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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
11de	zondag	door	het	jaar	B	

Welkom. 
We leven in een tijd van snel, snel en sneller. Je hebt 
prefab huizen, die in een week op te bouwen zijn. Je 
hebt allerlei machines en computers, die in een uur 
doen waar we vroeger minstens een dag voor nodig 
hadden. Het gevolg is wel dat we haastige mensen 
geworden zijn. We zijn weg gegroeid van de natuur, 
die steeds een geleidelijk proces laat zien. Hoeveel 
mensen eten een snee brood zonder te weten van het 
graan, gezaaid, na verloop van tijd geoogst, gedorst, 
gemalen en gebakken? Hoeveel mensen halen hun 
eten uit de muur, allerlei hapklare brokken, zonder 
dat ze weten wat erin zit? We zien wel de producten 
maar niet de lange weg die daaraan voorafgegaan is, 
en dat is een enorme verarming. Het Evangelie van 
vandaag vraagt om geloof en geduld, en dat samen. 
Het geloof dat er iets groeit, ook al zie je niet hoe. 
Het geduld dat het tijd nodig heeft. Vandaag zaaien 
en morgen de vruchten plukken, dat kan niet. Moge 
het wonder van de natuur, onze ogen ook openen 
voor het wonder van Gods kerk en rijk op aarde.  
 

 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Marcus 4,26-34. 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het gaat met het 
Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; 
hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en 
onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet 
niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten 
voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het 

volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het 
toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor 
de oogst.' En verder: 'Welke vergelijking kunnen we 
vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis 
zullen we het voorstellen? Het lijkt op een 
mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de 
grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; 
maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter 
dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, 
zodat de vogels in 
zijn schaduw 
kunnen nestelen.' 
In vele dergelijke 
gelijkenissen 
verkondigde Hij 
hun zijn leer op de 
wijze die zij 
konden verstaan. 
Anders dan in 
gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal 
met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.  
 
