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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	
van	het	pastoresteam		

Tweede	zondag	van	de	Advent,	6	december	2020	
Welkom  
Deze zondag komen we al bij het tweede stapje op 
weg naar Kerstmis. De tweede kaars van de 
Adventskrans mag aan.  
Goede God, de tweede adventskaars is de kaars van 
onze inzet als wegbereider. Dat we niet zelf het 
middelpunt zijn, maar verwijzen naar wie naast ons 
in het leven staat. Help ons, naar het voorbeeld van 
Jesaja en Johannes verwijzen naar de komst van de 
Heer, niet als een magisch gebeuren uit een ver 
verleden, maar als een dagelijkse mogelijkheid. Als 
teken van die inzet steken wij onze tweede 
adventskaars aan. 

 
 
Evangelie.  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Marcus 1,1-8.  
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, 
de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de 
profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die 
voor u de weg zal banen; een stem van iemand die 
roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, 
maakt zijn paden recht, trad Johannes op in de 
woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van 
bekering tot vergiffenis van zonden. Heel de 
landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem 
trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen 
in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden 
beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met 
een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen 
en wilde honing. Hij predikte: 'Na mij komt die 
sterker is dan ik, en ik ben niet waardig te bukken en 
de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u 
gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de 
heilige Geest.' 

Overweging.  
Wellicht bent u in deze dagen geraakt door het geluk 
en de vreugde van de kinderen die vol verwachting 
uit hebben gekeken naar de komst van de Sint. 
Wekenlang verheugen de kinderen zich erop. Soms 
zo erg dat ze nog maar met moeite kunnen slapen. 
Dit vreugdevolle en verwachtingsvolle uitkijken 
naar, is een schat die een kind kan bezitten, maar die 
een volwassenen soms helemaal verloren heeft.  
Met vallen en opstaan proberen we van ons leven iets 
goeds te maken. We hebben de beste bedoelingen, en 
toch: het valt niet altijd mee. Het lukt ons niet om 
altijd in vrede te leven. Geluk en liefde: het zijn 
prachtige idealen, waarvan we – soms, even – mogen 
proeven. Maar we kennen ook de sleur van 
eigenbelang en eigen winst. Daardoor kunnen 
mensen – dichtbij en veraf – nog steeds niet tot hun 
recht komen. Ons leven straalt lang niet altijd iets uit 
van een blijde of hoopvolle boodschap. En toch wil 
deze Blijde Boodschap gestalte krijgen in onze 
wereld. Johannes de Doper spreekt ons daarop aan: 
“Bereidt de weg van de Heer, maak zijn paden 
recht.”  
Stel je voor, dat je nu Johannes zou tegenkomen, heel 
sober gekleed, in een ruwe mantel, blote voeten in 
sandalen, lange verwarde haren, mager, en dat hij op 
de hoeken van alle straten riep: 'Bekeert u! Verander 
uw hart, doe het kwade weg!' Je zou schrikken, weg 
willen rennen, waarschijnlijk hem voor gek 
verklaren, maar je zou ook nieuwsgierig kunnen 
worden, en hem nog eens goed willen bekijken en 
goed naar hem luisteren. Want ergens spreekt hij ons 
allemaal aan en misschien is er ook een boodschap 
voor jou bij.  
Van de mensen die om hem heen staan, krijg je te 
horen, dat Johannes de zoon van Zacharias en 
Elisabeth is, dat hij van de mensen wegtrok, naar de 
woestijn, om daar, helemaal alleen, in de stilte, dicht 
bij de natuur, God te zoeken, met Hem te praten. En 
daar in die stilte, in die eenzaamheid, werd hem 
duidelijk wat hij moest doen: Naar de mensen gaan, 
als heraut, een bode, een profeet om 'de weg te 
bereiden' en te vertellen: Het licht is nabij, de 
vredebrenger zal komen. Laat u dopen en toon door 
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uw daden dat u een nieuw leven wilt beginnen. Het 
is moeilijk voor te stellen dat dit in onze tijd nog 
gebeurt, maar ook nu hebben we nog altijd mensen 
die ons oproepen om ons leven te veranderen en te 
verbeteren.  
In de adventsboodschap van paus Franciscus van 
vorige jaar deed hij een duidelijke oproep daartoe. 
Zo zei hij:  "Kies deze Advent voor gebed en voor 
naastenliefde, in plaats van voor 
consumentisme. Weersta het verblindende licht van 
de consumptie, dat deze maand overal zal schijnen, 
en geloof dat gebed en naastenliefde geen verloren 
tijd zijn, maar de grootste schatten. Als je leeft voor 
spullen, zijn spullen nooit genoeg, hebzucht groeit en 
anderen worden obstakels in de race en dus eindig je 
met je bedreigd te voelen en voortdurend ontevreden 
en boos (…) ‘Ik wil 
meer, ik wil meer, ik 
wil meer. Je hebt vele 
spullen, maar er wordt 
niets goeds gedaan." 
De paus roept ons net 
zoals Johannes op om 
ons te bekeren en deze 
tijd van Advent te 
gebruiken om de Heer 
verwachtingsvol tegemoet te zien in gebed en in 
naastenliefde. Daarvoor zijn inkeer en ommekeer 
nodig. Zodat deze Blijde Boodschap ook in ons een 
klankbord vindt en een uitwerking in onze 
omgeving.  We zullen daarbij creatief moeten zijn in 
deze tijd, maar vooral ons moeten laten leiden door 
het voorbeeld van Jezus, door het licht dat komende 
is.  
 
