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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.  
3de zondag van de Advent

Welkom  

Welkom bij deze nieuwe versie van Gods Woord 
op Zondag. We zijn aangekomen bij de derde 
zondag van de Advent, zondag Gaudete.  

 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs 11,2-11.  

Johannes nu hoorde in de gevangenis over de 
werken van Christus en liet Hem door zijn 
leerlingen de vraag stellen: 'Zijt Gij de Komende, 
of hebben wij een ander te verwachten?' 
Jezus antwoordde hun: 'Gaat aan Johannes 
zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en 
lammen lopen, melaatsen genezen en doven 
horen, doden staan op en aan armen wordt de 
Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij 
die aan Mij geen aanstoot neemt.' Toen zij 
vertrokken, begon Jezus tot de menigte te 
spreken over Johannes: 'Waar zijt gij in de 
woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door 
de wind bewogen? Waar zijt gij dan wel naar 
gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding? 
Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de 
paleizen der koningen. Waartoe zijt ge dan 
uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inder-
daad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! 

Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend 
mijn bode voor U uit, die de weg voor uw komst 
zal bereiden. Voorwaar, Ik zeg u: Onder wie uit 
vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die 
groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de 
kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij. 

 

Overweging 

Dromen van het licht. Klinkt mooi, maar hoe 
licht, waar licht, wat licht? De lezingen van 
vandaag wijzen ons waar we kijken moeten. Het 
is daar licht waar blinden zien en doven horen, 
waar lammen lopen en melaatsen weer genezen 
zijn, waar mensen gered worden en weer 
toekomst krijgen. Klinkt mooi, maar heb je er 
wat aan? Kun je er wat mee? 

Feit is dat het soms eerst donker moet worden 
om dat licht te kunnen zien. Het is net als met de 
maan: overdag kun je hem wel zien, maar hij valt 
pas echt op als licht als het donker is. En zo gaat 
het ook in het leven: soms moet het eerst donker 
worden om het licht, groot of klein, te kunnen 
zien, soms zit het licht zelfs in het donker. 
Er is een verhaaltje over een jongetje van acht 
jaar dat bij het spelen in een diepe koker terecht 
gekomen was. Die koker was nog geen 40 
centimeter breed. Het kind gilde in doodsangst 
en boven hem waren de mensen in paniek. Ze 
wilden allemaal helpen maar wisten niet hoe. 
Ook de ouders van het kind kwamen op de plek 
des onheils. De vader boog zich over de rand van 
de put, en hij hoort zijn zoontje het 
uitschreeuwen van angst, nu de vader over de put 
heen hangt wordt het pikdonker daar beneden. 
Toen zei de vader: je hoeft niet bang te zijn want 
als het donker wordt dan ben ik het. Het gegil 
stopte en de vader gaf zijn zoontje instructies 
over wat hij wel en wat hij niet moest doen. Hij 
laat het touw naar beneden zakken en zegt tegen 



Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 
 

2 
 

zijn zoontje dat hij dat touw onder zijn armen 
moet binden. En dan trekt hij het kind heel 
voorzichtig naar boven En dat was niet bang 
meer want hij wist: als het donker wordt is het 
mijn pappa, en hij kan me hieruit redden. In het 
donkere zat het licht, omdat hij vertrouwen had 
in zijn vader. 

Als we in de evangelieverhalen lezen hoe Jezus 
mensen geneest, dan staat er heel vaak: ga, je 
geloof, je vertrouwen in mij heeft je gered. En 
dat vertrouwen is een heel wezenlijk element van 
licht zijn. Je hoeft niet bang te zijn, want als het 
donker wordt, ben ik er, je kunt me vertrouwen, 
ik laat je niet vallen, ik help je. Dat is licht in de 
duisternis, dat is licht waar we van mogen 
dromen. Dat is ook het licht waar de lezingen van 
vandaag over spreken. Het gaat over een God, 
wiens naam is: ik ben er voor jullie. Het gaat om 
een mens die Immanuël genoemd wordt: dat is 
God met ons. En als het donker wordt in je leven, 
op welke manier ook, dan is Hij er als een 
onzichtbare bron van kracht, van hoop, van licht. 

 

 

Gebed 

God van licht, in Jezus, uw beloofde Messias, 
hebben wij uw licht mogen ontdekken en als een 
bron van hartverwarmende liefde mogen 
ervaren. Hij heeft ook ons een messiaanse taak 
gegeven: om uw licht ook zichtbaar te maken aan 
elkaar, om warmte te zijn voor hen die in de kou 
staan. Schenk ons uw kracht om die opdracht 
waar te maken in ons leven. Laat ons niet in de 
steek en verlos ons van onze machteloosheid. 

Geef ons dromen, idealen en daadkracht opdat 
wij uw toekomst aandurven. Amen 

 

Gaudete 

Gaudete (‘Verheugt u') is het eerste woord van 
het gregoriaanse intredegezang voor de mis op 
de derde zondag van Advent. Deze zondag wordt 
daarom ook wel 'Zondag Gaudete' genoemd. 
Gaudete is ook een kerstgezang. 

De tekst van Gaudete is gebaseerd op 
de Filippenzenbrief (4:4) waar Paulus de 
gemeenschap oproept zich te verheugen: 
"Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug 
u!" Op Zondag Gaudete, de Derde Zondag van 
de Advent, mogen de celebranten van de liturgie 
roze paramenten dragen. De symbolische 
betekenis van het roze: het sobere paars van de 
verwachting van de komst van Christus wordt al 
vermengd met het licht van Kerstmis. Deze 
symboliek geldt ook voor de vierde zondag van 
de Veertigdagentijd (zondag Laetare): het 
glorende licht van de Verrijzenis schijnt al door 
het boetepaars heen. Sommige adventskransen 
zijn toegerust met drie paarse en één roze kaars 
voor zondag Gaudete. 

 

Mededelingen 

Komend weekend is er op iedere locatie een 
extra collecte voor de parochiële caritas de PCI. 
Zij zetten zich in voor de armen in onze parochie.  

 

De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  

 

Het pastoresteam.  
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3e zondag van de advent 
zondag Gaudete 
 
Matteüs 11, 2-11 
 

 
 

Hoeveel dagen is het nog tot Kerstmis? 
 
... december         25 december 
 

3e zondag          Kerstmis 
 

Zoek de 7 verschillen in deze tekeningen van Johannes de Doper: 
 

Wees blij,  
Hij is nabij 

Wat zou de tekenaar 
bedoelen met de 

duiven en sterren die 
hij getekend heeft? 

Jesaja zegt ons vandaag (zie 1e lezing):  
Wees niet bang, je God komt.

Voor de kinderen.  
 
 


