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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
8ste	zondag	door	het	jaar	C			27	februari

Welkom  
Welkom bij deze nieuwe versie van Gods Woord op 
Zondag. Vandaag mogen we de treffende gelijkenis 
lezen over de splinter en de balk in onze ogen. In 
sommige gevallen misschien wel heel toepasselijk. 
Laten we de les die het Evangelie ons vandaag 
aanreikt dan ook proberen in te zien en proberen van 
te leren voor ons eigen leven.  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas 6,39-45. 
In die tijd hield Jezus zijn 
leerlingen de volgende 
gelijkenis voor: 'Kan soms 
de ene blinde de andere 
leiden? Vallen dan niet 
beiden in de kuil? De 
leerling staat niet boven 
zijn meester; maar zal hij 
ten volle gevormd zijn als 
hij gelijk is zijn meester. Waarom kijkt ge naar de 
splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen 
acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw 
broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw 
oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet 
opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen 
oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter 
te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder 
zit. Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten 
voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede 
vruchten voortbrengt. Iedere boom immers wordt 
gekend aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van 
dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. 
Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in 
zijn hart het goede te voorschijn, maar een slechte uit 
zijn schat van slechtheid het slechte; want zijn mond 
spreekt waar zijn hart van overloopt. 
 
Overweging 
Iemand kwam eens bij de filosoof Socrates en zei: 
"Socrates, ik moet je wat vertellen." Maar Socrates, 

een wijs man, onderbrak hem en vroeg: "Wat je me 
vertellen wilt, heb je dat door de drie zeven 
gezeefd?" "Drie zeven?" vroeg de ander verwonderd. 
"Ja," zei Socrates: "Dat is heel belangrijk, de eerste 
zeef is die van de waarheid. Heb je van hetgeen je 
me vertellen wilt nagegaan of het echt waar is?" 
"Nee," zei de ander, "Ik heb het van horen zeggen en 
..." "Maar heb je het dan door de tweede zeef 
gegoten: de zeef van het goede? Is hetgeen je me 
vertellen wilt goed?" Aarzelend zei de ander: "Nee, 
in tegendeel zelfs... " "En heb je de derde zeef 
gebruikt?" vroeg de wijze. "Heb je nagegaan of het 
werkelijk noodzakelijk is dat je me dit vertelt?" 
"Noodzakelijk niet direct, maar.." "Welaan dan," zei 
Socrates glimlachend, "Als het wellicht niet waar is, 
als het niet goed is en niet noodzakelijk, belast mij 
dan niet met je verhaal en ook jezelf niet." Een wijs 
woord van een wijs man.  
En wat zou het getuigen van wijsheid en 
menselijkheid als we alles wat wij over anderen 
willen vertellen, eerst door die drie zeven zouden 
laten gaan. Als we dat met zijn allen zouden doen, 
dan zou er heel wat minder onnodig over anderen 
gekletst worden. Dan zouden veel minder mensen te 
kort gedaan worden en de waarheid minder geweld 
aan gedaan worden.  
Als ik wat wil zeggen over anderen, stel ik me dan 
eerst de vraag: weet ik zeker dat het waar is? Wat 
anderen van iemand zeggen, is absoluut geen 
waarborg dat het waar is. En wat ik zelf van anderen 
zie, dat is maar heel betrekkelijk en echt niet per se 
de waarheid. Ten eerste omdat ik toch alleen maar 
een buitenkant zie, d.w.z. mijn kennen van een ander 
is altijd onvolledig en beperkt. Ten tweede omdat we 
zelf zo gemakkelijk door een gekleurde bril kijken 
waardoor we de werkelijkheid vaak wat vertekend 
zien. Misschien kun je in deze context ook zeggen: 
je kunt een ander pas goed kennen als je jezelf goed 
kent, en waarachtige zelfkennis is verschrikkelijk 
moeilijk. 
Iemand die zichzelf kent, die beseft ook hoe 
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gecompliceerd we in elkaar zitten, en dat we zelf ook 
onze fouten en tekorten hebben. Zo iemand zal niet 
zo gauw over anderen praten, omdat hij beseft hoe 
betrekkelijk zijn kennen van die ander is. Er zijn 
natuurlijk van anderen wel dingen te zeggen die 
gewoon een feit zijn, dingen die we anderen hebben 
zien doen, of niet doen. Maar ook dat is als zodanig 
nooit een reden om er dan maar over te praten, zeker 
niet als het over negatieve dingen gaat.  
Men zegt wel eens: over de doden niets dan goeds, 
m.a.w. niet praten over hun negatieve dingen maar 
alleen over hun goede kanten. En dat is een heel wijs 
woord. Maar precies datzelfde zou ook moeten 
gelden voor de levenden: niets dan goeds. In feite 
lijkt het meestal andersom te zijn: de goede dingen 
lijken niet interessant te zijn. Als er over anderen 
gepraat wordt is dat heel vaak juist in negatieve zin. 
En als dat gebeurt zijn er meestal maar weinig 
toehoorders die dat corrigeren, die zeggen: je moet 
ook zijn goede kanten niet vergeten, of: je moet toch 
wat begrip voor hem of haar opbrengen. Maar ook 
hier geldt, denk ik,: om iets goeds te zeggen van 
anderen, moet je eerst zelf een goed mens zijn. Dan 
kun je ook een goede boom zijn die goede vruchten 
voortbrengt. Als je echt een goede mens bent, en als 
je daarmee iemand bent die steeds het goede wil voor 
een ander, dan praat je geen kwaad over anderen, ook 
niet als het waar zou zijn. 
 
