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Welkom!
Dit weekend horen we een heel lang Evangelie. Het
gaat in meerdere opzichten over genezing en herstel.
Ondertussen zijn er zoveel mooie en interessante
details dat het voor de predikanten nog lastig wordt om
er een preek van te maken. Er moeten keuzes gemaakt
worden. Niet alleen door wie dit weekend een preek
moet houden maar door ieder van ons in het alledaagse
leven. De keuzes beginnen bij de vragen ‘Wie is Jezus
voor mij?’ en ‘Wat doe ik als ik in moeilijkheden
raak?’ Wij nemen onze toevlucht tot de Heer, die ons
gemaakt heeft om te delen in zijn goddelijk leven. Van
harte wensen wij u een mooie en gezegende Dag des
Heren toe.

gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en bevend
voor Hem neerwerpen en bekende Hem de hele
waarheid. Toen sprak Hij tot haar: 'Dochter, uw geloof
heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal
verlost.' Hij was nog niet uitgesproken, of men kwam
uit het huis van de overste van de synagoge met de
boodschap: 'Uw dochter is gestorven. Waartoe zoudt
ge de Meester nog langer lastig vallen?' Jezus ving op
wat er bericht werd en zei tot de overste van de
synagoge: 'Wees niet bang, maar blijf geloven.' Hij liet
niemand met zich meegaan, behalve Petrus, Jakobus en
Johannes, de broer van Jakobus. Toen zij aan het huis
van de overste kwamen, zag Hij het rouwmisbaar van
mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging
naar binnen en zei tot hen: 'Waarom dit misbaar en
geween? Het kind is niet gestorven, maar slaapt.' Doch
ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze allemaal naar
buiten en ging met zijn metgezellen en de vader en
moeder van het kind het vertrek binnen, waar het kind
lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar:
'Talita koemi ', wat vertaald betekent: 'Meisje, Ik zeg
je, sta op.' Onmiddellijk stond het meisje op en liep
rond; want het was twaalf jaar. En ze stonden stom van
verbazing. Hij legde hun nadrukkelijk op, dat niemand
het te weten mocht komen, en voegde eraan toe, dat
men haar te eten moest geven.

Gods Woord op de 13de zondag door het jaar
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus (5,21-43).
In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken
was, stroomde veel volk bij Hem samen. Terwijl Hij
zich aan de oever van het meer bevond, kwam er een
zekere Jaïrus, de overste van de synagoge. Toen hij
Hem zag viel hij Hem te voet en smeekte Hem met
aandrang: 'Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven,
kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag
genezen en leven.' Jezus ging met hem mee. Een dichte
menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op.
Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan
bloedvloeiing leed; zij had veel te verduren gehad van
een hele reeks dokters en haar gehele vermogen
uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden;
integendeel het was nog erger met haar geworden.
Omdat zij over Jezus gehoord had, drong zij zich in de
menigte naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze
zei bij zichzelf: 'Als ik slechts zijn kleren kan
aanraken, zal ik al genezen zijn.' Terstond hield de
bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar, dat
ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik
was Jezus zich bewust dat er een kracht van Hem was
uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de menigte
om en vroeg: 'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?' Zijn
leerlingen zeiden tot Hem: 'Gij ziet dat de menigte van
alle kanten opdringt en Gij vraagt: Wie heeft mij
aangeraakt?' Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te
zien wie dat gedaan had. Wetend wat er met haar

Ter overweging
Op deze dertiende zondag door het jaar lezen we
opnieuw een stukje uit het Evangelie volgens Marcus.
Ditmaal is het een wat langer stuk dan gewoonlijk.
Bovendien valt hier op dat Marcus er een behoorlijk
verhaal van gemaakt heeft, terwijl Lucas en Mattheus
(die dit verhaal ook beschrijven) het veel korter
beschrijven. Doorgaans is juist Marcus degene die de
verhalen kort en bondig beschrijft. Blijkbaar heeft het
gebeuren rondom Jaïrus en de naamloze zieke vrouw
bij Marcus behoorlijke indruk gemaakt. Dat zou ook
terecht zijn, want er gebeurt nogal wat.
Het eerste merkwaardige dat opvalt is dat er een
overste van de synagoge bij Jezus komt. Elders in de
Evangelies lezen we juist dat de overheden in Jezus’
dagen niet zoveel met Hem ophebben. Maar Jaïrus
heeft dan ook wel een ernstige zorg aan zijn hoofd,
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namelijk de toestand van zijn twaalfjarige dochtertje.
‘Nood leert bidden’, zegt men dan wel eens. Wellicht
dat dit hier aan de hand is.

wij genezen van onze moeilijkheden en zullen we
gered zijn voor het volle leven in Gods heerlijkheid.
Gebed
Liefdevolle God,
Zegen de mensen
die levensstormen trotseren
en met het lot van naasten zijn begaan.
Steun hen die zich van hun taken kwijten,
troost hen die nu stil moeten staan.

En dan gebeurt er iets dat bijna niemand zag. In de
menigte dringt een twaalfjaar zieke vrouw ongemerkt
naar voren om Jezus’ kleed aan te raken. Ook hier
geldt dat je in nood tot het uiterste gaat. Lichamelijk is
de vrouw ten einde raad. Financieel zit ze aan de
grond. Door het bloedverlies werd zij als onrein
beschouwd en daardoor zal zij ook sociaal gezien aan
de rand van de samenleving hebben geleefd. Al met al
een benarde positie voor deze arme vrouw.

