Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.
22ste zondag door het jaar B
Welkom
Broeders en zusters welkom weer bij deze nieuwe
versie van Gods Woord op Zondag. Deze zondag
staat in het teken van schijnheiligheid. Niemand
hoopt dat te zijn, maar is het niet zo dat we allemaal
graag zo goed mogelijk indruk willen maken op
anderen? Jezus heeft daar vandaag heel duidelijk wat
over te zeggen. En we mogen daar vervolgens een
belangrijke les uithalen.

lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het
binnenste en bezoedelen de mens.'

Evangelie
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 7,1-8.14-15.21-23.
Eens kwamen de Farizeeën en enkele
Schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen,
en zagen dat sommige van zijn leerlingen met
onreine, dat wil zeggen, ongewassen handen aten. De
Farizeeën immers en al de Joden eten niet zonder
zich eerst de handen te hebben gewassen met een
handvol water, daar ze vasthouden aan de
overlevering van de voorvaderen; komen ze van de
markt, dan eten ze niet, voordat zij zich gereinigd
hebben; zo zijn er nog vele andere dingen waaraan
ze bij overlevering vasthouden: het afwassen van
bekers, kruiken en koperen vaatwerk. Daarom
stelden de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem de
vraag: 'Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen, maar
eten zij met onreine handen?' Hij antwoordde hun:
'Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars,
geprofeteerd! Zo staat er geschreven: Dit volk eert
Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Zij
eren Mij, maar zonder zin, en mensenwet is wat zij
leren. Gij laat het gebod van God varen en houdt vast
aan de overlevering van mensen: kruiken en bekers
afwassen en meer van dergelijke dingen doet ge.
Daarop riep Hij het volk weer bij zich en sprak tot
hen: 'Luistert allen naar Mij en wilt verstaan: niets
kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem
komt. Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de
mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de
mensen, komen boze gedachten, ontucht, diefstal,
moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid,
bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots,

Overweging.
Vier weken lang hebben we uit het Evangelie
volgens Johannes gelezen. Vandaag zijn we weer
terug bij Marcus en we belanden meteen in een felle
discussie met Farizeeën en Schriftgeleerden. Er staat
dat de Farizeeën en enkele Schriftgeleerden uit
Jeruzalem bij Jezus tezamen kwamen. Je kunt je dat
voorstellen. Dat is een stevige delegatie uit
Jerusalem. De afdeling godsdienstzaken en een
groep theologen. Maar wat zoeken zij bij Jezus?
Waarom komen zij op bezoek?
Zij kunnen veel motieven hebben om Jezus op te
zoeken. Hij heeft succes, mensen luisteren graag
naar Hem. Staat Hij aan hun kant? Kunnen ze Hem
binnen hun kamp halen en meeliften met zijn succes?
Het is zoiets als toen in de middeleeuwen vanuit
Rome kanunniken op bezoek kwamen bij Franciscus
van Assisi en daar de armoedige groep monniken
aantroffen. Wanneer je dat ziet heb je altijd wel iets
aan te merken.
Dat doen de Farizeeën en Schriftgeleerden ook en ze
stellen de vraag: “Waarom gedragen uw leerlingen
zich niet volgens de overlevering van de
voorvaderen, maar eten zij met onreine handen?”
Jezus geeft geen antwoord op hun vraag, in ieder
geval niet rechtstreeks. Maar Hij reageert wel fel op
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hun overdreven nadruk op de uiterlijkheden. Want
deze maskeren een gebrek aan innerlijkheid en
diepgang, hetgeen Jezus heel duidelijk maakt dat dit
niet de weg is. Hij gaat zelfs nog een stap verder en
somt op wat er verder allemaal nog achterweg kan
komen als ons hart toegeeft aan het kwade.
Hij noemt dertien wrange vruchten van het kwaad in
het mensenhart. Uit het binnenste, uit het hart van de
mensen, komen boze gedachten, ontucht, diefstal,
moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid,
bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots,
lichtzinnigheid. In onze tijd zouden we ook nog wel
wat kunnen toevoegen: Egoïsme, gemakzucht,
gebrek aan verantwoordelijkheid, ongeloof,
egocentrisme en narcisme, relativisme en
materialisme. Met wat nadenken vinden we er nog
wel een paar.
Dit lijstje dat Jezus vandaag geeft is echter niet alleen
bedoeld voor de Farizeeën en Schriftgeleerden, want
we lezen: “Daarop riep Hij het volk weer bij zich en
sprak tot hen: …” Hij sprak tot hen en daarom
worden ook wij bedoeld. De verleiding is altijd groot
om het op anderen te projecteren en zo zelf buiten
schot te blijven. Maar daar moeten we voor waken
dat we het te snel en te gemakkelijk naast ons
neerleggen.
Jezus roept ieder van ons op om ons hart zuiver te
houden en daar serieus werk van te maken. En dat
kunnen we doen niet door de slechte dingen te
vergeten en weg te stoppen of af te schuiven op
anderen. Maar te erkennen dat het er is, om
vervolgens bewust te kiezen voor het goede, het
schone, het eerlijke, het ware, het zuivere en voor
God.