Gebed 
Barmhartige en liefdevolle God, schenk ons uw geest 
van wijsheid en kracht opdat wij in het leven van 
vandaag en morgen steeds weer kunnen en durven 
kiezen voor de waarheid, voor een waarachtige 
houding jegens al onze medemensen, dat wij steeds 
kunnen en durven kiezen voor het goede, dat wij 
ieder ander het goede gunnen en, waar mogelijk, 
geven. Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen 

 
Verhaaltje  
Roddelpraatjes zijn als veren 
Een boer die allerlei roddelpraat over iemand 
vertelde, kreeg spijt en vroeg aan de rabbi hoe hij 

boete kon doen. 'Verzamel een zak vol kippenveren. 
Ga daarmee het hele dorp door en leg op ieder erf, 
bij elke deur één veer.' De boer deed wat hem was 
opgedragen en vroeg aan de rabbi of hij daarmee 
genoeg had gedaan. 'Nee, nog niet', zei de rabbi. 'Nu 
moet je een zak nemen, langs al die huizen gaan en 
elke veer die je er hebt neergelegd weer oppakken en 
verzamelen.' 'Maar dat is toch een onmogelijke 
opgave', protesteerde de boer. 'De meeste veren zijn 
allang door de wind weggeblazen.' Toen antwoordde 
de rabbi: 'Zo is het nu ook met jouw roddel- en 
lasterpraatjes. Je spreekt ze zo gemakkelijk uit, maar 
hoezeer je het ook probeert, terughalen kun je ze 
niet.' 
 
Mededelingen 
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de 
verplichting om anderhalve meter afstand te houden 
en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de 
kerk.  
 
Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. 
Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. 
De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd 
blijven daarom regels ter vermijding van 
handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij 
de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere 
manier dan het doorgeven van de collecteschaal van 
hand tot hand. 
 
Rekening houden met elkaar. 
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig 
is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die 
de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. 
Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten 
en niezen in de elleboog), geen handen schudden, 
goed ventileren, niet komen met 
verkoudheidsklachten enzovoort. ‘Houd rekening 
met elkaar, ook met diegenen die afstand willen 
houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in 
verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we 
met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de 
liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen. 
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  
  Het pastoresteam.   
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Voor de kinderen  
 
 


