
Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 
 

1 
 

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 
Evangelie, overweging en andere berichten 

van het pastoresteam  
nr. 106 - Zondag 3 april 2022 

 

Welkom!  

Elke zondag van het kerkelijk jaar, en zeker in de 

sterke tijden zoals de vastentijd, hebben een naam, 

naar aanleiding van de eerste woorden van het 

gregoriaanse Introïtus. Zo heette vorige week zondag 

‘zondag Laetare’, de zondag van de vreugde. We 

werden, zoals Jeruzalem, aangesproken en 

opgeroepen tot vreugde. Deze vreugde klonk ook door 

in de lezingen van de afgelopen weekdagen en is ook 

het vertrekpunt voor de lezing van deze 5de zondag 

van de veertigdagentijd. Het klinkt wel wat minder 

vreugdevol. Deze zondag heet: ‘Iudica (me Deus)’, 

‘God beoordeel mij…’, naar het begin van Psalm 43.  

Deze woorden zijn natuurlijk niet toevallig gekozen. 

Veroordelingen en beoordeling vinden we vandaag in 

het Hl. Evangelie, waarin we horen over een 

overspelige vrouw, die bij de Heer gebracht wordt. De 

vrouw wordt veroordeeld; Jezus wordt beoordeeld. 

Waar gaat het naar toe? De Heer biedt een uitweg. Hij 

verschaft haar recht, eerlijk en barmhartig. Jezus is 

dan ook de Weg, de Waarheid en het Leven, die ons 

brengt naar het Beloofde Land. 
 

Gods Woord op Zondag 13 maart 2022     

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes (8, 1-11). 

In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg.  

's Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel en 

al het volk kwam naar Hem toe. Hij ging zitten en 

onderrichtte hen. Toen brachten Schriftgeleerden en 

Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was 

betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot 

Hem: „Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt 

terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de 

Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, 

wat zegt Gij ervan?" Dit bedoelden ze als een 

strikvraag, in de hoop Hem ergens van te kunnen 

beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en 

schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem 

aanhielden met vragen richtte Hij zich op en zei tot 

hen: „Laat degene onder u die zonder zonden is, het 

eerst een steen op haar werpen." Weer boog Hij zich 

voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden      

dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat 

Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was 

blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot 

haar: „Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand 

u veroordeeld ?" Zij antwoordde: „Niemand, Heer."     

Toen zei Jezus tot haar: „Ook Ik veroordeel u niet; ga 

heen en zondig van nu af niet meer." 
 

Ter overweging  

Vorige week zondag vierden we ‘zondag Laetare’, 

‘verheugt u Jeruzalem…’. Het was een blijde zondag, 

ongeveer halverwege onze Veertigdagentijd. De 

vorige zondag werd dan ook wel ‘Half-vasten’ 

genoemd. Er klonk een oproep tot vreugde en er 

scheen ook al licht door het ernstige paars van deze 

tijd heen. De echo van deze vreugde hoorden we 

afgelopen weekdagen ook nog terug in de lezingen 

van de weekdagmissen. Nu zijn we weer een week 

verder. Het is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd. 

We komen al dichter bij de Goede Week, het lijden en 

sterven van de Heer en bij het Paasfeest. Maar we zijn 

er nog niet. De meest ernstige kant van deze tijd moet 

nog komen. Laten we ons herinneren dat wij veel 

kracht van boven al hebben ontvangen, nu we de 

passietijd binnengaan. In het Evangelie van deze 

zondag komen we op het spoor van een heel nare 

kwestie. Er wordt ons verhaald over een moment 

waarop de Heer terug is in de tempel en zich heeft 

neergezet, als een leermeester maar hier lijkt Hij ook 

wel een beetje als een rechter geportretteerd te 

worden. De zaak wordt voorgebracht. Een overspelige 

vrouw wordt bij de Heer gebracht en haar aanklagers 

brengen hun aanklacht naar voren. Het gaat de 

Farizeeën en de Schriftgeleerden eigenlijk niet eens 

echt om deze vrouw, om haar zonde en de straf die zij 
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zou moeten krijgen. De Wet op zich genomen was 

wel duidelijk. Waar het in deze tirannie veel meer om 

gaat, is de poging om door middel van deze 

overspelige vrouw vooral de Heer Jezus onderuit te 

halen. De aanbrengers gebruiken een gevallen vrouw 

om Jezus de laten vallen. Met hun vraag “wat vindt U 

hiervan?” proberen ze Hem recht tegenover Mozes en 

de Wet de plaatsen en daarmee als afvallige te kunnen 

wegzetten. De Heer doorziet hun sluwe plan maar Hij 

lijkt ook wel even tijd nodig te hebben om tot zijn 

oordeel te komen. Hij schrijft wat op de grond, in het 

zand. Wat Hij schrijft weten we niet. Of waren het 

misschien gewoon wat rondjes en lijntjes, zoals wij 

ook wel eens wat op papier zitten te kriebelen als we 

aan het nadenken zijn? Ondertussen komt Jezus’ 

oordeel over deze vrouw én over de aanbrengers tot 

stand: “Wie zonder zonden zijn, werpen de eerste 

steen…”. Zo, daar hebben de aanklagers niet van 

terug! Wat een excellent antwoord! Alle kolen en 

geiten gespaard; de vrouw wordt niet gestenigd en de 

Wet heeft Hij overeind gehouden. Én nog meer: De 

aanbrengers van deze gevallen vrouw vallen nu zelf 

door de mand! Schaakmat! De vrouw mag Gods 

barmhartigheid en vergeving ondervinden. In het 

Evangelie van vorige week zondag kwamen we de 

barmhartigheid van God al op het spoor door de 

parabel van de Barmhartige Vader en zijn twee zonen. 

