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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

  Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
6e zondag door het jaar, 13 februari 2022 

 
Inleiding 

‘Van harte gefeliciteerd!’ is een uitroep die past bij een 

vreugdevolle gebeurtenis. Wanneer iemand 

bijvoorbeeld jarig is, wensen we hem of haar proficiat. 

Een ander woord voor gefeliciteerd of proficiat is 

‘zalig’, dat ‘jij bent gelukkig te prijzen’ betekent. We 

komen het meerdere keren tegen in het evangelie van 

vandaag, maar dan niet in het kader van een 

vreugdevolle gebeurtenis. Integendeel, het zijn juist de 

armen en kwetsbaren die Jezus gelukkig prijst. 

 

Evangelie: Lucas 6 17. 20-26 

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de 

berg af. Hij bleef staan op een vlak terrein. Daar 

bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen en 

een grote volksmenigte uit heel het Joodse land, uit 

Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon. Hij sloeg 

nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: 

Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk 

Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd 

worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig 

zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon de 

mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u 

beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen 

als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op 

van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op 

dezelfde manier behandelden hun voorvaders de 

profeten. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt 

ge al ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge 

zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult 

klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof 

over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde 

met de valse profeten. 

 

Ter overweging 

Het evangelie van Jezus van Nazaret heeft misschien 

maar één onderwerp: naastenliefde, verbondenheid 

met elkaar. De ander is even belangrijk als jijzelf, de 

ander mag evenveel plaats hebben in de wereld, 

evenveel voedsel, evenveel kleding, evenveel 

aandacht, evenveel gezondheidszorg, evenveel 

welvaart en geluk als ik. Maar dat is het omgekeerde 

van wat er vrijwel overal in de wereld gebeurt: mensen 

zorgen eerst voor zichzelf, beschermen eerst hun eigen 

welvaart, hun eigen gezin, maar ook hun eigen 

industrie, hun eigen bronnen van inkomsten. Jezus 

zegt in de befaamde zaligsprekingen echter het 

omgekeerde. De God van Jezus kiest voor degene die 

arm is, gebrekkig, dom, belachelijk, eenzaam.  

Onze God staat kennelijk aan de kant van degenen die 

in het openbare leven vaak juist met de nek worden 

aangekeken, die geen succes hebben, geen 

voorbeeldfunctie vervullen en geen reclame zijn voor 

de maatschappij. 

Ook wij zeggen dat vaak: geld maakt niet gelukkig. 

Maar intussen lijken we niets anders te doen als ons 

geluk toch in geld en bezit te zoeken. En telkens 

opnieuw houdt de televisie en sociale media ons voor 

wat we allemaal nodig hebben om gelukkig te zijn. 

We hebben een schijnwereld van geluk gecreëerd, 

waarin geluk bepaald wordt door wat we hebben, meer 

dan door wie we zijn. En diep in onszelf weten we dat 

dat niet waar is, en voelen we hoe waar het is wat rabbi 

Kushner schrijft in een boek: niets meer te wensen, en 

toch niet gelukkig... 

Ook Jezus doorzag de schijnwereld van geluk, en de 

mensen die in die wereld geluk zochten hield Hij voor: 

‘Wee u, rijken want wat jullie vertroost, heb je al 

ontvangen’. ‘Wee u, die verzadigd zijt, want nu heb je 

geen honger, maar ben je wel echt verzadigd? Heb je 

echte voldoening en echt geluk ontvangen?’ En Hij 

spreekt de armen zalig, de hongerigen, de verdrietigen 

en de vervolgden. De mensen die het niet gemaakt 

hebben, worden door Hem gelukkig geprezen. Is het 

een doekje voor het bloeden? Of is er meer aan de 

hand? 

Zalig de armen: gelukkig als je arm bent...  

Armoede is niets om trots op te zijn, maar is rijkdom 

dat dan wel? Niet de armoede wordt door Jezus 

geprezen, maar de kunst om arm te zijn, om niet 

afhankelijk te zijn van je geld en je goed. Voel je je 

meer waard omdat je meer bezit? Ben je minder waard 

omdat je minder hebt? En als je iets ontbreekt, dan ben 

je aangewezen op de hulp van andere mensen.  

Dan wordt je verbondenheid met anderen aangereikt. 

Ligt daar niet ook een aanzet tot geluk? Stel je voor dat 

je van niemand iets nodig hebt, dat je niemand nodig 

hebt; wordt je daar gelukkig van? 

Gelukkig ben je als je honger hebt... 

In onze omgeving kennen wij nauwelijks honger. 

Maar waar ze wel voorkomt is ze een groot appèl tot 

onderlinge betrokkenheid. Gelukkig ben je als anderen 

je tekorten zien en je bijstaan. 

Zijn het niet juist de periodes waarin alles tegenzit en 

waarin je tekort komt, waarin je scherp gaat inzien 

waar het in het leven omgaat, wat je echt gelukkig 

maakt? 
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Gelukkig wie hongeren gaat ook over mensen die 

hongeren naar vrede, naar recht en gerechtigheid, en 

die daar de schouders onder zetten, die naar wegen 

zoeken waarin iedereen het goed heeft. Ook dat heeft 

te maken dat je je verbonden voelt met je medemens 

en het niet kunt aanzien dat de een het goed heeft en 

de ander niet. 

