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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
Zondag 13 september 2020 – 24ste zondag door het jaar A
Welkom!
Deze zondag staat vergeven centraal, iets dat niet
altijd makkelijk is, maar wel heel belangrijk. Op
deze zondag is het ook ziekenzondag, in het tweede
deel van GWZ zal daar speciaal aandacht voor zijn.
Laten we beginnen met het Evangelie.

Overweging
Vergeven. Het klinkt mooi en het is prachtig als het
gedaan wordt, maar kunnen wij het ook werkelijk?
Kunt u iemand vergeven die u iets heeft aangedaan?
Grote kans dat u zult zeggen: "het hangt ervan af wat
het is". Want als iemand u per ongeluk aanstoot en
sorry zegt zult u direct zeggen oh dat is niet erg. Als
iemand te laat komt en sorry zegt zal het ook geen
groot probleem zijn. Lastiger wordt het als iemand u
wat ergers aandoet, als iemand u bedriegt of fysiek
aanvalt. We kunnen ons dan gekrenkt voelen,
beschaamd in ons vertrouwen, teleurgesteld en boos.
De vraag is dan of we iemand kunnen vergeven.
In het Evangelie lezen we de bijzondere gelijkenis
van iemand die zelf veel wordt kwijtgescholden, die
zelf wordt vergeven. Hij vraagt en smeekt om
geduld, om een nieuwe kans en hij krijgt dit. Als
vervolgens iemand anders komt die hem iets
schuldig is gaat hij op zijn strepen staan en eist alles
terug. Hij geeft niet wat hij zelf ontvangen heeft. We
voelen allemaal wel aan dat dit niet klopt en dat dit
hypocriet is. Zelf ergens om vragen en dit krijgen,
terwijl je dit misschien helemaal niet verdient, maar
vervolgens iemand anders dit niet gunnen.
Als het duidelijk is dat dit voor ons niet klopt dan
moeten wij toch proberen om het wel te doen; de
ander vergeven. Want is het niet zo dat God ons keer
op keer vergeeft? Want wie van ons is zonder zonde?
Wie van ons heeft er nog nooit iets verkeerds gedaan
tegen een ander of tegen God? Iedereen toch? Als dit
dan zo is dan mogen wij toch ook, nee dan moeten
wij toch ook vergeven. Dit zal niet altijd makkelijk
zijn, soms is het een heel proces. Maar het is wel
nodig, want om met wrok en gramschap te blijven
zitten dat kan een mens opvreten vanbinnen. Het kan
je verharden en het kan haat worden wat je niet meer
los kunt laten. Dit trekt je naar beneden en zal op je
drukken als een zware last die je met je mee moet
tillen. Vergeving bevrijdt je. Soms gaat het niet in
een keer maar de intentie om te vergeven trekt ons al
uit hetgeen wat er gebeurd is, het brengt een opening
in de duisternis van de pijn. Laten we dan toch iedere
keer weer proberen om te vergeven om onszelf en de
ander een nieuwe kans te geven.

Evangelie Uit het heilig Evangelie van onze Heer
Jezus Christus volgens Matteüs 18,21-35.
In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak:
'Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe
dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal
toe?' Jezus antwoordde hem: 'Neen, zeg Ik u, niet tot
zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal.
Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning
die rekening en verantwoording wilde vragen aan
zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men
iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig
was. Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het
bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al
wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. De
dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer,
heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer
kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en
schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die
dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd denariën schuldig was; hij greep
hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent.
De andere dienaar wierp zich voor hem neer en
smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis
zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald.
Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd
was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun
heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen
en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je
kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt.
Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met
je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb
gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem
over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald
zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met
ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte
vergiffenis schenkt.'
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Gebed.
God van alle mensen, uw barmhartigheid en
bereidheid te vergeven zijn eindeloos groot. Wij
mensen schieten zo vaak te kort, we doen elkaar vaak
nodeloos pijn. Maar onze bereidheid tot vergeving is
meestal zo klein en mildheid, mededogen en
verdraagzaamheid zijn ons dikwijls vreemd. Laat uw
boodschap van goedheid en liefde ook ons hart raken
en ons helpen mensen van vrede te worden, vandaag
en alle dagen. Amen.