hart, en in de manier waarop wij oog hebben voor
wat anderen deugd doet. Zo kunnen wij meewerken
aan uw verrijzen in onze mensenwereld. Amen.

Gebed.
Liefdevolle God, uit het leven en de Woorden van
uw Zoon blijkt hoe Gij van mensen houdt. Wij
bidden U: beziel ons met uw Geest, opdat Gij iets
van uw liefde mogen herkennen in wat er leeft in ons

De pastores wensen u een gezegend en mooi
weekend toe.

Verhaaltje: Aan de hemelpoort.
Men zei in het verleden wel eens dat Petrus aan de
hemelpoort staat en dat hij beslist wie er wel of niet
door de poort naar binnen mogen. Eens kwam een
man aan de poort en Petrus vroeg hem: heb je altijd
goed geleefd? Jazeker, zei de man, ik heb de tien
geboden altijd keurig onderhouden, en ook de wetten
en regels van de staat heb ik nooit overtreden. Mooi,
zei Petrus, dat is uitstekend, maar het is nog niet
genoeg om in de hemel te komen. De vraag is
eigenlijk: wat voor goeds heb je gedaan voor je
medemensen? De man antwoordde: Ik heb niemand
kwaad gedaan in mijn leven. Dat is niet genoeg, zei
Petrus, om de hemel binnen te gaan
moet je hartelijke zorg en aandacht voor je
medemensen hebben. Ga jij nog maar een poosje
naar het vagevuur. Er kwam nog een man bij de
hemelpoort. Petrus vroeg hem: heb je altijd goed
geleefd. De man keek heel beschaamd en stamelde:
ik heb nogal wat fouten gemaakt in mijn leven.
Petrus vroeg hem: heb je ook iets goeds gedaan voor
je medemensen? De man antwoordde: Ik heb niet zo
heel veel gedaan, maar ik heb goed gezorgd voor
mijn vrouw en kinderen en ik heb vrijwilligerswerk
gedaan in een verpleeghuis, en toen mijn buurvrouw
ziek was, heb ik boodschappen voor haar gedaan.
Kom maar gauw binnen, zei Petrus, jij hebt goed
gewerkt voor de hemel.
Mededelingen.
Aanvangstijden vieringen
Volgende week begint weer de nieuwe maand.
Normaal wisselen dan de tijden van de
weekendvieringen. Om niet ieder jaar altijd dezelfde
maand dezelfde aanvangstijd te hebben, zullen de
tijden in augustus en september hetzelfde blijven. De
tijden die in het parochieblad staan kloppen.
Livestream vanuit Sint Nicolaasga
Elk weekend wordt de viering vanuit St. Nyk
uitgezonden via de livestream op onze website:
www.dechristoffel.nl

Het pastoresteam.
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Voor de kinderen.
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