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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.
14de zondag door het jaar B
Welkom
Hoge bomen vangen veel wind, is het gezegde.
Mensen die een hogere positie bekleden staan heel
gemakkelijk bloot aan kritiek. Als je stilletjes op de
achtergrond blijft, val je niet op, en loop je ook niet
het risico om allerlei kritiek over je heen te krijgen.
Maar op de achtergrond blijven, je mond houden, is
niet altijd een goede levenshouding. Soms kan
iemand uitgedaagd worden, door omstandigheden,
door zijn geweten, om zijn stem te verheffen om te
protesteren tegen zaken die verkeerd gaan. Soms kan
iemand geroepen worden om zijn hoofd boven het
maaiveld uit te steken om anderen de juiste weg door
het leven te wijzen. Om een profeet te zijn. Maar hoe
reageren wij op de profeten van deze tijd en zouden
wij zelf ook geroepen zijn om zelf een profeet te
zijn?

Overweging
Zijn ook wij een beetje profeten? Dat is de vraag
waar we even bij stil willen staan. Profeten worden
vaak gezien als toekomstvoorspellers. Dat soort
profeten zijn we hoogstwaarschijnlijk niet, daar gaat
het ook niet om. Als je naar Jezus kijkt, of naar een
van die vele andere profeten van vroeger en nu, dan
zie je dat het op de eerste plaats heel kritische
mensen zijn, mensen die vaak felle kritiek leveren op
ontwikkelingen en situaties in de samenleving,
omdat zij vinden dat die slecht zijn en onheil
brengen. Vaak zeggen ze dan: als je zo doorgaat, dan
gaat het helemaal mis, dat is dan een vorm van
toekomst voorspellen.
Zijn ook wij een beetje profeten? Kritiek leveren op
wat anderen doen of zeggen, dat doen we vaak
genoeg, dat lijkt een soort algemene hobby te zijn.
Maar met kritiek leveren alleen ben je nog lang geen
profeet, verre van zelfs. Anderen bekritiseren is
gemakkelijk zat, maar slechts weinigen hebben ook
recht van spreken. Tegenwoordig meent iedereen dat
hij of zij overal over meepraten kan, en niets deugt
er, niet in de samenleving, niet in de kerk. De politici
zijn niet te vertrouwen en de politie is veel te laks of
juist weer veel te streng. De bisschoppen en de
priesters zijn ofwel veel te ouderwets en te streng,
ofwel veel te slap: ze laten alles maar toe.
Als het gaat om de kerk dan is het ook heel opvallend
dat veel kritiek vaak van mensen komt die nooit meer
naar de kerk komen en er eigenlijk maar zeer weinig
vanaf weten. Zou het niet goed zijn dat je alleen dan
kritiek mag leveren als je eerst goed nagedacht hebt.
Als je niet alleen maar afgaat op wat mén zegt, als je
ook verder kijkt dat de buitenkant van de dingen.
Kritiek hebben vraagt dat je je echt in zaken verdiept,
dat je achtergronden wilt weten, voorgeschiedenis,
bedoelingen, want alleen dan heb je ergens recht van
spreken. Maar ook als je kritiek terecht is, ook als je
recht van spreken hebt dan ben je daarmee nog lang
geen profeet.
Het gaat bij profeten nooit om een soort theoretisch
gelijkhebberij, zo van 'ik heb gelijk en die anderen

