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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

	
Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	

van	het	pastoresteam		
Zondag	2	augustus	2020	–	18de	zondag	door	het	jaar	A	

 
 
Welkom  
Deze zondag lezen we weer verder in het Heilig 
Evangelie. Na een aantal zondag met parabels over 
het Rijk der hemelen verschuift het beeld een beetje. 
Het komt wat meer in onze richting, om te kunnen 
zien wat onze betrekking en onze bemoeienis is met 
het Koninkrijk van God. Opvallend is daarbij de 
nauwe band die er lijkt te liggen met de Eucharistie, 
als sacrament dat ons wil voeden én als liturgische 
viering ter meerdere eer en glorie van God, tot welzijn 
van ons en van heel Gods heilige Kerk. Ook de eerste 
lezing (die niet op dit blad staat) volgt in zekere zin 
zo’n Eucharistisch patroon en onderstreept het 
Evangelie volgens Mattheus.  
 
Gods Woord op Zondag   
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Mattheüs (14, 13-21).  
In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame 
plek om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te 
weten en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet 
achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote 
menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en 
Hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond 
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: 
„Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. 
Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan 
kopen." „Het is niet nodig dat zij weggaan – zei Jezus 
hun – geeft gij hun maar te eten." Doch zij 
antwoordden: „Wij hebben hier niet meer dan vijf 
broden en twee vissen." Waarop Jezus sprak: „Brengt 
die dan hier." En Hij gaf opdracht dat het volk zich 
zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en 
de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij 
de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij 
aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer 
aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren  en 
aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf 
volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend 
mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen 
niet meegerekend.    

 
 
 
Ter overweging: Geef gij hun maar te eten  
In de Heilige Schrift lezen we hoe Jezus vanuit het 
niets begint aan zijn opdracht om de mensen te redden 
en te verlossen. Al meteen vanaf het begin zien we 
ook hoe Hij mensen betrekt in zijn opdracht. 
Allereerst neemt de Heer zijn zelfgekozen mensen, de 
Apostelen, mee op zijn weg. In de afgelegen 
provincie Galilea bereidt Hij hen voor op het werk dat 
zij zullen gaan doen in navolging van Hem. Soms 
gaat het met horten en stoten. Het zijn per slot van 
rekening ook maar gewone vissers en timmerlieden 
die Hij gekozen had. Jezus aanvaardt dat maar 
tegelijk gaat Hij met hen wel een flinke stap verder. 
Zij hebben A gezegd, nu moeten ze ook B zeggen. 
Met Jezus meetrekken als een vermakelijke 
circusattractie zit er niet in. De uitnodiging om mee te 
gaan is vrij maar niet vrijblijvend. Er wordt ook iets 
van je verwacht als je ‘ja’ zegt op zijn uitnodiging. 
Vandaag wordt dit wel heel duidelijk in het 
Evangelie. Van de theorie en de theologie over het 
Rijk der hemelen schuiven we langzaam naar de 
vraag ‘Wat heb ik daarmee van doen?’ Sinds de dag 
dat wij gedoopt werden, kregen wij ook de opdracht 
mee, ieder naar eigen gaven en talenten, staat en 
stand, om mee te werken met Gods genade en 
zodoende aan de opbouw van het Rijk. Om zo gezegd 
Jezus’ handen en voeten te zijn, zijn ogen en oren, zijn 
Hart en mond. Concreet horen we deze opdracht 
wanneer de Heer tot zijn bezorgde Apostelen zegt 
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‘Geef gij hun maar te eten’. De leerlingen zijn 
natuurlijk bezorgd over hoe het één en ander zal gaan. 
Zij zien de bui al hangen, dat een welwillend en 
aandachtig gehoor omslaat in een woedende en 
muitende bende, als niet op tijd de maag gevuld 
wordt. De praktische oplossing die ze voorstellen 
wordt door Jezus niet overgenomen maar vervangen 
door een geestelijk voedsel dat iedereen verzadigd. 
De Heer zien dat Hij niet alleen zich tot verzadiging 
toe geeft maar tegelijk betrekt Hij ook zijn leerlingen 
in dit heilswerk. ‘Geef gij hun maar te eten’, doen 
jullie nu maar wat jullie horen te doen! De Heer blijft 
er zelf bij en houdt de leiding. Zo is het ook met ons. 
Zo zijn ook wij betrokken in het heilswerk van God 
voor de mens. Wij hebben door Doopsel, Vormsel en 
Eucharistie, en door het geloof in het algemeen, 
feitelijk alles in huis om onze naaste tot voedsel te 
zijn. Moge het zo zijn dat wij rijkelijk kunnen 
uitdelen van alle genaden die wij van de Heer 
ontvangen hebben en zo veel mensen rondom kunnen 
laten delen in de vrede en vreugde die wij aan ons 
geloof beleven.  
 

