Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
nr. 30 - Zondag 18 oktober 2020
Welkom!
Beste medeparochianen, deze zondag staat er
wederom een Evangelie op de liturgische agenda die
qua thematiek naadloos aansluit op de huidige
omstandigheden waarin wij leven. Er was weliswaar
geen Corona in Jezus’ aardse dagen maar wel speelde
de vraag hoe je als gelovige je moest verhouden tot de
wereld om je heen. Ook vandaag is die vraag aan de
orde. Niet alleen in algemene zin omtrent geloven
anno 2020 maar ook in concrete zin over het omgaan
met dringende adviezen en bindende maatregelen
vanuit de overheid rondom het Corona gebeuren. De
grondwettelijk scheiding van kerk en staat is onder
druk komen te staan. Hebben wij daarop een
antwoord? In deze Nieuwsbrief zullen we ook een
deel wijden aan de twee nieuwe maatregelen die we
vanaf dit weekend moesten doorvoeren. Zoals
gewoonlijk beginnen we eerst met het Evangelie.

voor de mensen naar voren kwam en de positie van de
Heer Jezus daarin. Verschillende zondagen hebben we
al gelezen hoe Gods liefde en barmhartigheid, zijn
aanbod van verlossing en verzoening afgewezen
werd, door het afwijzen van Jezus van Nazareth als de
Messias, de Gezalfde van God. In de afgelopen
weekdagmissen kwam de confrontatie tussen de Heer
en belangrijke mensen van zijn tijd heel sterk naar
voren. Het Evangelie van deze zondag laat dat wrange
geluid ook horen. Het zijn niet alleen de Farizeeën die
zeer op Jezus gebeten waren. Ook de Sadduceeën, de
Schriftgeleerden en de Wetgeleerden hadden hun
appeltje met Hem te schillen. Vandaag zien we een
andere groep ten tonele verschijnen, de Herodianen.
Wat bijna niet mogelijk werd geacht, gebeurt in het
Evangelie van deze zondag. De Farizeeën en de
Herodianen spannen samen. Dit zijn twee
groeperingen die qua opvattingen en geloof verder
dan denkbaar uit elkaar liggen. Farizeeën zijn zeer
conservatieve en strikte navolgers van de Wet van
Mozes. Herodianen zijn volstrek wereldse politieke
aanhangers van koning Herodes. Het enige dat hen
feitelijk bindt is dat ze in dezelfde tijd en op dezelfde
plaats leven. Deze uitersten spannen samen en komen
voor de Heer met hun strikvraag ‘wat dunkt U: Is het
geoorloofd….’ Kiest de Heer voor de ene, dan zal de
ander toeslaan. Kiest de Heer voor de andere, dan zal
de ene toeslaan. Er lijkt op het eerste gezicht geen
ontkomen aan. Maar men vergist zich in Jezus.
Kaarsrecht gaat Hij precies tussen de beide partijen
door. De Heer kiest ‘de derde weg’. Hij laat zich niet
vangen in hun valkuil.

Gods Woord op Zondag,
de 29ste zondag door het jaar
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Mattheüs (22,15-21).
In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar
beraadslagen hoe ze Jezus in de val konden laten
lopen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen
op Hem af met de vraag: 'Meester, wij weten dat Gij
oprecht zijt en de weg van God in oprecht-heid leert;
en Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen
niet naar de ogen. Zegt ons daarom: Wat dunkt U, is
het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of
niet?' Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei:
'Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars?
Laat Mij de belastingmunt eens zien.' Zij hielden Hem
een denarie voor. Hij vroeg hun: 'Van wie is deze
beeldenaar en het opschrift?' Zij antwoordden: 'Van
de keizer.' Daarop sprak Hij tot hen: 'Geeft dan aan de
keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God
toekomt.'

In lastige omstandigheden is het altijd een hele klus
om rekening te houden met alle factoren en facetten
die meespelen. Juist in onze tijd komt het ook vaak
aan op zo’n “gelovige balanceer act”. Je wilt het
geloof niet los laten maar je leeft ook in een wereld
die daarmee geen rekening meer wil houden.
Grondwettelijk worden “we” wel enigszins
beschermd door bijvoorbeeld de vrijheid van
godsdienst en scheiding tussen kerk en staat. Maar zo
verzekerd als dat lijkt, is het toch niet. De publieke

