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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
15e zondag door het jaar
Inleiding

Overweging

We zitten midden in de zomer, het is volop
vakantietijd.
Voor de scholen is net de vakantietijd aangebroken.
Velen gaan op reis nu we weer wat meer
mogelijkheden hebben.
Je kent vast wel het geheugenspelletje:
ik ga op reis en ik neem mee...
In een kring noemen mensen een voorwerp dat ze mee
willen nemen en al deze voorwerpen moeten steeds in
de volgorde waarin ze genoemd werden herhaald
worden. Dat aantal kan hoog oplopen, totdat je een
vergissing maakt met het opnoemen: dan ben je
uitgespeeld.
Jezus doet het tegenovergestelde: Hij geeft aan dat je
bijna niets mee moet nemen wanneer Hij ons op weg
zendt. Hij hoopt dat we Hem volgen in zijn spoor.

Velen van ons zijn dagelijks onderweg, naar school,
boodschappen doen, naar het werk of – zoals in deze
zomerperiode – voor vakantie. Ik weet niet wat u doet
als u de deur achter u dicht trekt, maar het is wel
plezierig om voorbereid op reis te gaan. Je hebt
bijvoorbeeld je rijbewijs en je verzekeringspapieren
bij je als je met de auto gaat, en wellicht een
routebeschrijving of een navigatieapparaat.
Je zorgt ervoor dat je correct incheckt als je in de trein
stapt. Misschien heb je iets te eten bij je als je langer
onderweg bent. Goed voorbereid op reis.

Evangelie: Marcus, 6, 7-13
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen
twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over
de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te
nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen
voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen
dubbele kleding aan. Hij zei verder: Als ge ergens een
huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is
er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u
luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw
voeten als een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken
om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij
dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie
en genazen hen.

In de inleiding verwees ik naar het spelletje:
ik ga op reis en ik neem mee…..
In het licht van wat Jezus zegt, kun je beter zeggen:
ik ga op reis en ik neem niet mee.
Het is nog extremer wat Jezus zegt: we mogen alleen
een stok meenemen.
Maar, Hij stuurt ons niet alleen.
Niet op eigen houtje, maar twee aan twee:
omdat je elkaar nodig hebt onderweg,
omdat je samen minder kwetsbaar bent, samen meer
durft.
In tweetallen als deel van een grotere groep, de groep
van twaalf, die iets uitdrukt van de grotere verbanden
waar wij deel van uitmaken:
de school, de straat, ons dorp, onze parochie, de
sportclub enzovoort
Daar ga je dan.
Is het de bedoeling om langs de deuren te gaan en aan
te bellen en te vertellen over het geloof?
Dat mag natuurlijk, maar dat zegt Jezus niet.
Je kunt ook op een andere manier handen en voeten
geven aan je geloof.
En waar je niet welkom bent, zo zegt Jezus, moet je
het stof van je voeten schudden en verder gaan.
Met wat voor doel?
Doen wat Jezus ons voordeed: zó leven dat je
meewerkt aan een wereld waar het goed leven is voor
iedereen. Zodat mensen niet ongewild op reis hoeven
te gaan; vluchten noemen we dat….soms alles
achterlatend.
Ook wij kunnen, net als de twaalf destijds, mensen tot
inkeer brengen door hun het goede nieuws te brengen.
Het nieuws van Gods Rijk dat al begonnen is maar
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nog niet ten volle gerealiseerd is. Het rijk waar
iedereen het goed heeft. Hoe? Door te laten zien in je
doen en laten wat jij belangrijk vindt in het leven,
door te laten zien hoe jij met de natuur en de
medemens omgaat.
En wij kunnen ook kwade geesten wegjagen en
zieken genezen. Hoe? door heel eenvoudig proberen
te leven vanuit een goede geest. Onreine geesten,
kwade geesten kunnen we verdrijven, minstens door
ze geen ruimte te geven. En macht uitoefenen over het
kwade kunnen we, minstens door er niet in mee te
gaan. Kwade geesten kunnen gedachten zijn die je
aansporen om iets te doen of te zeggen wat niet klopt.
Kwade geesten zijn bijvoorbeeld ook niet zulke
mooie gedachten die je over iemand hebt. Daar niet
aan toegeven en daaraan meedoen is de stap die jij
kunt zetten.
En zieke mensen genezen? Ja, in zekere zin zijn wij
ook daartoe in staat! Heel simpel: wat kan het de
ander al goed doen als je hem of haar een klein teken
van aandacht geeft door bijvoorbeeld een kaartje te
sturen, even te bellen of te appen en te vragen hoe het
gaat. Door als het mogelijk is op bezoek te gaan.
Zo worden wij op reis gestuurd door Jezus.
Ook wij mogen kritisch kijken naar de bagage die we
meenemen.
Wat zit er in je rugzak?
Aan bijvoorbeeld: vertrouwen? Vertrouwen in God
die met je meetrekt, ook al merk je dat niet altijd.
Maar ook vertrouwen in jezelf, in je eigen kunnen.
Vertrouw op de talenten die je hebt.
Met hóe je bent, en door hóe je leeft, laat je een spoor
achter in de wereld.
Een spoor van liefde bijvoorbeeld….of van blijheid
omdat je die ander hielp op wat voor manier dan ook,
een spoor van…..jullie mogen het zelf invullen. Want
ieder van ons laat zijn of haar eigen spoor achter.
Welk spoor trek jij in de wereld? Welk spoor laat jij
achter?
Een vraag om deze zomerperiode eens over na te
denken.
En vergeet nooit: het is God die ons leidt en hoedt!
Amen.

