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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
3de	zondag				van	de	Vastentijd	20	maart

Welkom  
Van vroeger uit werd deze derde zondag in de 
vastentijd ook wel zondag oculi genoemd. Wat latijn 
is voor ogen. We worden opgeroepen om onze ogen 
te gebruiken en te kijken. Te kijken naar de wereld 
en te kijken naar onszelf. Maar laten we eerste kijken 
naar het heilig Evangelie. 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas 13,1-9. 
In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem 
vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, van 
wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren 
vermengd had. Daarop zei Jezus: Denkt ge, dat onder 
alle Galileeërs alleen dezen zondaars waren, omdat 
zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik 
u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een 
dergelijke manier omkomen. Of die achttien die 
gedood werden, doordat de toren bij de Siloam op 
hen viel: denkt ge dat die alleen schuldig waren 
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? 
Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij niet tot bekering 
komt, zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.' 
Hij vertelde nu deze gelijkenis: 'Iemand had een 
vijgeboom die in zijn wijngaard geplant stond; hij 
kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. 
Toen zei hij tot de wijngaardenier: Al sinds drie jaar 
kom ik aan deze vijgeboom vruchten zoeken, maar 
ik vind er geen. Hak hem om: waartoe put hij nog de 
grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, 
laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er 
omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien 
draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt 
ge hem omhakken.' 
 
 

Overweging  
God beloont het goede en straft het kwade. God 
zegent de rechtvaardige en vervloekt de zondaars. 
God is met zijn Volk en is tegen de vijand. God helpt 
mij als ik niet zondig en God straft mij als ik zondig. 
Het is een beeld van God welke door de eeuwen heen 
en ook nu nog zeer gangbaar is.  
Jezus wil de bevolking echter duidelijk maken dat 
het zo simpel niet is. God laat de zon opgaan over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen en Hij laat het 
regenen over goede mensen en over zondaars. Jezus 
zal ons leren bidden voor onze vijanden, ja we 
moeten hen zelfs beminnen. 
Daarvoor geeft Hij vandaag het voorbeeld over een 
tragedie. Achttien mensen gedood toen de toren bij 
de Siloam instortte. De gedachte was dat deze 
mensen gezondigd hadden, anders was het hun niet 
overkomen. Jezus wil de gedachte doorbreken dat 
een rechtvaardig mens niet zou hoeven te lijden, dat 
als je goed doet, Gods zegen je zo zou omgeven dat 
er geen tegenslag meer bestaat. Maar wie dat denkt, 
heeft de verhalen van Abraham en Isaac en Jacob niet 
gelezen, die kent het boek Job niet. 
Toch zit deze gedachte diep in het mensenhart, niet 
alleen toen bij het Joodse Volk in Jezus’ tijd, ook nu 
nog bij allerlei religies. God zegent je als je goed doet 
en die zegen verlies je als je kwaad doet. Maar zo 
simpel is het niet. Jezus Zelf, als de Rechtvaardige, 
zal lijden en sterven aan het kwaad van de wereld. 
Toch houdt Jezus het verband tussen zonde en 
ondergang wel in stand. Hij zegt niet: Maak je geen 
zorgen, God is goed en God vergeeft alles en 
iedereen. Hij zegt iets anders: Als jullie niet tot 
bekering komen, zullen jullie allemaal op zo’n 
manier omkomen. Het is een stille verwijzing naar 
de ondergang van Jeruzalem. God heeft geduld met 
zondaars, God is lankmoedig, maar het kwaad straft 
ook zichzelf. Als een volk, een maatschappij, als de 
wereld niet tot bekering komt, zal het kwaad als een 
boemerang op de wereld terugkeren. 
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Om die reden geeft Jezus de gelijkenis van de 
vijgenboom zonder vruchten. De eigenaar zegt tegen 
de wijngaardenier, hak hem om, hij geeft al die jaren 
geen vruchten. Maar de wijngaardenier doet een 
goed woordje voor de boom, laat me het nog een jaar 
proberen, ik zal hem bemesten. Als hij volgend jaar 
nog geen vrucht draagt, mag u hen omhakken. De 
wijngaardenier is hier als Abraham die met God 
onderhandelt over de ondergang van de stad. Als er 
nog tien rechtvaardigen zijn … 
Het gaat dus om de vruchten, vruchten van goedheid 
en naastenliefde, vruchten van eerbied voor God en 
gehoorzaamheid aan zijn Woord. Geen blinde 
gehoorzaamheid, maar het zien van Gods tekenen, 
een actief luisteren en zoeken naar de wil van de 
Vader. Wanneer we zo leven zal Gods zegen ons 
omringen, dan zal zijn vuur ons hart vervullen zonder 
ons te verteren en zullen we God kennen van 
binnenuit. Amen. 
 

