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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
6de	zondag	van	Pasen	22	mei	nr.		113

Welkom  
Liefde en vrede daar gaat het evangelie over. En wat 
hebben we dat nodig in onze wereld en in onze 
levens.  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 14,23-29 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als iemand 
Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, 
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem 
komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet 
liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord 
dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die 
Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u 
ben, maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader 
in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u 
alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. 
Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals 
de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet 
verontrust of kleinmoedig worden. Gij heb Mij horen 
zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij 
Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik 
naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. 
Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer 
het gebeurt zult geloven. 
 

 

Overweging 
Ook vandaag is het evangelie een stukje van Jezus' 
afscheidsrede, een soort geestelijk testament, 
uitgesproken op de laatste avond van zijn leven. Het 
gaat over dingen die hem heel erg ter harte gaan, en 
die dus ook ons ter harte moeten gaan. Twee 
woorden komen steeds weer terug op die laatste 
avond. Namelijk: vrede en liefde, liefde en vrede, en 
die twee kun je ook nooit losmaken van elkaar. Mijn 
vrede geef ik u, hoorden we zo net, maar hij voegde 
eraan toe: denk er wel aan: mijn vrede is anders dan 
de vrede die de wereld voorstaat.  
Wat is vrede? Natuurlijk: op de eerste plaats: geen 
oorlog, geen geweld. Maar Jezus heeft iets meer 
bedoeld. Vrede, afgedwongen door geweldige 
wapenarsenalen, door alles verwoestende 
atoomwapens, elkaar daarmee afschrikken. Is dat 
vrede? Zeker niet de vrede die Jezus bedoelde. Of 
meer nabij: niemand kwaad doen, niemand schade 
berokkenen, is dat vrede? Jezus bedoelde toch wel 
iets meer. Een rustig en vreedzaam leventje leiden, 
buiten alle gehakketak en geruzie blijven staan, een 
houding: laat de anderen hun gang maar gaan zolang 
ik er maar geen last van heb. Is dat vrede? Zeker niet 
in Jezus' visie.  
Voor Jezus moest vrede altijd samengaan met liefde, 
d.w.z. met een positieve houding van welwillendheid 
jegens iedereen, een houding waarin je een positieve 
betrokkenheid voelt voor anderen, waarin je iedereen 
het goede gunt en waar mogelijk ook geeft. En hier 
ligt nu net het grote probleem. En wel met name in 
de onverschilligheid van mensen. Er zijn weinig 
mensen die echt haten, en vanuit die haat anderen 
kwaad berokkenen. Er zijn maar weinig mensen die 
echt oorlogszuchtig zijn en daarom nietsontziend 
geweld gebruiken. Maar er zijn wel massa's mensen 
die onverschillig langs de kant staan en die het 
allemaal maar laten gebeuren.  
De joodse theoloog Elie Wiesel heeft eens gezegd: 
het tegendeel van de liefde is niet de haat maar de 
onverschilligheid. En zo kun je ook zeggen: het 
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tegendeel van de vrede is niet de oorlog maar de 
onverschilligheid. En waar onverschilligheid heerst 
kan geen liefde groeien en waar geen liefde is, en dus 
geen gemeenschapszin, geen echte betrokkenheid 
tussen mensen, daar kan geen echte en duurzame 
vrede bestaan. Dat geldt voor vrede in onze eigen 
gemeenschap en dat geldt voor de vrede in de wereld 
in het groot. 
 

 
 
Gebeden 
Bidden wij om de Geest van Jezus dat Hij ons mag 
behoeden voor verstarring en valse zekerheden, dat 
Hij ons in beweging mag houden op de weg die Jezus 
ons gewezen heeft, dat Hij ons zoekend geloven de 
juiste richting mag geven. Dat Hij ondanks 
verschillen en tegenstellingen gelovigen mag 
samenbinden rond de boodschap van Jezus. 
 
Bidden wij om de Geest van Jezus dat Hij in ieder 
van ons alle onverschilligheid mag verdrijven  
jegens onrecht dat mensen wordt aangedaan, 
jegens de noden van mensen, ver weg en dichtbij, 
opdat Jezus' aandacht en zorg voor de medemens 
steeds beter zichtbaar kan worden in ons leven. 
 
