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Evangelie, overweging en andere berichten 

van het pastoresteam  
nr. 100 - Zondag 20 februari 2022 

 

De 100ste!!! 

Voor deze zondag sturen we u de 100ste Nieuwsbrief! 

Sinds het begin van de Coronapandemie hebben we 

deze Nieuwsbrief opgezet om u sneller te kunnen 

bereiken met berichtgeving omtrent de maatregelen in 

onze parochie en de onverwachte omstandigheden 

waarin we terecht kwamen. Sinds half maart 2020 tot 

nu toe hebben we elke week ‘Gods Woord op 

Zondag’ ook verzonden om het Evangelie van de 

zondagen te kunnen blijven delen en een 

bemoedigend woord te kunnen geven ook al konden 

we niet altijd samenkomen om te vieren. En het is een 

nuttig middel gebleken! Velen zijn het gaan 

waarderen. Met name ook degenen die niet in de 

gelegenheid waren of zijn om zondags ter kerke te 

gaan. Van harte wensen wij u dan ook veel goeds 

voor deze zondag en met deze 100ste Nieuwsbrief.  
 

Gods Woord op Zondag 20 februari 2022     

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas (6, 27-38). 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Tot u die naar 

Mij luistert zeg Ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan 

die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor 

hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang 

slaat keer hem ook de andere toe; en als iemand uw 

bovenkleed van u afneemt belet hem niet ook uw 

onderkleed te nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt,     

en als iemand wegneemt wat u toebehoort eis het niet 

terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen,      

moet gij ook hen behandelen. Als gij bemint wie u 

beminnen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook 

de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als gij 

weldoet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht 

op dank hebt ge dan? Dat doen de zondaars ook. Als 

gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen,  

wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars 

lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel terug te 

krijgen. Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent 

uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Dan 

zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van 

de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de 

ondankbaren en slechten. Weest barmhartig zoals uw 

Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet 

geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet 

veroordeeld worden. Spreekt vrij en gij zult 

vrijgesproken worden. Geeft en u zal gegeven 

worden: een goede, gestampte, geschudde en 

overlopende maat zal men u in de schoot storten. De 

maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken." 
 

Ter overweging  

Bij de voorbereiding op de vieringen van deze week 

ontvangen de voorgangers veelal voorbereidings-

materiaal dat past bij de weekendmissaaltjes die we in 

onze vieringen gebruiken. De voorbereidingsteksten 

laten ons dit weekend afvragen: Hoe reageren we op 

elkaar? Instemmend? Agressief? Of alle gradaties 

daar tussenin? Niet reageren is uiteindelijk geen 

optie. In onze samenleving gaat het er op dit terrein 

niet altijd ‘vriendelijk’ aan toe. Zodra mensen iets niet 

zint, verzet men zich, gaat men demonstreren, tekent 

men bezwaar aan tot aan de Raad van State. Er is een 

andere weg: De weg van het Evangelie. ‘Het toekeren 

van de andere wang’, in vele vormen. Welwillend de 

ander tegemoet treden, zelfs klappen durven te 

incasseren, omdat de ander ook een kind van God is 

en men zijn uiterste best moet doen om samen-

kinderen-van-God te zijn. Al met al is het een hele 

opgave om zo te leven. Het is overigens niet alleen de 

Heer in het Evangelie die dit van ons vraagt. Het komt 

al uit het diepst van onze menselijke natuur. De 

opvatting dat er een bepaald verband moet zijn tussen 

wat de mens doet en wat hem overkomt is 

waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. Op één of 

andere manier komt het in elke (religieuze) 
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levensbeschouwing voor. Nogal wat spreekwoorden 

en gezegdes geven dit idee weer: ‘boontje komt om 

zijn loontje’, ‘wie kaatst moet de bal verwachten’, 

‘wie goed doet, goed ontmoet’, ‘voor wat hoort wat’, 

enz. Dit principe van wederkerigheid is zowel 

negatief als positief te formuleren. De bekendste 

joodse formulering op de negatieve wijze is te vinden 

in het boek Leviticus (24,17-20): Oog om oog, tand 

om tand. De positieve kant vindt men goed 

weergegeven in de Wijsheid van Jezus Sirach (12,1): 

Als je een goede daad verricht, weet dan voor wie, en 

je zult dank krijgen voor je goedheid. 