Gelukkig degenen die huilen…. 

Mensen die huilen hoeven niet ongelukkig te zijn. 

Veel mensen die echt ongelukkig zijn, zijn niet eens 

tot huilen in staat. Verdriet kun je voelen als je dicht 

bij jezelf bent, als je je kunt laten raken door het leed 

van mensen om je heen, en als je ook de pijn en de 

onmacht van je eigen leven kunt toelaten. Verdriet 

maakt je ontvankelijk voor de troost en de nabijheid 

die anderen je te geven hebben, verdriet verbindt 

mensen met elkaar. 

Gelukkig ben je als je vervolgd wordt... 

Je kunt je vervolgd of in de steek gelaten voelen als je 

je niet aanpast aan wat anderen van je verwachten, als 

je niet meedoet in de race naar mooier en meer, als je 

trouw blijft aan jezelf. Misschien voelen mensen dan 

het diepst dat duurzaam geluk te vinden is in 

verbondenheid met anderen en met de Ander.  
 

Gebed  
 

God van alle mensen, 

richt onze aandacht op wat blijvend is, 

doe ons hechten aan wat echt waarde heeft. 

Laat onze rijkdom gelegen zijn 

in aandacht voor elkaar, 

in eerbied voor het leven 

en zorg om Uw schepping. 

Uw liefde gaat uit naar armen,  

hongerigen, bedroefden, 

en naar allen die zich voor hen inzetten. 

Wij bidden U: 

maak ruimte in ons hart en in ons leven, 

zodat uw Boodschap niet tevergeefs weerklinkt, 

maar vruchten draagt voor een leven dat geen einde 

kent. 

Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 

Gedicht 
 

Durven voelen, 

durven toegeven 

dat wat je hebt 

niet vanzelfsprekend is. 

Dat al wat je hebt 

niet echt het jouwe is, 

maar een geschenk, 

stuk voor stuk, 

uur na uur. 

Durven loslaten, 

niet langer vasthouden. 

Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen. 

Durven stilstaan 

bij de echte diepe honger 

binnen in je. 

Durven kijken 

naar de wezenlijke honger 

van de ander. 

Durven weten dat er honger is 

die niet te verzadigen valt. 

Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen. 

 

Verdriet durven erkennen, 

tranen laten stromen 

bij jezelf, 

bij een ander. 

Durven staan in je verdriet, 

durven meegaan met verdriet 

in eerbied en mededogen. 

Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen. 

 

Durven blijven staan 

in de visie, 

in de levenshouding 

die je koos, 

ook al strijk je tegen haren in, 

ook al krijg je tegenwind, 

ook al ga je over de tong 

en gooit men met modder. 

Op je plaats blijven staan, 

vanuit een plek diep in je, 

die je zegt dat het goed is, 

liefdevol, zinvol. 

Dan pas kan je je bevrijd en gelukkig noemen. 
(Ida Guetens, Domicanen.be) 

 

Mededelingen  

 

Dit weekend is er een extra collecte voor de Parochiële 

Caritas Instelling (PCI). Meer informatie vindt u in het 

parochieblad. 

 

Binnenkort ligt er achterin iedere kerk een folder over 

de bedevaart naar Kevelaer op 13 mei. Alle drie 

pastores gaan mee en hopen dat velen van u ook 

meegaan.  

U kunt de informatie ook vinden op onze website:  

https://dechristoffel.nl/kevelaer-pelgrimage-2022/ 

 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn 

te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Alle goeds en een prettig weekend gewenst. 

 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 

 

In het evangelie van dit weekend zegt Jezus dat arme 

mensen, mensen die honger hebben, mensen die lijden 

of verdrietig zijn, dat zij ‘zalig’ of ‘gezegend’ zijn. Een 

ander woord voor ‘zalig’ is ‘gelukkig’. Dat klinkt raar 

hé, dat Hij die mensen gelukkig prijst. Natuurlijk wil 

Jezus niet dat er nu arme mensen zijn of dat er mensen 

zijn die honger hebben. Daar moeten wij iets aan doen 

hier op aarde. Het gaat er om dat we er op mogen 

vertrouwen dat God juist bij je is als we het op de een 

of andere manier moeilijk hebben, Jezus is steeds dicht 

bij je om je te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om gelukkig te zijn 

 

Goede God, Uw Zoon Jezus spreekt vandaag over 

‘zalig’ en over ‘gezegend’, 

Hij heeft het over ‘geluk’. 

Wij bidden, God, dat mensen gelukkig mogen zijn. 

Jezus denkt dan vooral aan arme mensen, 

mensen die honger hebben of verdrietig zijn. 

Dat zij troost mogen vinden bij U, God. 

Jezus vraagt ons er voor elkaar te zijn. 

Lukt dat, dan zijn we samen gelukkig! 

Dat het zo mag zijn God! Amen. 
(kinderwoorddienst.nl) 

 