 
Gebed  
God van alle mensen, U roept ons om in 
gemeenschap te leven om in alle omstandigheden 
ieder het goede te gunnen en te geven. Geef dat wij 
niet te vlug een beschuldigende vinger naar anderen 
uitsteken maar dat we eerst ons eigen akkertje nog 
eens goed omspitten, goed bemesten en bewateren, 
opdat wij veel vruchten zullen dragen, vruchten van 
saamhorigheid en dienstbaarheid, van geduld en 
verdraagzaamheid. Mogen wij zo op de goede weg 
verder gaan naar uw beloofde land. Dat vragen wij U 
in Jezus' naam. Amen 
 
Verhaaltje De bloementuin 
Moela Nasroedin besloot een bloementuin aan te 
leggen, Hij bemestte de grond en zaaide zaad van 
vele prachtige bloemen, Maar toen het opkwam 

stond de tuin niet alleen vol met bloemen die hij 
gezaaid had, maar werd de tuin ook overwoekerd 
door paardenbloemen. Nasroedin vroeg tot in de 
wijde omtrek advies aan hoveniers en probeerde 
iedere bekende methode uit om ze kwijt te raken, 
Alles tevergeefs!  Ten slotte liep hij helemaal naar de 
hoofdstad om de koninklijke hovenier in het paleis 
van de Sjeik te spreken en raad te vragen. 
Deze wijze oude man had al ontelbaar vele hoveniers 
van advies gediend en opperde verschillende 
remedies om de paardenbloemen te verdrijven, Maar 
Moela had ze allemaal al een keer uitgeprobeerd en 
zonder succes.  En zo zaten ze een poosje zwijgend 
naast elkaar totdat de koninklijke tuinman Nasroedin 
ten slotte aankeek en zei: "Nou, dan stel ik voor, dat 
je leert om van paardenbloemen te houden." 
 

 
 
 
Mededelingen.  
 
Kevelaer pelgrimage 2022 
Op 13 mei 2022 organiseren de Sint Antonius van 
Paduaparochie, de HH. Petrus en Paulusparochie, 
de H. Christoffelparochie en de Zalige Titus 
Brandsmaparochie een 1-daagse bedevaart naar 
Kevelaer. Deze stad ligt in Duitsland op slechts 6 
kilometer van de Nederlandse grens. Een stad waar 
in 1642 aan marskramer Hendrick Busman door de 
Heilige Maagd de opdracht werd gegeven tot het 
bouwen van een kapel. De kapel is in de loop der tijd 
uitgebouwd tot een heiligdom. Jaarlijks 
bezoeken duizenden pelgrims Kevelaer. 
Voor meer informatie en aanmelden zie de website 
van de parochie. www.dechristoffel.nl 
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  
  Het pastoresteam.   
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Doordenkertjes Veertigdagentijd t/m Paaszondag jaar C, Samuel Advies voor Geloofsgroei 
www.samueladvies.nl 

Geef het nog 
een kans 

 
 
 
3e zondag van de Veertigdagentijd 
 
Lucas 13, 1-9 
 
 

 
 
 
 
 

 

Jezus heeft het vandaag in het Evangelie over vrucht dragen. 
Als je je be-keert, als je je leven naar Jezus richt, kun je vruchten 

van Gods liefde laten zien. 
- Streep in de onderstaande woorden ‘vrucht’ weg en ontdek wat 
voor vruchten je kunt dragen. 
- Schrijf in de boom één vrucht waar je deze week aan gaat werken. 

 

vrivruchtendelijvruchtkheid 
vergevvruchting 

devruchtlevruchtn 
eevruchtrlijkhvruchteid 

hulvruchtpvaardivruchtgheid 
vrevruchtugde 

gvruchtedvruchtuld 

Voor de kinderen  
 
 


