doen wat er voor God en de mensen gedaan moet
worden, voor de eer van God en voor het heil van de
naasten, met wilskracht en zelfverloochening. Dan
zal de Heer ons als de zijnen herkennen, als de zijnen
die het gebod van de liefde volbrengen.

begrip, er zijn wanneer het moet,
stil luisteren naar de woorden van een mens
die 't nodig heeft, dat is alleen maar goed.
De liefde is de allerhoogste kracht,
niet het verstand, maar warmte van 't gebaar
een beetje goed-zijn en dat laten zien,
gewoon, een beetje aandacht voor elkaar.
Mededelingen.
Eerste Heilige Communie
Zowel in Sint Nicolaasga als in Joure zou dit
weekend de EHC-viering plaatsvinden. De kinderen
waren er op beide locaties helemaal klaar voor.
Helaas door alle beperkingen is er besloten om deze
vieringen uit te stellen. We hopen dat we het alsnog
zo snel mogelijk kunnen gaan vieren.
Aanmelden voor de vieringen
Wij attenderen u erop dat u zich kunt aanmelden voor
de vieringen. Elke locatie in onze parochie heeft een
eigen aanmeldpunt. Informatie hierover is
beschikbaar op onze website.
Ondanks alle ongemakken hopen we op uw
welwillendheid en medewerking bij het naleven van
deze en eerdere maatregelen. Met de bisschoppen
willen we u vragen om te blijven bidden voor de
slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in
Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in
de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht
geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg
voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben
opgelopen.

Gebed
God van het verbond, U roep ons om te leven in
verbondenheid, maar te vaak houden we geen of te
weinig rekening met anderen. U roept ons om in zorg
om te zien naar de medemens in nood, maar te vaak
kijken we de andere kant op. U roept ons om actief
bij te dragen aan een goede samenleving maar te
vaak blijven we passief aan de kant staan. Schenk
ons uw kracht opdat we kunnen beantwoorden aan
onze roeping en onze wil kunnen afstemmen op U.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen
Verhaaltje
Er was een jongen die elke dag zijn gehandicapte
broertje naar school bracht. Ze woonden in de bergen
en er was maar een smal pad naar hun huis. Dus
droeg de jongen zijn broertje op zijn rug, 's morgens
naar beneden en 's avonds weer naar boven. Eens
vroeg iemand hem of het niet zwaar was. De jongen
keek heel verontwaardigd en zei: Zwaar, hij is mijn
broertje.Overal waar liefde is, kan men ook zware
dingen dragen en waar geen liefde is, wordt de
kleinste last al te zwaar.

Vieringen in de Christoffelparochie
Op de website (onder het kopje ‘Agenda’) en in het
parochieblad vindt u een actueel overzicht van de
weekendviering, met tijden en plaatsen, in onze
parochie.
Allerzielenviering
Volgend weekend en op 2 november zijn er speciale
vieringen ter gelegenheid van Allerzielen. Deze
vieringen zullen gewoon doorgaan maar uiteraard
met een kleinere groep.

Aandacht
Het kost zo weinig, het is zo veel,
een woord, een uitgestoken hand,
zomaar met je hart iets voor iemand doen,
met wie je ergens plotseling bent verwant.
De liefde is het allerhoogste goed,
niet het verstand, maar warmte van 't gebaar,
een beetje nodig zijn en openstaan,
gewoon, een beetje aandacht voor elkaar.
Het kost zo weinig, het is zo veel,

Contact met de pastores
Ook in deze tijd zijn en blijven de pastores
beschikbaar voor pastorale contacten. U kunt ons
bellen of mailen. Huisbezoeken doen we alleen op
uitnodiging.
Namens het pastoresteam wensen we u een goed
weekend, veel gezondheid en wijsheid toe.
Het pastoresteam.
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Voor de kinderen.
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