Evangelie
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 6,1-6.
In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en zijn
leerlingen gingen met Hem mee. Toen het sabbat
was, begon Hij te onderrichten in de synagoge. De
talrijke toehoorders vroegen verbaasd: 'Waar heeft
Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die
Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen,
die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman,
de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en
Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet
hier bij ons?' En zij namen aanstoot aan Hem. Maar
Jezus sprak tot hen: 'Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in
zijn eigen kring.' Hij kon daar geen enkel wonder
doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas
die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd
over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen
in de omtrek, waar Hij onderricht gaf.
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hebben het verkeerd'. Zeker als je felle discussie
krijgt, lijkt het daar wel een beetje op, maar het gaat
niet om theoretische zaken, maar juist om hele
praktische dingen. Een echte profeet wordt bewogen
door het welzijn van de gemeenschap, dat is de kern.
Een echte profeet wil dat welzijn bevorderen of
redden, en hij zal zijn stem verheffen, kritiek leveren
op alles wat tegen dat welzijn in gaat: als mensen
misbruik maken van hun macht, als mensen
verkeerde gewoonten hebben aangeleerd, als mensen
onverschillig zijn geworden voor het welzijn van
anderen.
Je ziet meestal dat de profeten opkomen voor de
zwakken en misdeelden en juist kritiek leveren op de
rijken en machtigen. Echte profeten zijn mensen die
gedreven worden door een groot idealisme, dat op de
eerste plaats hun eigen leven bepaalt en richting
geeft.
Zijn wij, als Jezus' volgelingen, ook een beetje
profeten? Een moeilijke vraag, niet zomaar te
beantwoorden, maar wel de moeite waard om er even
bij stil te staan, om jezelf nu en dan een paar vragen
te stellen. Zijn Jezus' idealen en zijn overtuigingen
ook echt de onze en zijn wij juist als Hij ook bereid
om daar iets voor over te hebben, ondanks
tegenwerking en onbegrip die ook wij kunnen
ontmoeten? Of horen we juist bij die mensen die daar
geen begrip voor kunnen opbrengen? Horen we bij
die vele passieve vastgeroeste mensen die het
allemaal wat overdreven vinden? Maar echte
profeten zijn niet gauw tevreden, niet met anderen,
maar nog veel minder met zichzelf. Je hebt natuurlijk
profeten in alle soorten en maten, en we hoeven niet
allemaal op de eerste rij te staan om onze
bezorgdheid omtrent bepaalde ontwikkelingen te
ventileren. Maar een beetje profetisch zouden we
allemaal moeten zijn.

God, zo gemakkelijk stuit uw kracht op ons ongeloof
zo gemakkelijk dooft uw licht in onze duisternis
zo gemakkelijk botst uw liefde op onze hardheid
zo gemakkelijk gaan uw woorden verloren in ons
gebabbel zo gemakkelijk gaat uw vrede ten onder in
onze ruzie en meningsverschillen. Geef ons uw
Geest van liefde en waarheid en geef ons kracht om
te geloven in het ongelooflijke. Opdat uw koninkrijk
kome. Amen.
Mededelingen.
Versoepelingen Corona-beperkingen
Er mogen nu meer mensen in de kerk er is in principe
plek voor iedereen die wil komen, de 1,5 meter regel
blijft nog van kracht.
Aanmelden niet meer nodig.
Voor onze parochie hebben we afgesproken dat
vanaf 1 juli aanmelden 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

Gebeden
Eeuwige God, wij danken U voor Jezus, de
Mensenzoon. Hij wijst ons de weg naar een
samenleving die werkelijk menswaardig is.
Help ons ons geloof te verkondigen door daden van
liefde en oprechtheid. Geef dat wij uw handen en
voeten zijn in deze wereld. Geef dat wij daarin
groeien, iedere dag meer. Amen.

De pastores wensen u een gezegend en mooi
weekend toe.
Het pastoresteam.

2

Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie
Voor de kinderen.

14e zondag door het jaar B Marcus 6,1-6
De mensen in Jezus’ eigen stad geloven niet in Hem

Jezus komt in de stad waar Hij opgegroeid is. Waar Hij timmerman is geweest.
Dat vak heeft Hij daar van Jozef geleerd. Hij gaat, zoals Hij elke zondag doet, naar de kerk,
waar Hij - net als de pastoor - doet - de woorden van God uitlegt.
De mensen die Hem kennen en horen, geloven Hem niet.
Ze zeggen: Hoe komt het dat Hij dat allemaal weet? Hoe kan het dat Hij al die wonderen doet?
Hij is toch alleen maar de zoon van Jozef de timmerman? De mensen daar ergeren zich aan Jezus!
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verticaal
1. Joodse kerk waar Jezus elke week heen ging
2. Een boodschapper van God (maar geen engel)
3. Ander woord voor “niet geloven”
4. Verwonderd
5. Joodse zondag
6. Welke mensen werden door Jezus genezen?
7. Hoe heten de bijzondere dingen die Jezus deed?
8. De vaderstad van Jezus, waar Hij opgegroeid is en waar de mensen niet in Hem geloofden.
9. Eén van de leerlingen van Jezus, een apostel
Als je de woorden goed hebt ingevuld, zoek dan de volgende letters en zet die in de hokjes.
Dan lees je de oplossing van de puzzel.
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