 
 
 
De Eucharistie: Liturgie, Sacrament en Leef model 
voor elke dag, volgens de Schriften  
In het Evangelie van vandaag vinden we een aantal 
‘stappen’ die de Heer neemt bij het voeden van de 
menigte met de schamele vijf broden en twee vissen. 
De vijf stappen die Jezus neemt, zijn: (1)bidden, 
(2)nemen, (3)zegenen, (4)breken, (5)delen. Deze 
stappen vinden we ook terug in de Liturgie van de 
Eucharistie. Met name tijdens de Consecratie van 
brood en wijn tot Lichaam en Bloed des Heren horen 
we ze heel concreet. Deze stappen vormen tezamen 
daarom ook het werkzame teken van Gods 

onzichtbare genade, m.a.w. het Sacrament. We 
kunnen nog een stap extra maken. Deze vijf stappen 
vormen een leef model. Met de Heer en met de Kerk 
is het onze missie, om (ad1)te bidden voor de mensen 
om ons heen: Dat zij de uitnodiging Gods mogen 
horen en volgen, (ad2)hun lot aan te trekken, 
medeleven te tonen, mee te lijden als het nodig is, 
(ad3)te laten weten dat zij er niet alleen voor staan: 
God is met hen, wij zijn met hen, (ad4)om samen door 
het lijden heen gaan, onder het kruis staan zoals de 
Hl. Maria en de Hl. Johannes onder het kruis van 
Jezus, om het lijden ‘breken’ zoals Christus het brak 
in zijn Lichaam op het Kruis en (ad5)om samen de 
vreugde delen van de overwinning, het goddelijk 
leven. Als wij ons leven zo vorm kunnen geven, zien 
we direct hoe wij als Kerk voedsel en zelfs Sacrament 
zijn in de wereld van vandaag.  
 
Gebed  
Heer Jezus, U kwam als God-mens tot ons en hebt ons 
leven in U opgenomen. U gaf uw Heilig Lichaam als 
voedsel en uw Kostbaar Bloed als drank. Zo leeft U 
in ons en onder ons. Zo mogen wij U uitdragen in 
onze wijze van leven. Wij vragen U: Moge alles in 
ons leven en werken steeds bij U beginnen en met de 
hulp van uw genade tot voltooiing komen. Gij, die 
met de Vader en de Heilige Geest, leeft en regeert, nu 
en tot in eeuwigheid. Amen.  
 
Mededeling 15 augustus  
Maria Tenhemelopneming.  
Op 15 augustus op zaterdagavond om 19:30 is er een 
speciale Maria Tenhemelopneming viering in Sint 
Nicolaasga. Deze bijzondere viering zal bij de 
Lourdes grot en in de pastorietuin plaatsvinden. Het 
is dus een buitenviering. U bent daarvoor van harte 
uitgenodigd, voor stoelen in de tuin wordt gezorgd, u 
hoeft dus alleen maar zelf te komen! Graag tot dan.   
 
Tot slot 
In het parochieblad en op onze website kunt u het 
actuele overzicht vinden van de vieringen, de tijden 
en de plaatsen. Namens het pastoresteam wensen wij 
u een gezegende zondag toe. We hopen u weer bij de 
doordeweekse en/of de weekendvieringen te 
ontmoeten.     
 
Het pastoresteam. 
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Voor de kinderen:  
In het Evangelie van vandaag doet Jezus een wonder! Hij is met heel veel mensen op een veld en daar is geen 
eten voor zoveel mensen. De Apostelen zijn bezorgd over wat er gaat gebeuren. Jezus maakt zich geen enkele 
zorg. Hij zeg gewoon: “Geef jullie ze maar te eten!” Dat kunnen de Apostelen niet. Tenminste, niet uit zichzelf. 
Het Evangelie van vandaag leert ons dat wij bij alles moeten proberen samen te werken met Jezus. Anders 
kunnen wij niets betekenen voor God, voor anderen en ook niet voor onszelf.  
 
Jezus heeft zoveel dat iedereen er genoeg van kan krijgen. Maar wat geeft Jezus dan? Hij geeft zichzelf. De 
heilige Mattheus, die dit stukje Evangelie opgeschreven heeft, verbergt een paar tekens in het verhaal: De vijf 
broden? Dat is Jezus, ons dagelijks brood. Hij had vijf wonden toe Hij stierf aan het Kruis. Voor elke wond één 
broodje om er mee te zeggen: Omdat ik geleden heb, kun jij leven! De twee vissen? Dat is ook Jezus. Het 
Griekse woordje voor vis is ‘ichtus’. De letters zijn een afkorting voor: Jezus Christus, Zoon van God en 
Verlosser. En waarom twee? Omdat Jezus én God was én mens.  
 
Hieronder vind je een mooie kleurplaat van het wonder van de vijf broden en twee vissen. In de Eucharistie 
vieren we elke keer het wonder van Jezus die zichzelf aan ons als geeft. Hopelijk zien we je gauw weer eens in 
de kerk. Fijne zondag allemaal!  
 

 