Bidden wij om de Geest van Jezus dat Hij ons kracht 
mag geven om te leven met onzekerheden, 
om de moed niet te verliezen als we niet meteen een 
antwoord vinden op onze vragen, om ons geloof in 
Jezus' boodschap te vertalen in concrete daden. 
 
Bidden wij om de Geest van Jezus dat Hij ons steeds 
weer mag inspireren en motiveren om de idealen van 
Jezus waar te maken in onze tijd, dat Hij ons mag 
bezielen met liefdevolle zorg voor de medemens, 

met vindingrijkheid om ijzer en brood met handen te 
delen, met mildheid en zachtmoedigheid om geweld 
te beteugelen. 
 
Goede God, schenk ons de Helper, uw Geest, 
opdat wij in beweging komen en blijven op de weg 
ons gewezen door Jezus, onze leidsman ten leven 
voor alle tijden.  
Amen. 
 
Verhaaltje: Woorden in het zand  
Twee vrienden lopen in de woestijn. Op een gegeven 
moment krijgen ze ruzie en de ene vriend slaat de 
ander in zijn gezicht. De vriend die wordt geslagen 
wrijft over zijn gezicht, gaat zitten en schrijft in het 
zand: 'Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in mijn 
gezicht.'  Gezamenlijk lopen ze verder. Na een uur 
komen ze bij een oase. De vrienden lessen hun dorst 
en nemen een bad in het verkoelende water. Als hij 
weer uit het water wil stappen, raakt de vriend die 
eerder geslagen werd in het drijfzand. Zijn vriend 
snelt toe en redt hem van de verdrinkingsdood. Nadat 
hij hersteld is van de wisse dood die hij voor zich 
zag, schrijft de vriend op een steen: 'Vandaag heeft 
mijn beste vriend mijn leven gered.'  De ander ziet 
wat zijn vriend aan het doen is en vraagt verbaasd: 
"Nadat ik je sloeg schreef je in het zand. Nu ik je 
gered heb, schrijf je op steen. Waarom doe je 
dat?"  De vriend antwoordt: "Wanneer iemand je 
kwetst en je schrijft het in zand, dan zal de wind van 
vergeving het uitwissen. Als iemand iets goeds voor 
je doet, zou je het in steen moeten schrijven. De wind 
kan het dan nooit uitwissen."  De moraal van het 
verhaal: leer je pijn in het zand te schrijven en beitel 
de mooie dingen in je leven in steen. 
 
Mededelingen 
Komende zondag is er om 17:00 een Marialof in 
Joure. U bent daarvoor van harte uitgenodigd! 
 
Aankomende donderdag is het Hemelvaartsdag. In 
Balk zal de viering in de pastorietuin zijn. En er is 
een viering in Joure. Beide vieringen zijn om 9:30. 
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  
 

Het pastoresteam.  
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Doordenkertjes Paastijd t/m Sacramentszondag jaar C, , Samuel Advies voor Geloofsgroei 
www.samueladvies.nl 

Wees niet 
bang! 

 
 
 
6e zondag van Pasen 
 
Johannes 14, 23-29 
 

 
 
 
 

Gebruik de code om te ontdekken wat Jezus ons belooft: 
 
 
 
“__ __ __  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __   
 `1 12  �1  �3 �3 14 �3 �1 �4 13 �3 �2  �3 
 
__ __ __ __  __ __  __ __ __ __ __ __ , __ __ __ __   
14 �3 �3 �1     �3 �2 p2 �4 p3 p3  �3 �3  `1  `3 `3 13 
 
__ __ __ __  __ __  __ __  __ __ __ __  __ __ __    
�1 �3 �3 `2      `4 11 �2 �3 15 12 `5 �3      �4 `3 �1 
 
__ __  __ __ __ __ __ __ .”  
�2 �3 15 �3 13 �3 p3  �2      (Joh. 14, 27) 
 
   
 

` m t a o z 

1 p ij r g w 

� f d i v s 

� n k e u - 

p - j l b - 

 1 2 3 4 5 

Voor de kinderen.  
 
 