Ter overweging
In de afgelopen weken hebben we al een hele reeks
van Evangelielezingen gehad waarin Gods heilswens
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opinie speelt een belangrijke rol. Haal de protestantse
kerk in Staphorst nog maar eens in herinnering.
Feitelijk hebben zij gehandeld naar de wet- en
regelgeving, ook omtrent Corona, maar de publieke
opinie accepteerde het niet. Het gevolg is dat alle
christelijke kerken en andere godsdienstige
groeperingen nu wederom te maken krijgen met
strengere maatregelen. Niets fout gedaan en toch
bestraft, zo voelt het bij velen. Enkele zogenaamde
bekende Nederlanders vroegen zich openlijk af
waarom de christenen zich niet schamen voor hun
uitzonderingspositie – in de kroeg mag niets, in de
kerk mag alles – en waarom we daarvoor geen ‘sorry’
zeggen. Nu zitten wij in het zelfde dilemma: Kerk of
kroeg? Kiezen we voor de kerk, dan slacht de
seculiere wereld ons af. Kiezen we voor de kroeg,
waar blijft dan ons geloof? De conservatieven zullen
hun aanval openen. Wij moeten, net als de Heer, ook
kiezen voor ‘de derde weg’. In goed overleg, met
begrip en geduld, kiezen we ervoor door te gaan met
kerkzijn in de kerk, maar… ook daarbuiten. Het is een
kwestie van “en-en”, niet van “of-of”.

koorzangers en EHBO-ers niet meegerekend).
Bovendien geldt er een dringend advies dat
aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de
richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen
tijdens het ontvangen van de Heilige Communie
wordt afgedaan. Ook samenzang is nog niet mogelijk,
maximaal 4 koorzangers mogen zingen. Dat geldt
voor alle koren.
De bisschoppen blijven in overleg met de minister,
ook komende tijd. Mochten de maatregelen
veranderen, dan brengen we u op de hoogte.
Aanmelden bij het aanmeldpunt
Om te voorkomen dat u voor niets naar de kerk komt
omdat er al 30 mensen binnen zijn, is het noodzakelijk
om een plaats te reserveren in de kerk. Dat moet dus
ook al voor komend weekend 17 en 18 oktober. Elke
locatie in onze parochie heeft een eigen aanmeldpunt.
Informatie hierover is deze week per mail
rondgestuurd en is beschikbaar op onze website.
Mocht u de nodige informatie voor aanmelding toch
niet ontvangen hebben, informeer dan graag bij uw
locatieraad.

Laten we er voor zorgen dat wij niet alleen goede
katholieken zijn in deze tijd maar ook goede
medeburgers zijn in ons land. Het gebod van de liefde
(God én naaste) is zonder enige inperking van welke
kant dan ook te volbrengen. Juist nu, nu er zoveel
mensen zijn die eenzaam zijn of op andere wijze
gebukt gaan onder de huidige omstandigheden. In de
kerk, in onze gebouwen en bij onze samenkomsten,
regelen we alles zo goed mogelijk en we houden ons
daar ook aan. Buiten de kerk doen we wat de Heer
van ons gevraagd heeft. Zo kunnen laten zien, naar
alle kanten, dat de kerk en het christelijk geloof ook
anno 2020 echt betekenis heeft.

Ondanks alle ongemakken hopen we op uw
welwillendheid en medewerking bij het naleven van
deze en eerdere maatregelen. Met de bisschoppen
willen we u vragen om te blijven bidden voor de
slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in
Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in
de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht
geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg
voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben
opgelopen.
Vieringen in de Christoffelparochie
Op de website (onder het kopje ‘Agenda’) en in het
parochieblad vindt u een actueel overzicht van de
weekendviering, met tijden en plaatsen, in onze
parochie.

Het Alleluia-vers van deze zondag
Alleluia, alleluia! Gij, schittert als sterren in het heelal
en houdt vast het Woord des Levens. Alleluia!
Mededeling over vieringen
met ingang van zaterdag 17 oktober
De bisschoppen hebben de afgelopen tijd meerdere
keren overleg gehad met minister Grapperhaus
(Minister van Eredienst) naar aanleiding van zijn
oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het
maximale aantal deelnemers aan religieuze
bijeenkomsten te beperken tot 30. De bisschoppen
delen de bezorgdheid van de overheid over het
oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s
van Covid-19 voor de volksgezondheid.

Deze Nieuwsbrief ronddelen
Deze nieuwbrief staat ook op de website van onze
parochie: www.dechristoffel.nl. Even zo goed willen
wij u vragen deze Nieuwbrief rond te delen met wie
hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in
ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap. Zeker
met de recente ontwikkelingen en maatregelen is dat
zeer gewenst.
Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne
zondag. Wij hopen u, ondanks de beperkingen, weer
te kunnen begroeten bij de vieringen in onze kerken
of elders.

Daarom mogen we met ingang van het weekend van
17-18 oktober nog maar met maximaal 30 personen
vieren (koster, lector, misdienaars, dirigent/organist,

Het pastoresteam.
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Voor de kinderen
Hier een best lastige puzzel bij het Evangelieverhaal van vandaag. Laat je hersens maar eens kraken!
Zet de vetgedrukte woorden in de puzzel. Succes er mee en een fijne zondag!
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