Gebed.  
Heer onze God, nu wij ons voorbereiden op het 
komende kerstfeest bidden wij U: neem bij ons weg 
wat ons verhindert U te zien in de glimlach van een 
kind, in de liefdevolle zorg van een moeder. in de 
bloei van een bloem, in de kleur van een boom. 
Neem bij ons weg wat ons verhindert U te zien in de 
warmte van een vriend, in de trouw van een mens, in 
de goede zorgen van mensen om ons heen. Open 
onze ogen, opdat wij U meer en meer mogen zien, 
dicht om ons heen. Open onze harten voor de komst 
van uw Messias.  
 
Amen 
 

Mededelingen.  
Géén plek in de herberg?  
We bedoelen dat natuurlijk niet letterlijk, maar meer 
figuurlijk: geen plek in de herberg van de 
maatschappij. Het gaat om mensen die gedwongen 
aan de kant staan: door een ziekte, handicap, 
werkloosheid, armoede of andere oorzaken. Juist de 
Advent is een periode om extra aandacht te hebben 
voor hen die buiten de boot vallen. De caritas- en 
diaconiegroepen, die binnen de locaties van onze 
parochies actief zijn, werken vaak in stilte om 
armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. U kunt 
in deze Adventstijd helpen door wat extra’s te geven 
voor het werk van Caritas in onze parochie. Dat kan 
bijvoorbeeld bij de deurcollecte in het weekend van 
13 december in onze parochiekerken. Maar u kunt 
ook uw zeer gewaardeerde gift overmaken op 
NL74RABO0319092542 ten name van R.K. 
Parochiële Caritas H. Christoffel.  
 
Aanmelden voor vieringen 
Elke locatie in onze parochie heeft een eigen 
aanmeldpunt. Informatie hierover is beschikbaar op 
onze website. Op de website (onder het kopje 
‘Agenda’) en in het parochieblad vindt u een actueel 
overzicht van de weekendviering, met tijden en 
plaatsen, in onze parochie.  
 
Mondkapje in de kerk? 
Het is een dringend advies van onze bisschoppen dat 
u een mondkapje draagt in de kerk en tijdens de 
viering. Zeker bij binnenkomst, het verlaten of op 
andere momenten dat u door de kerk rondloopt 
willen we u vragen om een mondkapje te dragen.  
 
Livestream van vieringen vanuit St. Nyk 
De vieringen vanuit St. Nyk zijn te volgen via de 
livestream. We zijn nog bezig om deze stream 
helemaal goed af te stellen. Op onze website 
www.dechristoffel.nl vindt u de livestream link. 
 
Brief van onze bisschop.  
Via de volgende link kunt u de Adventsbrief lezen 
van onze bisschop Ron van den Hout.  
https://bisdomgl.nl/een-brief-van-bisschop-ron-van-
den-hout-bij-gelegenheid-van-advent-2020/ 
 
Van harte wensen wij u allemaal een gezegende 
adventstijd toe en ook een mooie Sinterklaasavond! 
Het pastoresteam. 
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Doordenkertjes Advent- en Kersttijd jaar B, Stichting Kinder- & Jeugdwerk Samuel 
www.stichtingsamuel.nl 
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Ontcijfer de geheime code en vind de zin van het evangelie.  
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Maak je klaar 

voor Jezus. 

 
Voor de kinderen. 

  


