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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.
16de zondag door het jaar B
Welkom.
Snakken naar wat rust, weg van de drukte van het
dagelijkse leven, daar is de vakantie perfect voor. En
dat overkwam ook Jezus en zijn apostelen. In het
Evangelie zijn de apostelen net terug van hun eerste
zending. Jezus en zij willen, in alle kalmte en rust,
even bijpraten en overleggen. Maar Jezus is
bijzonder populair geworden en Hij krijgt een steeds
grotere menigte achter Zich aan. En alhoewel Jezus
al even graag als zijn apostelen met hen alleen zou
willen samenzijn, geeft Hij toe aan zijn mededogen
voor de mensen die Hem volgen: Hij kan het niet
aanzien dat mensen in hun hoop op Hem worden
teleurgesteld, Hij gaat in op hun appel en voedt ze.

Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote
menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij
waren als schapen zonder herder, en Hij begon hen
uitvoerig te onderrichten.
Overweging
Broeders en zusters, de leerlingen komen net terug
nadat zij door Jezus erop uitgezonden waren. Ze
hadden hard gewerkt en er waren vast wonderlijke
dingen gebeurd. De mensen vinden het allemaal wel
interessant en volgen massaal Jezus en zijn
leerlingen, zelfs als zij naar een rustige eenzame plek
proberen te gaan. Maar waarom en met wat voor
verwachting? Is het om de ware boodschap van
verlossing die Jezus is komen brengen of is het om
een andere reden? Dat ze willen dat Hij wonderen
doet en zieken geneest. Jezus weet dat ze Hem
daarom volgen, en toch verricht Hij direct hier
opvolgend
het
wonder
van
de
broodvermenigvuldiging. Vijf gerstebroden en twee
vissen volstaan om vijfduizend mannen eten te
geven.

Evangelie.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 6,30-34.
In die tijd voegde de apostelen zich weer bij Jezus,
en brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan
en onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen:
'Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om
alleen te zijn en rust daar wat uit.' Want wegens de
talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs
geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot
naar een eenzame plaats om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij
heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet
daarheen en waren er nog eerder dan zij.

Maar bij Jezus gaat het niet om het wonder als
dusdanig, wel om de boodschap die erop volgt. De
vier volgende weken zullen we horen dat deze
boodschap tot ontevredenheid en tegenkanting leidt,
omdat Jezus zichzelf het levende brood noemt dat uit
de hemel is neergedaald. Velen willen niet meer naar
Hem luisteren en keren zich van Hem af.
En wat doen wij? Luisteren wij wél naar Jezus’
woorden van verlossing, bekering, liefde, vrede en
gerechtigheid, en proberen wij ernaar te leven?
Proberen wij dus te leven naar zijn woorden en
daden? Of zijn we zoals die vijfduizend mannen die
wonderen voor eigen gewin van Hem verlangen?
Wonderen die ervoor zorgen dat alles schitterend
verloopt in ons leven, dat we nooit ziek worden, dat
we geluk hebben in alles wat we doen, dat iedereen
ons alleen maar liefde kan geven. Dat ons leven dus
een eindeloos feest wordt. En wie weet, misschien
verlangen we zelfs dat Jezus ons de lotto laat winnen.
Niet met veel andere winnaars, maar alleen, en met
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een winstgetal dat ons doet duizelen. Maar als we
Jezus om zulke verlangens volgen, vrees ik dat Hij
tegen ons op dezelfde wijze zal reageren als tegen die
vijfduizend mannen. Dat Hij zich ook ten opzichte
van ons in het gebergte zal terugtrekken om alleen te
zijn en zich met zijn Vader te verenigen, want Hij is
er niet op uit om een succesprofeet en tot koning
uitgeroepen te worden omdat Hij alle denkbare
wonderen kan verrichten.

Verhaaltje
Hemel en hel
Er was eens een jood die zijn leven lang trouw de
Tora, de Wet had onderhouden. Hij had altijd goed
geleefd en gedaan wat Jahweh-God van hem vroeg.
Maar hij had één wens, namelijk dat God hem tijdens
zijn leven een keer de hemel en de hel liet zien.
En omdat hij altijd zo goed geleefd had, stond God
hem die gunst toe. En God nam hem mee en bracht
hem bij een heel grote zaal. 'Dit is de hel', zei God.
De jood zag een grote zaal met tafels vol met brood.
Er stonden prachtige bloemen in de zaal en alles was
even mooi. Het eten zag er bijzonder lekker uit. Aan
de tafel zaten allemaal mensen. Deze mensen hadden
stijve armen zodat ze niets van de heerlijke
broodmaaltijd naar binnen konden krijgen. De jood
knikte. Hij begreep het. Dit was de hel.
Toen gingen ze naar de hemel. En weer kwamen ze
in een grote zaal met tafels vol met brood. Ook daar
was alles even prachtig en mooi en zag alles er
heerlijk uit, net zoals in de hel. En aan de tafels zaten
mensen, net zoals in de hel. En al die mensen hadden
stijve armen. De jood begreep er niets van. 'Is dat nu
de hemel?', vroeg hij aan God. Maar God zei: 'stil
maar, wacht maar even'. Toen zag de jood dat de
mensen met hun stijve armen bij hun overburen het
brood in de mond stopten. Ze konden met hun stijve
armen niet bij hun eigen mond komen, maar wel bij
die van hun overburen. Dat was de hemel.
De mensen in de hel kwamen niet op het idee om
elkaar te helpen; daarom zaten ze ook in de hel en
gingen ze dood van de honger. Maar in de hemel
dachten de mensen niet aan zichzelf, maar aan de
anderen. En daarom bleven ze leven en waren ze in
de hemel.De jood knikte, hij had het begrepen.

Broeders en zusters, zoals altijd kunnen we ons aan
Jezus spiegelen. Hij doet helemaal geen wonderen
om als een fantastische wonderdoener gevierd en
geëerd te worden, Hij is niet uit op succes, Hij helpt
mensen in nood, Hij zoekt de stilte om één te zijn met
zijn Vader. Aan ons de vraag of wij Hem ook volgen
in dit alles?
Gebed.
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken uit het gareel van zorg en
verantwoordelijkheid, dat, los en vrij, de aarde kan
proeven en ruiken, en de lucht en het water en de
mensen erbij.
Geef mij een hart, dat nog kan openstaan om naar de
mensen toe te gaan, te luisteren naar hun verhalen
en te genieten van hun vriendschap, als de avond
valt.
Geef mij een hart dat gelukkig kan zijn om kleine
dingen, een hart dat kan bewonderen zonder te
grijpen kan bidden zonder woorden, een hart dat door
de dingen heen U kan zien.
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij,
op die zevende dag, toen alles goed was, wat Gij had
gemaakt.

Mededelingen.
Livestream
Gepoogd wordt elk weekend de viering vanuit St.
Nicolaasga uit te zenden via de livestream op
www.dechristoffel.nl

De pastores wensen u een gezegend en mooi
weekend toe en indien u op vakantie gaat of bent een
hele mooie vakantie toegewenst.
Het pastoresteam.
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Voor de kinderen.

16e zondag door het jaar B
(Marcus 6,30-34)

Op een keer zag Jezus een heleboel mensen, die Hem allemaal aan het zoeken waren.
Hij had medelijden met ze, want zonder Hem waren ze als schapen zonder herder.
En Hij begon de mensen veel te vertellen over God en zijn Koninkrijk.
Maak woorden van de letters die bij elkaar staan. En maak dan van de woorden een zin.
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Samuel Advies voor geloofsgroei
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