deze twee doelstellingen van contact en integratie
precies in deze tijd zijn weggevaagd. Contact dient
er zo min mogelijk te zijn en participatie van een
zieke of kwetsbare in de samenleving dient zoveel
mogelijk gereduceerd te worden. Dit allemaal ten
behoeve van de gezondheid van deze mensen. Wij
hebben de focus in deze tijd op verlenging van het
leven gelegd, maar ten koste van wat? Juist hetgeen
wat bij deze groepen hun zo dierbaar is, contact met
de familie, met de kinderen kleinkinderen en nog
kleine activiteiten ondernemen is teruggebracht tot
het strikt noodzakelijke. Deze focus op gezondheid
op de verlenging van het leven moet echter niet
verabsoluteerd worden, want de mens is toch zo veel
meer dan de jaren die hij of zij mag leven. Van Jezus
weten we hoe Hij hart heeft voor de zieken en de
kwetsbaren, hoe hij zelf meerdere keren aangaf niet
gekomen te zijn voor de gezonde mensen maar juist
voor de zieken. En hij vraagt dit ook aan ons: In
Mattheus 25 lezen we: "Ik verzeker jullie, alles wat
je voor een van deze minste broeders van Mij hebt
gedaan heb je voor mij gedaan." Er ligt voor ons een
moeilijke maar doch een hele mooie taak om de zieke
om de oudere, om de eenzamen nabij te zijn. Om
juist in deze tijd niet het contact te reduceren maar te
intensiveren, om hun participatie in de maatschappij
niet te verkleinen maar juist te vergroten. Het zal op
een creatieve manier moeten, maar iedereen kan zijn
bijdrage hierin leveren. Laat deze ziekenzondag dan
een herinnering en oproep zijn van onze
verantwoordelijkheid voor onze medemens, voor de
zieke en oudere voor de mensen die het juist zo hard
nodig hebben.

Ziekenzondag
(Tekst radio opname prelude 13 september door
pastor Hoogma)
In de huidige tijd waarin wij leven is er een grote
focus komen te liggen op gezond zijn en blijven.
Voor bijna alles is wel een oplossing, een pilletje of
een behandeling. Dit is geweldig en mooi dat dit kan,
maar een bijkomend gevaar is dat wij zieke mensen
niet meer zien als mensen maar als een probleem dat
opgelost moet worden of moet worden voorkomen.
Dit kan en gaat helaas niet altijd. Want vanaf het
moment dat Adam en Eva uit de tuin van Eden
werden gedreven hoort ziekte bij het leven, bij ons
gebroken mens zijn. Als je jong en gezond bent dan
kun je je soms ook niet voorstellen dat je überhaupt
ziek kunt worden. Toch ervaart ieder mens dat het
lichaam zijn limiet en beperkingen heeft, dat het niet
overal tegen opgewassen is. We krijgen er allemaal
vroeg of laat mee te maken.
Gelukkig dat er tegenwoordig heel veel mogelijk is
in de gezondheidszorg, maar met de corona crisis van
deze tijd worden we er mee geconfronteerd dat wij
niet alles in de hand hebben, dat wij als mens niet
almachtig zijn. Hoe graag we dit ook zouden willen
geloven en soms ook net doen alsof. Door deze crisis
heeft de angst bij veel mensen toegeslagen. Zeker bij
oudere en kwetsbare groepen.
We hebben de afgelopen periode alles op alles gezet
om hun te beschermen, vaak is dit gebeurt door deze
groepen te isoleren en af te scheiden van de rest van
de samenleving. We komen daarbij echter bij een
pijnpunt een probleem waar deze groep al heel veel
last van heeft. Dat zij zich alleen voelen, dat zij vaak
geïsoleerd en afgezonderd zitten van de rest van de
jagende maatschappij. Om precies dit probleem te
doorbreken en hier bewustwording voor te krijgen
werd in 1974 gestart met de nationale ziekendag. In
veel kerken is dit mooie initiatief van de Zonnebloem
opgepakt. Het doel van deze dag is om Nederlanders
bewust te maken van de zieken en gehandicapten in
hun eigen leefomgeving. En om contact en integratie
tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’
omgeving te bevorderen. Pijnlijk is om te zien dat

Mededelingen
• Het vieringenrooster van deze zondag is te
vinden in het parochieblad en op de website. In
Joure, Sint Nicolaasga en Woudsend zal er
speciaal aandacht zijn voor ziekenzondag.
• Volgend weekend vindt de vormsel viering
plaats in Bakhuizen, de week erop zal er een
vormsel viering zijn in Sint Nicolaasga. De
vieringen zijn besloten, maar laten we onze
jongeren begeleiden met ons gebed.
• De voorbereidingen voor de Eerste Heilige
Communie zijn weer gestart. De feestelijke
vieringen zullen in oktober plaatsvinden.
• Op de meeste locaties zijn de koren in een
kleinere setting weer begonnen met het
begeleiden van de vieringen. Fijn en mooi dat dit
weer kan!
Namens de pastores wensen we u een goede en
gezegende zondag toe.
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Voor de kinderen.
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