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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.
25ste zondag door het jaar B
Welkom
Broeders en zusters, welkom bij deze nieuwe versie
van Gods Woord op Zondag. Jezus wil ons vandaag
weer een belangrijke les leren. De moeilijke maar
mooie weg van dienstbaarheid.

Overweging
In het Evangelie zien we hoe de leerlingen ruzie
maken over wie de grootste is. Kwam dat omdat ze
zich afvroegen wie de leiding moest overnemen als
Jezus gedood zou worden? Of hebben ze die
woorden van Jezus amper gehoord en is het gewoon
een competentiestrijd, hanengedrag? Zoals het lijkt
zijn ze aan het lijden van Jezus voorbijgegaan om
direct maar te bepalen wie de grootste is.
We kennen allemaal het gezegde: wie het kleine niet
eert, is het grote niet weert. Maar in de praktijk van
het leven kiezen we toch telkens weer voor het grote.
De apostelen waren wat dat betreft niet anders. Dat
is op zich niets bijzonders. De grootste, de eerste, de
voornaamste willen zijn: het is een hele normale
neiging bij de meeste mensen. Daar dromen ze van,
daar werken ze voor, daar vechten ze voor. Je moet
van je laten horen. Je moet opkomen voor je rechten,
anders lopen ze toch maar over je heen. Rivaliteit,
concurrentie, wedijver om de beste plaatsen, de beste
posities, onze tijd is er vol van, niet alleen in de sport,
niet alleen in de handel en industrie, praktisch alle
menselijke verhoudingen worden er min of meer,
door bepaald.
Maar Jezus heeft daar duidelijk een ander beeld bij
en vertelt ons hoe het ook anders kan en moet: Toen
zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot
hen: “Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste
van allen moeten wezen en de dienaar van allen.” Hij
zette een kind in hun midden en sprak tot hen: “Wie
een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op;
en wie Mij opneemt neemt niet Mij op, maar Hem
die Mij gezonden heeft.”
De vraag voor ons is wat doen wij met deze uitspraak
van Jezus? Accepteren we het of niet? Want als wij
er iets mee doen dan is dat niet geheel zonder risico.
Het kan ons leven namelijk vormen en sterk van
invloed zijn op hoe de mensen naar ons kijken. Als
iemand die heel wat heeft gepresteerd, of iemand die
Gods goedheid en liefde heeft getoond. Als iemand
die overal de eerste was en dat ook wilde weten, of
als iemand die tot dienen bereid was?
Het bijzondere is dat op het moment dat wij kiezen
voor het kleine, dat wij kiezen om Jezus opdracht te

Evangelie
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 9,30-37.
In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de
berg en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat
iemand het te weten kwam, want Hij was bezig zijn
leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: 'De
Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der
mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na
zijn dood zal Hij weer opstaan.' Zij begrepen die
woorden wel niet, maar schrokken ervoor terug Hem
te ondervragen. Zij kwamen in Kafarnaum en,
eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: 'Waar hebt ge
onderweg over getwist?' Maar zij zwegen, want zij
hadden onderweg een woordenwisseling gehad over
de vraag, wie de grootste was. Toen zette Hij zich
neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: 'Als
iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen
en de dienaar van allen zijn.' Hij nam een kind en
zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak
tot hen: 'Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam,
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij
op, maar Hem die Mij gezonden heeft.'
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vervullen, dat wij kiezen om Hem op te nemen in ons
leven er automatisch iets groots, iets moois, iets
bijzonders in ons leven komt.
We zien het bij Jezus hoe vanuit de kleinheid Hij
groot is. Hij is leraar, meester, mensenzoon, Messias,
– en Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Hij is de
sterkere, de grotere, de hoogste, – en Hij wordt de
kleinste, Hij wordt als een kind in de hand van zijn
hemelse Vader, tot alles bereid, en zo vestigt Hij
Gods Koninkrijk op aarde.
Als wij met Hem meedoen, gaan wij zijn koninkrijk
binnen, wanneer we onze grootheid vinden in
dienstbaarheid.

ander een krachtige slurf of een gevaarlijke slagtand.
Maar ik heb niets. Zoveel andere dieren kunnen
wegvliegen, omhoog klauteren, wegduiken in de
diepte van de zee, of vliegensvlug rennen. Maar wat
kan ik? God hoorde het klagen van het hulpeloze
lam welwillend aan en zei: dan mag je een wens
doen. Kies maar of je klauwen wilt, of scherpe
tanden of wat ook maar om tegenstanders te
verscheuren of te verjagen. O nee, zei het lam, dat
wil ik niet. Ik wil niemand leed toebrengen, laat staan
doden. Maar misschien wilt u mij dan die wapens
geven die mij helpen om het leed dat mij wordt
toegebracht te kunnen vergeten, om mijn lijden
dragelijk te maken. Dat is een verzoek dat ik niet kan
weigeren, sprak God. Ik zal je de drie krachtigste
wapens geven, waardoor je in tegenspoed niet
ongelukkig zult zijn en zelfs in staat bent om het
grootste kwaad te overwinnen. Dit zijn jouw wapens:
zachtmoedigheid, toewijding en geduld.
Vredesweek
Komende week zal de vredesweek weer van start
gaan. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder
waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in
een tijd van verharding in onze eigen samenleving en
non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker
nog, dat gebeurt al! Veel mensen verlangen naar
contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde
voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg
graag een hart onder de riem steken door ze een
bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen.
Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken
moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan
blijven inzetten voor vrede. Tijdens de nationale
Vredesweek,
dé
actieweek
voor
vrede
van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met
duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote
veranderingen beginnen vaak klein. Het thema van
dit jaar is: Wat doe jij in vredesnaam? Op
verschillende plekken in onze parochie zal hier
speciaal aandacht aan worden geschonken.

Gebed
Onze Vader in de hemel, Vader van grote en kleine
mensen, van de machthebbers en van de rechtelozen
in onze wereld. We hebben U door Jezus leren
kennen als een God met voorliefde voor de kleinen.
Help ons om onze kleinheid te beseffen en ons nooit
boven anderen verheven te voelen. Help ons de weg
te gaan die Jezus ons gewezen heeft, de weg van de
dienstbaarheid. Dat bidden wij door Jezus Christus
onze Heer. Amen.
Verhaaltje van het lam.
Kort na de schepping waren alle dieren gelukkig en
tevreden. Op eentje na; dat dier was treurig en
teleurgesteld. Dat dier was het lam. De schepper
merkte de teleurstelling bij zijn schepsel en vroeg:
wat mankeert er aan? Waarom zijn alle schepselen
zo vrolijk en laten ze opgetogen van zich horen en
ben jij zo zwijgzaam en bedroefd? Ach, mijn God,
als ik het zeggen mag, waarom ben ik zo'n
uitzondering tussen die duizenden anderen? Waarom
gaf u mij niet, zoals de andere dieren een schild en
wapen om me te verdedigen. Immers, de één heeft
spitse horens, de ander scherpe klauwen, weer een

Mededelingen.
Livestream vanuit Sint Nicolaasga
Elk weekend wordt de viering vanuit St. Nyk
uitgezonden via de livestream op onze website:
www.dechristoffel.nl
De pastores wensen u een gezegend en mooi
weekend toe.
Het pastoresteam.
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Voor de kinderen.
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