Toen in een parabel, nu aan de hand van een voorval 

in de tempel, maar eigenlijk hetzelfde beeld: God is 

een barmhartige Vader; de barmhartige God 

openbaart zich in Jezus van Nazareth. In de latere 

geschiedenis zullen velen, onder anderen de heilige 

Apostelen, dit herkennen in hun eigen leven. Hoe God 

telkens weer barmhartig is geweest en nieuwe kansen 

heeft gegeven, ook al verdienden zij het niet. De 

heilige Apostel Petrus zegt later “Heer, ga weg van 

mij want ik ben een zondaar”. De heilige Apostel 

Paulus herkende dit ook en werd van een vurig 

vervolger, via bekering, tot vurig verkondiger van 

Jezus’ Blijde Boodschap. In zijn brieven getuigt hij 

dan ook vele malen van zijn bekering en de 

ondervonden vreugde en barmhartigheid. God biedt 

telkens weer een uitweg, een droog pad door de zee, 

om van zonde te komen tot rechtvaardiging, van 

duisternis naar licht, van dood naar leven. Met deze 

5de zondag gaan we bemoedigd de passietijd in. We 

gaan op naar Jeruzalem, om met de Heer te lijden en 

te sterven, als gedachtenis en herinnering… in de 

geest zullen we door de Rode Zee trekken over het 

droge pad dat God als uitweg aanbiedt. De 

herinneringen aan vorige week zondag en deze 5de 

zondag helpen ons vooruit te komen, om het kruis en 

de Gekruisigde te omhelzen, om tot verrijzenis en 

nieuw leven te komen. We weten dat Hij verrezen is 

en leeft… met hart en ziel zijn wij al met Hem aan de 

overkant. Als we op deze weg van barmhartigheid 

(d.i. God / Jezus) blijven en niet meer zondigen, zal 

het oordeel dragelijk zijn, zal de eeuwige vreugde van 

OLV en van alle heiligen ook eens onze vreugde zijn. 

Gebed  

God, Gij kent ons zoals wij zijn en niets is voor U 

verborgen. Gij veroordeelt niet, Gij wilt altijd 

vergeven. Geef ons een rouwmoedig hart om onze 

zonden te belijden; dan zullen wij op onze beurt het 

woord van uw vergeving horen. Geef ons uw hulp 

om, naar zijn voorbeeld, blijmoedig een leven van 

liefde te leiden naar het voorbeeld van Jezus Christus, 

uw Zoon en onze Heer. Amen.  
 

Kevelaer-bedevaart 13 mei 2022  

Van harte nodigen wij u uit om mee te gaan naar 

Kevelaer, het Maria-bedevaartplaatsje net over de 

Duitse grens bij Venray. Op vrijdag 13 mei starten we 

vanuit Lemmer. Er is nog plaats in de bus! Ook 

rolstoelen kunnen mee in de bus. Aanmelden kan via 

de Aanmeldformulieren achter in onze kerken of op 

de website: https://dechristoffel.nl/kevelaer-

pelgrimage-2022/  
 

Het Sacrament van de Biecht 

Ter voorbereiding op het komende Paasfeest zijn 

pastor Hoogma en pastor De Zwart beschikbaar voor 

het sacrament van de Biecht ofwel het sacrament van 

dat onze ogen richt op de barmhartige Heer en niet op 

de zonde, op het nieuwe dat ons vrijmaakt en niet op 

het oude dat ons klem blijft zetten. Voel u vrij om de 

priesters hierover aan te spreken of te bellen. 
 

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 gaat het in het Evangelie over iemand die iets verkeerds gedaan heeft. Zij wordt bij Jezus gebracht en 

Jezus wordt gevraagd daar iets van te zeggen. Is Jezus boos? Is Hij streng? Krijgt die mevrouw straf? Neen, 

eigenlijk helemaal niet maar ze mag ook niet meer verkeerde dingen doen. Jezus is barmhartig. Hij is net zo 

barmhartig als Zijn Vader in de hemel. Hij geeft mensen telkens nieuwe kansen en hoop dat ze niet weer de 

fout in gaan als Hij ze vergeven heeft. Als wij iets verkeerds hebben gedaan dan kunnen we gerust naar Jezus 

gaan en vergeving vragen. Voor iets kleins kan dat in een gebedje dat je uitspreekt tot Jezus. Voor iets groters 

of als het al wat meer is, kun je bij de priester vragen om een Biechtgesprek, waarin de priester in Jezus’ Naam 

de zonden mag vergeven.  
 

Hieronder zie je een mooie tekening van iemand die ook iets verkeerds gedaan had. Zij ging ook naar Jezus om 

vergeving te vragen en zij heeft het ook gekregen. Zo goed, liefdevol en barmhartig is God! Fijne Zondag!  
 

 