Overweging.  
Naar aanleiding van deze twee gelijkenissen uit het 
Evangelie wil ik u het volgende verhaaltje vertellen:  
Een jongeman had een droom. Hij ging een winkel 
binnen en achter de toonbank zag hij een engel staan. 
Hij vroeg: "Wat hebt u te koop, meneer"? De engel 
antwoordde: "Alles wat u maar wilt!" De jongeman 
begon meteen te bestellen: "Dan zou ik graag overal 
een democratische regering willen hebben, het einde 
van alle oorlogen in de wereld, betere 
levensomstandigheden voor de randgroeperingen in 
onze samenleving, opheffing van alle krottenwijken 
in de derde wereld en . . . " Maar nu viel de engel 
hem in de rede: "Neem me niet kwalijk, jongeman. 
Ik ben bang dat u me verkeerd begrepen hebt. Wij 
verkopen hier geen vruchten, we verkopen alleen 
zaden." 
Misschien dat sommigen van u wel op een boerderij 
zijn opgegroeid of een eigen moestuin hebben. Heel 
wonderlijk vind ik het altijd als je de planten en 
gewassen ziet groeien. Maar hoeveel mensen kennen 
tegenwoordig dat groeiproces, van nabij? Ze kennen 
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de vruchten. Als je tegenwoordig bij de groenteboer 
komt, dan kun je allerlei vruchten kopen, uit binnen- 
en buitenland. Maar van heel dat proces dat daaraan 
voorafgegaan is, daar hebben de meesten geen weet 
van. En de trend van deze tijd is dat we alleen 
geïnteresseerd zijn in het product, en we zijn haastig: 
tijd is geld, dus: op iets wachten is te duur. Net als 
die jongeman uit het verhaaltje, willen we het liefst 
alles meteen kant en klaar: ook wat belangrijke zaken 
in de wereld betreft, zoals vrede overal, maar we 
vergeten dat de vrede de vrucht is van een langzaam 
proces, we vergeten dat we eerst het zaad van de 
vrede moeten zaaien. We vergeten dat we daarvoor 
eerst de grond moeten bewerken, want anders kan het 
zaad niet ontkiemen. We vergeten dat we moeten 
wieden en schoffelen en sproeien. Nee, we willen 
meteen het product. En als dat er niet is, dan zeggen 
we: vrede, een onmogelijke droom, dat komt toch 
nooit.  
Net als die jongeman uit het verhaaltje willen ook wij 
betere leefomstandigheden voor mensen die aan de 
rand van de samenleving terecht zijn gekomen. 
Liefst een instant oplossing van de armoede die ook 
mensen in onze samenleving ondervinden. Maar we 
vergeten dat er eerst gezaaid moet worden, dat je van 
alles moet doen om dat zaadje niet te laten verdrogen 
of te laten overwoekeren door het onkruid. We 
vergeten dat het een hele tijd kan duren voor dat dat 
zaadje vrucht draagt. Maar ja tijd is geld, en we 
verlangen meteen een oplossing. Als we geen snelle 
oplossing zien, dan verliezen we de moed en zeggen 
we: het kan toch niet anders, zo is het nu eenmaal, 
daar moet je je bij neerleggen. En dan gaan we met 
de armen over elkaar zitten en gebeurt er ook niets 
meer. Maar als je niet met zaaien begint, dan zullen 
er ook geen vruchten zijn. En wie het aandurft te 
zaaien, die mag hopen en er op vertrouwen dat er 
vruchten komen, zelfs hele goede vruchten. Zelfs zo 
goed dat wij kunnen zeggen dat het Koninkrijk van 
God zelfs hier en nu gestalte krijgt. Als wij in Jezus 
en zijn boodschap geloven, dan moeten we blijven 
zaaien, blijven werken met veel geduld en 
doorzettingsvermogen, dan mogen we blijven hopen 
dat het vrucht zal dragen, ook al wordt ons geduld 
misschien wel op de proef gesteld.  
 
Gebed.  
Goede God, U zaait goede woorden in ons hart. Wij 
mogen deze woorden in ons hart bewaren en in ons 
zelf laten groeien. Net zoals zaad ook uitgroeit tot 
een plant of boom. Wij mogen er op vertrouwen dat 

uw woorden eigen groeikracht hebben, zoals een 
heel klein mosterdzaadje uitgroeit tot een heel grote 
boom waar vogels in nestelen. Help ons om naar uw 
woorden te luisteren en geduld te hebben zodat ze 
kunnen groeien. Amen 
 
Gedicht.  
Wasdom 

Alwat bestaat is gegroeid uit een ander; 
alwat is hangt aan elkaar. 
Alle zaad van kruid tot mens  
kent zijn eigen vrucht  
bereikt zijn eigen 
wasdom. 
 
Het simpelste bloempje  
het doodgewone vogeltje  
heeft een vorm en kleur  
een voorkomen en taal, 
die geen mens beschrijven  
laat staan bedenken kan. 
 
Daarom kan ik niet anders  
dan geloven in Uw orde  
in uw geest,  
in U die huist in het leven,  
de aarde vernieuwt  
en uiteindelijk alles  
tot voltooiing brengt. 
Goddank. 

Mededelingen.  
 
Livestream  
Gepoogd wordt elk weekend de viering vanuit St. 
Nicolaasga uit te zenden via de livestream op 
www.dechristoffel.nl  
 
Meer mensen kunnen naar de kerk.  
Zoals vorige week al aangegeven kunnen we weer 
met meer mensen in de kerk samen vieren. Wees 
welkom dus!  
 
Gezingsviering Sint Nicolaasga, komend weekend 
is er een gezinsviering met het jeugdkoor in Sint 
Nicolaasga. U bent allen van harte welkom!  
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  

 
Het pastoresteam. 
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Voor de kinderen.  
 