Hoe staat Jezus tegenover dit principe? In het 

Evangelie van deze zondag wordt de bekende gulden 

regel ‘wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook 

een ander niet’ positief uitgelegd: ‘behandel de 

mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.’ Met 

dergelijke uitspraken hebben we weinig moeite. Maar 

wat moeten we aan met meer radicale opvattingen die 

indruisen tegen een nogal elementair menselijk 

gevoel. Geen enkele uitspraak van Jezus is zo vaak 

geciteerd als de ‘andere-wang-toekeren’ en ‘heb-uw-

vijanden-lief’. Voor- en tegenstanders zijn het er over 

eens dat dit een specifiek christelijk beginsel is en een 

uiterst originele oplossing van het probleem van het 

onrecht in de wereld.  

Kun je als mens wel aan Jezus’ woorden voldoen? Is 

deze moraal niet te idealistisch voor het werkelijke 

leven? Zijn de eisen tegenover de vijand een pleidooi 

te berusten in vijandelijke aanslagen? Is er op het 

moment dat Lucas zijn evangelie schrijft in de 

christengemeenschappen die hij wil bereiken 

misschien niet meer zoveel saamhorigheid? Lucas wil 

ons richting geven door middel van een idealiserende 

beschrijving, d.w.z. de woorden van Jezus moeten tot 

voorbeeld worden voor zijn lezers. De leefregels en 

voorbeelden die ons worden voorgehouden, leggen de 

lat hoog. Het zijn ideaalbeelden. Toch is het niet de 

bedoeling dat we deze idealen als zodanig opzij 

schuiven. We worden juist uitgedaagd om deze 

idealen zo veel mogelijk en zo goed mogelijk na te 

streven. Op de momenten dat we daar niet in slagen, 

mogen we vergeving vragen en met een schone lei 

beginnen. Het 'onhaalbare' is er niet om ons te 

ontmoedigen, maar kan ons misschien wel tot wat 

meer nederigheid stemmen wanneer wij de neiging 

voelen om anderen de maat te nemen. Het 

‘onhaalbare’ mag ons ook juist aanmoedigen het 

steeds opnieuw te proberen. Moge onze geloofs- en 

levenshouding er één zijn van nederigheid, compassie 

en liefde voor God en elkaar. 
 

Gebed  

Barmhartige Vader, door Jezus hebt Gij ons geleerd 

geen kwaad met kwaad te vergelden. Schenk ons uw 

geest van vergevingsgezindheid; want met de maat 

waarmee wij meten, zullen wij gemeten worden, en 

als wij zelf anderen van harte vrijspreken, zullen wij 

ook bij U vrijspraak vinden. Geef dat wij voortdurend 

bedacht zijn op het geestelijke, en zo in woord en 

daad volbrengen wat U welgevallig is. Amen.  
 

Versoepeling van de Corona-maatregelen 

Afgelopen dinsdag hebben we via de overheid 

gehoord over versoepelingen van de Corona-

maatregelen. Ook in de kerk hebben de bisschoppen 

versoepelingen aangekondigd. Voor het weekend van 

19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels 

in de R.-K. Kerk. In het persbericht over de 

versoepelingen staat voorts te lezen: De Rooms-

Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari 

versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in 

gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in 

heel Nederland de anderhalve meter afstand en het 

mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen 

hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te 

laten gelden voor de R.-K. Kerk. De bisschoppen 

spreken in de komende week over verdere details van 

de versoepelingen en maken deze dan na 22 februari 

bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn 

dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee 

jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks 

beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten 

hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, 

vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het 

zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de 

bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar 

weer meer mogelijkheden tot vieren en elkaar 

ontmoeten in de kerk na 25 februari. 
 

 Livestream & Nieuwsbrief ronddelen  

De viering uit St. Nicolaasga wordt deze zondag 

wederom via livestream en onze website uitgezonden:   

www.dechristoffel.nl   Deze nieuwbrief staat ook op 

de website van onze parochie. Even zo goed willen 

wij u vragen deze Nieuwbrief rond te delen.  

    Het pastoresteam. 

http://www.dechristoffel.nl/
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Voor de kinderen  

Vandaag zegt Jezus in het Evangelie dat wij Barmhartig moeten zijn. Barmhartig is een belangrijk woord in 

ons geloof. Barmhartig betekent zoiets als Warmhartig, Goedhartig, Vriendelijk en Hartelijk voor alle mensen. 

Ken je het verhaal over de Barmhartige Samaritaan? Dit verhaal staat ook in het Evangelie dat Lucas 

geschreven heeft. Het verhaal van Jezus gaat zo: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg 

werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en 

lieten hem liggen. Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij 

aan de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij zag de 

man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen kwam er een vreemdeling langs, 

een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de 

wonden van de man met olie en wijn. En hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en 

bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de 

eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn 

terugreis’. Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen werd? De 

priester, de hulppriester of de Samaritaan?’ De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor 

de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’ 
 

 