Gebed
God, U houdt van alle mensen.
U zendt Jezus om ons uw liefde te tonen:
lammen worden geholpen bij het lopen,
blinden leren kijken, doven horen erbij.
Nu zendt Jezus ons om zijn werk voort te zetten.
Geef ons de moed en de kracht
om van uw liefde te getuigen
en om elke dag opnieuw uw liefde waar te maken
omwille van Jezus Christus,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
Verhaal
Een Portugese zeepfabrikant zei tegen een priester:
‘Het christendom heeft niets bereikt. Het wordt al
tweeduizend jaar verkondigd, maar de wereld is er
niet beter op geworden. Er is nog steeds zoveel kwaad
en er zijn nog steeds zoveel harde egoïstische
mensen.’
De priester wees op een buitengewoon vuil kind,
dat op straat in de modder speelde, en merkte op:
‘Zeep heeft niets bereikt. Er is nog steeds modder
en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld.’
‘Zeep’, zei de fabrikant, ‘helpt alleen als het
aangewend wordt.’
‘Christendom ook,’ antwoordde de priester.
Federatie Kana

Mededelingen
Welkom
Wees welkom in de kerk: aanmelden hoeft niet meer,
wel nog rekening houden met de 1,5 meter maatregel.

Livestream
Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga:
deze zijn te volgen via de link op
www.dechristoffel.nl.
Mocht u niet over internet beschikken dan is de
uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief

Alle kinderen en jongeren wensen we een hele goede
vakantie toe.
Iedereen een goede zomer gewenst en voor nu een
goed weekend.

Het pastoresteam.
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Voor de kinderen
Meisjes en jongens, in het evangelie van vandaag stuurt Jezus zijn vrienden op pad. Hij wil graag dat ze
meehelpen om de goede boodschap te vertellen aan iedereen. De boodschap dat God van iedereen houdt én dat
het Rijk van God al begonnen is maar nog niet klaar is. Daar moeten wij bij helpen. Met het Rijk van God
bedoelen we dat er overal vrede is, dat er geen honger meer is, dat álle mensen het goed hebben.
Het evangelieverhaal uit Bijbel in Gewone Taal:
Op een dag riep Jezus de twaalf leerlingen bij zich.
Hij stuurde ze twee aan twee op weg. Hij gaf ze de
macht om kwade geesten weg te jagen. Hij zei: ‘Je
mag niets meenemen op je reis. Geen brood, geen tas
en geen geld, alleen een stok. Je mag wel schoenen
dragen, maar geen extra kleren aantrekken.’

Verder zei Jezus tegen hen: ‘Als mensen je
uitnodigen in hun huis, blijf daar dan totdat je weer
verder reist. Maar als mensen je niet binnenlaten en
niet naar je luisteren, dan moet je meteen verder
reizen. Je moet op die plaats het stof van je voeten
vegen. Zo laat je zien dat die mensen de verkeerde
keus gemaakt hebben.’

Gebed om de juiste weg
Goede God,
vandaag willen wij met U wandelen.
Wij gaan op weg als een pelgrim,
met een stok in de hand
en wat humor en liefde in onze rugzak.
Wij willen reizen, God, nieuwe dingen ontdekken.
Het hoeft niet ver te zijn,
ons doel kan simpel zijn.
Wilt U ons de weg wijzen, God,
de weg die bij ons leven hoort?
en als we de weg niet kunnen vinden,
stuurt U dan alstublieft af en toe een beetje bij?
Wij laten ons door uw zoon Jezus leiden,
door de woorden die Hij zei.
Zo zullen wij gelukkige mensen worden.
Dank U daarvoor, God. Amen.
Kun jij deze puzzel oplossen?
Je vindt de oplossing als je voor elke letter de
voorafgaande letter uit het alfabet neemt.

JL XJM VJULPNFO WPPS NJKO HFMPPG

Jullie schoolvakantie is begonnen, misschien leuk om de puzzel op te lossen en de vakantiekleurplaat mooi in te
kleuren. Hele fijne vakantie gewenst!
Wil je meer knutselen? Of nog een puzzel maken? Kijk dan eens op:
https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/07/dhjb15_puzzel.pdf
https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/07/dhjb15_knutsel.pdf