Sterk ons allen om in uw vrede te blijven
als verdriet ons kwelt en angst ons omgeeft,
help ons weer bij U te komen
als de kracht ons hiervoor ontbreekt.

De vertaling vertelt ons helaas niet alles. Als we een
duik nemen in de Griekse grondtekst, dan lezen we het
volgende: als ik de draden van zijn kleed zal aanraken,
zal ik gered zijn. Het gaat hier om de draden (de tsitsit)
aan de hoeken van het gebedskleed dat vrome Joden
dragen (de talliet). Deze draden staan symbool voor de
613 geboden en wetten van de Thora. Kortom, zij
neemt haar toevlucht tot haar geloof. Hier dan ook nog
eens verpersoonlijkt in Jezus. Niet alleen een overste
van de tempel erkent de uitzonderlijke Man van
Nazareth, ook deze vrouw erkent Hem als de mens
geworden Thora.

Wees in ons midden elke dag opnieuw,
blijf ons nabij in het hier en nu,
leer ons samen uit uw liefde te leven
zoals Jezus ons heeft voorgedaan
en leid ons in uw waarheid in Zijn Naam. Amen!
Een kerkelijk feestje in Lemmer
Afgelopen vrijdag is in Lemmer het 120-jarig kerk- en
altaarwijdingsfeest gevierd met een bijzondere
Eucharistieviering. De Christoffelparochie wenst de
Willibrordusgemeenschap van Lemmer van harte
proficiat met dit jubileum. We bidden om zegen en nog
vele jaren van gelukkig geloof in de Naam van de
Heer, op voorspraak van de heilige Willibrordus.

Dan gaat het verhaal verder met genezing en herstel.
Eerst de vrouw, die inmiddels in de anonieme menigte
weer verdwenen lijkt te zijn. Zij hoort bevrijdende
woorden: Dochter, uw geloof heeft u genezen. Deze
dochter van Israël, dit kind van God, hoeft niet meer
bang te zijn of in de anonimiteit weggedrukt te leven.
Zij mag in het midden komen staan, in het midden van
het leven in het geloof in Jezus Christus. Daarna is ook
de dochter van Jaïrus aan de beurt. Het droeve bericht
van haar overlijden wuift de Heer weg. God is een God
van leven en niet van doden. Hij heeft de dood niet
geschapen (zegt Wijsheid). De Heer brengt het leven
met zich mee voor wie blijft geloven.

Dinsdag 29 juni: Heilige Petrus en Paulus
In de kerk van St. Nyk zal aanstaande dinsdagavond
om 19.00 uur het hoogfeest van de HH. Petrus en
Paulus gevierd worden met medewerking van het koor.
Allen van harte welkom!
Versoepelingen Corona-beperkingen
Berichten over versoepelingen volgen zich snel op.
Ook in de kerk verwachten we komende week nieuwe
versoepelingen. Er mogen nu al meer mensen in de
kerk maar de 1,5 meter regel blijft nog van kracht.

Een wonderlijk gebeuren! Maar de Heer brengt ons
ook weer met beide benen op de grond: Hij legde hun
nadrukkelijk op, dat niemand het te weten mocht
komen, en voegde eraan toe, dat men haar te eten
moest geven. Hoe zou deze opwekking stil gehouden
moeten worden? Ik denk dat de Heer hier vooral
bedoelt: Blijf niet staren met open mond, praat er niet
te veel over maar ga door met leven, leven vanuit Gods
hand. Én… ga eten en drinken: Leef!

Voor onze parochie hebben we afgesproken dat vanaf
1 juli a.s. aanmelding voor de vieringen niet meer
hoeft. Hopelijk neemt dit voor velen een belangrijke
drempel weg om naar de vieringen te komen.
Livestream vanuit Sint Nicolaasga
Elk weekend wordt de viering vanuit St. Nyk
uitgezonden via de livestream op onze website:
www.dechristoffel.nl

In moeilijkheden en nood nemen wij inderdaad onze
toevlucht bij de Heer en in de voorspraak van Onze
Lieve Vrouwe en van vele heiligen. Maar we moeten
Gods gaven, met name de gaven van leven en geloof,
ook in het gewone leven voortleven. Dan zullen ook

Deze nieuwbrief staat ook op de website van onze
parochie. Ronddelen wordt evenwel gewaardeerd.
Het pastoresteam
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Voor de kinderen
In de Bijbel staan heel veel verhalen over de wonderen die God doet. In het Evangelie van deze zondag vertelt de
Evangelist Marcus ons het verhaal van de opwekking van de dochter van Jaïrus. Het meisje was twaalf jaar. Maar
zij was zo ziek dat de mensen dachten dat zij dood ging. Haar vader Jaïrus ging daarom snel naar Jezus om Zijn
hulp in de roepen. Jezus kwam bij hen thuis en liet het meisje weer opstaan.
Zo doen wij dat in ons geloof. Als we ziekte zijn of andere moeilijkheden hebben dan vragen wij God om ons te
helpen. Soms helpt Hij meteen. Soms moeten we wachten. Maar vaak hebben we ook zelf de kracht en de sterkte
om moeilijkheden op te lossen. God heeft ons die krachten gegeven en Hij ziet graag dat wij die kracht en sterkte
gebruiken. Maar toch blijven we ook altijd bidden om Gods hulp. Door ons gebed blijven we altijd dicht bij God.
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