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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.
13de zondag door het jaar C 26 juni 2022
Welkom
Welkom bij deze nieuwe versie van Gods Woord
op Zondag.

Overweging
Ik sta voor de deur van een huis en
bel aan. Nu kunnen er twee dingen
gebeuren: ofwel er gebeurt niets:
niemand thuis, ofwel iemand komt
de deur open maken. Als er niet
gereageerd wordt kan het ook nog
zijn dat er wel iemand thuis is, maar
dat hij me heeft zien aankomen en bij zichzelf
dacht: die wil ik vandaag niet in mijn huis
hebben. En als de deur geopend wordt, kan het
gebeuren dat er gezegd wordt: kom gauw binnen,
maar het kan ook zijn dat je niet welkom bent en
je te horen krijgt dat je niet gelegen komt.
Als het gaat om onze relaties met medemensen,
dan geven we soms ook niet thuis, "we kunnen
toch niet voor iedereen openstaan!" Het kan ook
gebeuren dat we de deur voor iemands neus
dichtgooien: met hem of haar wil ik niets te
maken hebben, die komt er bij mij niet in.
Enerzijds het heel normaal dat je niet iedereen
welkom heet in je huis, in je hart, in je leven.
Praktisch is dat ook onmogelijk. Anderzijds is
het ook niet juist als je huis alleen openstaat voor
mensen die je leuk en aardig vindt. En het
probleem is dat onze openheid naar anderen toe
vaak bepaald wordt door vooroordelen, dat onze
gastvrijheid vaak in het niets verdwijnt als het
ons wat kost, letterlijk of figuurlijk.
Het evangelie geeft een mooi voorbeeld van
bevooroordeeld zijn. Jezus is met zijn leerlingen
op weg naar Jeruzalem. Normaal trokken de
joden nooit door Samaria, voor hen was dat het
land van de heidenen, die gingen ze uit de weg.
Maar Jezus trekt zich daar niet van aan, voor hem
zijn Samaritanen gewoon medemensen. Maar
dan komen ze de vooroordelen aan de andere
kant tegen: ze zijn niet welkom in een
Samaritaans dorp, juist ook omdat ze op weg zijn
naar Jeruzalem. Zeker in Oosterse landen waar
de gastvrijheid heel hoog in het vaandel staat, is
dat een zware belediging. Zo wordt het ook door
de leerlingen opgevat. Maar in feite hadden ze
zoiets kunnen verwachten. Het is net als in deze

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas 9,51-62.
Toen de dagen van zijn verheffing hun
vervulling tegemoet gingen, aanvaardde Jezus
vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond
boden voor zich uit. Dezen kwamen op hun tocht
in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor
te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen
Hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis
was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit
gewaar werden, vroegen ze: 'Heer, wilt Gij, dat
wij vuur van de hemel afroepen om hen te
verdelgen?' Maar Hij keerde zich om en wees
hen op strenge toon terecht. Daarop vertrokken
zij naar een ander dorp. Terwijl zij onderweg
waren, zei iemand tot Hem: 'Ik zal U volgen,
waar Gij ook heen gaat.' Jezus sprak tot hem: 'De
vossen hebben holen en de vogels hun nesten,
maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn
hoofd op kan laten rusten.' Tot een ander sprak
Hij: 'Volg Mij.' Deze vroeg: 'Heer, laat mij eerst
teruggaan om mijn vader te begraven.' Jezus zei
tot hem: 'Laat de doden hun doden begraven;
maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.'
Weer een ander zeide: 'Ik zal U volgen, Heer,
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn
huisgenoten.' Tot hem sprak Jezus: 'Wie de hand
aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter
hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.'
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tijd Israëliërs dwars door Palestijns gebied naar
Jeruzalem zouden reizen. Dat zou nu ook vragen
om ongelukken zijn. Maar toen was het eveneens
een riskante zaak.
Maar soortgelijke situaties van ongastvrijheid
doen zich nog steeds voor. Wij zijn een gastvrije
gemeenschap, zei de burgemeester. Toen er in
een wijk plannen waren om daar luxe
appartementen te bouwen, vond iedereen dat
prachtig. Toen de plannen gewijzigd werden en
er een asielzoekerscentrum zou komen riep
iedereen moord en brand: dat kon niet en dat
mocht niet. Wij willen een gastvrije parochie
zijn, maar toen er iemand op mijn plek ging
zitten in de kerk is er wel even duidelijk gemaakt
dat het mijn plek is. Iedereen is me even lief, zei
een huisvader, iedereen is welkom in mijn huis,
maar toen zijn oudste dochter thuis kwam met
een vriendje die uit Somalië kwam, toen kreeg
die wel te horen dat dat echt niet kon.
Onze gastvrijheid wordt vaak beperkt door
vooroordelen maar ook door andere factoren: of
het ons wat kost, of het ons gelegen komt, of we
het leuk vinden. Mensen binnenlaten die met wie
je plezier kunt hebben, daar is geen kunst aan.
Maar iemand welkom heten die je maar een grote
zeur vindt, dat ligt even anders. Je openstellen
voor iemand aan wie je een hekel hebt, dat is wel
tien graadjes moeilijker. Maar die grote zeur kan
wel een heel eenzame mens zijn, en die mens die
je vervelend vindt, kan best grote problemen
hebben. In het evangelie gaat het ook over
mildheid en welwillendheid naar mensen toe,
over Jezus volgen, over zijn weg gaan, over de
dingen doen zoals Hij het gedaan heeft. Het is
duidelijk: Hij trok zich niets aan van
vooroordelen. Hij had contact met zondaars en
tollenaars, men sprak er schande van. Maar Hij
opende zijn hart ook voor hen, en niet alleen voor
de zieken en gebrekkigen. Zijn openheid voor
iedere medemens is niet de gemakkelijkste weg,
maar wel de enige zinvolle weg naar een
menselijke samenleving.

ons midden; dat wij bijdragen aan een goede
verstandhouding tussen de alle mensen, aan een
goede sfeer van gastvrijheid, verdraagzaamheid
en saamhorigheid. Dat vragen wij U in Jezus'
naam. Amen
Verhaaltje: Wat staat ons geluk in de weg
Er was eens een man die een wandeling door de
bergen wilde maken. Om te kunnen genieten van
zijn wandeling had hij alle voorzorgen genomen.
In zijn rugzak had hij een compleet
overlevingspakket gepakt. Zo zou hij kunnen
wandelen zonder zorgen, dacht hij. Maar de
inhoud van de rugzak was loodzwaar. Pas toen
hij er van alles uitdeed, begon het genieten. Toen
hij ten slotte de lege rugzak af kon doen, was hij
zelfs gelukkig. Toen pas werd de wandeling een
genot.

Mededelingen
Livestream vanuit Sint Nicolaasga
Dit weekend wordt de viering vanuit St. Nyk
uitgezonden via de livestream op onze website:
www.dechristoffel.nl
Geen viering in Bakhuizen
Komende zondag is er geen viering in de kerk
van Bakhuizen vanwege houtworm bestrijding.
De pastores wensen u een gezegend en mooi
weekend toe.

Gebed
Wij danken U, God van mensen, dat wij hier
welkom zijn in uw rijk op aarde, dat rijk waar
Jezus van droomde, dat hij zo goed als hij kon
als werkelijkheid maakte. Mogen wij in zijn
geest blijven bouwen aan dat rijk, en dat
voorzover we kunnen werkelijkheid maken in

Het pastoresteam.
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Voor de kinderen.
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