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Welkom!
We komen stilaan bij de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Over twee weken vieren we het feest
van Christus Koning. De opgang naar dat feest wordt
elk kerkelijk jaar gekenmerkt door tamelijk
indringende Evangelielezingen. Je wordt er niet
meteen vrolijk van, zullen we maar zeggen. De
opgang die we maken in het kerkelijk jaar is een
zekere parallel die we maken in ons leven op weg
naar onze eeuwige bestemming. Wat maken wij van
die opgang? Bereiden we ons voor op de hemel of
laten we alles op z’n beloop? In de parabel die de
Heer ons dit weekend voorhoudt worden deze vragen
én hun gevolgen zonneklaar uitgespeeld. Bovendien is
het deze zondag Willibrordzondag, een zondag met
extra aandacht voor de oecumene. Van hieruit komt
ook de vraag naar voren hoe gaan wij met elkaar om
terwijl wij wachten op de Bruidegom?

Ik zeg u: Ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij
kent dag noch uur.
Ter overweging
Een bruiloft is een groots gebeuren. De grote dag is
vaak van begin tot eind voorbereid. Op de ‘dag van je
leven’ mag niets misgaan. Het zal een stralende dag
worden waarbij het bruidspaar samen de toekomst
tegemoet gaat. In Jezus’ tijd is een bruiloft ook een
grootse gebeurtenis, een feest van meerdere dagen
zelfs. Het is een feest van twee families, die door deze
verbintenis het leven en de toekomst vieren. Het
hoogtepunt van de huwelijksceremonie was het
moment dat de bruidegom de bruid meenam naar zijn
ouderlijk huis. Dan begon het grote bruiloftsfeest. Het
bruidspaar werd feestelijk opgewacht door
bruidsmeisjes. Maar hoe laat het feest begon was
nooit helemaal bekend. Het kon al donker zijn. Dit
hing onder meer af van de tijdsduur van de
onderhandelingen tussen beide families, bijvoorbeeld
over de bruidsschat. Daarom hebben bruidsmeisjes
fakkels of lampen voor een feestelijke ontvangst. En
dat gegeven, uit het leven gegrepen, gebruikt Jezus in
zijn gelijkenis, zijn verhaal over hoe het Rijk van
God, hoe de hemelen, het hemelse, werkt. Hij verhaalt
over bruidsmeisjes die wachten op het bruidspaar om
als ze arriveren te gaan feesten. De ene groep heeft
lampen met olie, de andere groep heeft te weinig of
geen olie. Als het bruiloftsfeest begint gaan zij, die
licht kunnen verspreiden, mee naar binnen; de
anderen blijven achter in de duisternis.
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de 32ste zondag door het jaar
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Mattheüs (25,1-13).
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze
gelijkenis: Het is met Rijk der hemelen als met tien
meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom
tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf
verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen
mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen
met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de
bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen
in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er
geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!
Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun
lampen in orde. De dommen zeiden tegen de
verstandigen: Geeft ons wat olie, want onze lampen
gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er
mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met
hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op
slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:
Heer, heer, doe open! Maar hij antwoorde: Voorwaar,

De gelijkenis van de domme en verstandige
bruidsmeisjes is velen bekend. Maar de inhoud van
deze parabel is nog al eens misbruikt om mensen
bijna angst aan te jagen omtrent de wederkomst van
de Heer, de Bruidegom. Hoewel het ‘Weest
waakzaam…’ duidelijk klinkt, is het toch niet de
bedoeling dat de Blijde Boodschap mensen onzeker of
angstig maakt. Met dit verhaal wil de Heer zijn
gehoor ervan doordringen dat wij allemaal genodigd
zijn om ons voor te bereiden op de komst van het
Koninkrijk Gods. Wij allen zijn die bruidsmeisjes die
wachten op het bruiloftsfeest. De kern van deze
gelijkenis is de vraag of wij waakzaam en alert zijn en
1

Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie
hoe wij reageren áls het feest dan daar is, als de
bruidegom komt. Zijn we er klaar voor? Heb je olie in
je lampje, om het in de woorden van de gelijkenis te
zeggen.

Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

De olie, het geloof en de daden van naastenliefde,
zorgen voor het licht. En licht betekent leven en zicht
op een heerlijke toekomst. Geloof gevoed door daden
geeft leven aan de Kerk en de wereld. Geloof zonder
deze noodzakelijke voedingsbodem blijft hangen in de
duisternis van de nacht. Die olie kun je niet lenen! Dat
wil zeggen, je kunt niet roemen op andermans daden
van geloof. Het gaat erom dat we de naakten hebben
gekleed, de zieken hebben verzorgd en de gevangenen
hebben bezocht (vgl. Mt. 25,31-46), en niet een ander.
Het gaat erom dat ieder zijn talenten heeft gebruikt
(vlg. Mt. 25,14-30) door mensen te troosten met een
hoopvolle boodschap (vgl. tweede lezing), en hoe je
met wijsheid omgaat met medemensen in nood (vgl.
eerste lezing). Het gaat erom dat je in jouw leven
jouw geloof in God handen en voeten hebt gegeven
richting iedere medemens die je in jouw leven bent
tegengekomen. Hoe staat het met uw olievoorraad en
uw olielamp? We hebben nog tijd maar het moet wel
in orde komen! We weten niet wanneer de Heer
wederkomt en het feest van zijn heerlijkheid begint.

Lyrics licensed by LyricFind
Willibrordzondag
De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich
vanuit de Rooms-katholieke Kerk in voor de
oecumenische samenwerking in Nederland. De
vereniging wordt gedragen door de katholieke
gemeenschap, is een adviesorgaan van de
Bisschoppenconferentie en een steunpunt voor de
bevordering van plaatselijke oecumenische
samenwerking. De vereniging bevordert de
oecumenische samenwerking door middel van
publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en
dienstverlening. De vereniging onderhoudt
oecumenische contacten met andere kerken en is
namens de RK Kerk ook direct betrokken bij het werk
van de Raad van Kerken in Nederland. Om het werk
van de vereniging mogelijk te maken stelde de
Bisschoppenconferentie in 1949 de
Willibrordzondagcollecte in.

Lied: Opwekking 585 Er is een dag
Een prachtig lied dat goed past bij het Evangelie van
dit weekend vinden we in de liedbundel Opwekking.
Als u beschikt over YouTube… misschien werkt deze
link: https://www.youtube.com/watch?v=X6nDviUynU of zoek het op, zet het volume op
maximaal en jubel mee! thuis mag het!

Aanmelden voor vieringen
Om te voorkomen dat u voor niets naar de kerk komt
omdat er al 30 mensen binnen zijn, is het nodig om
een plaats te reserveren in de kerk. Elke locatie in
onze parochie heeft een eigen aanmeldpunt.
Informatie hierover is beschikbaar op onze website.

Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid.

Livestream van vieringen vanuit St. Nyk
Sinds de aanvang van de Corona-pandemie hebben
veel parochie een livestreamverbinding gemaakt om
eigen vieringen via hun website uit te zenden. Ook in
onze parochie is dit nu mogelijk (weliswaar nog in
proefopstelling). Op onze website vindt u de
livestream link van de vieringen vanuit St. Nyk.

Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

Deze Nieuwsbrief ronddelen
Deze nieuwbrief staat ook op de website van onze
parochie: www.dechristoffel.nl. Even zo goed willen
wij u vragen deze Nieuwbrief rond te delen met wie
hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in
ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap. Zeker
met de recente ontwikkelingen en maatregelen is dat
zeer gewenst.

Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt, weet dat het maar voor even is.

Van harte wensen wij u allemaal een heel goede en
gezegende zondag.
Het pastoresteam.
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Voor de kinderen
De Heer vertelt vandaag een verhaal, een les, over de tijd wanneer Hij terugkomt op aarde, om ons mee te
nemen naar het feest van het Koninkrijk van God. Maar zijn we daar wel klaar voor? In het verhaal horen we
over meisje die klaar staan. Zij hebben genoeg olie in hun lampjes. Sommigen staan niet klaar. Zij hebben
vergeten olie te kopen voor hun lampje. Het is belangrijk, zegt Jezus, dat wij ervoor zorgen dat wij klaar staan.
Dat wij onze lampjes gevuld hebben met de olie van het geloof, de olie van de hoop en olie van de liefde. Dan
zijn wij echte “kinderen van het licht” en kunnen we met Jezus meegaan om het grote feest te gaan vieren.
Hieronder vind je een kleurplaat over het Evangelieverhaal dat Jezus vertelde. Veel plezier ermee!
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