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Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	

van	het	pastoresteam		
Zondag	28	juni	2020	+	Maandag	29	Juni	Petrus	en	Paulus	

 
Welkom.  
Broeders en zusters een goede balans dat is wat we 
bij alles in het leven nodig hebben. Het Evangelie 
van deze zondag is niet zo makkelijk te begrijpen, 
maar ook hier gaat het om een juiste balans. Gelijk 
volgend op deze zondag hebben we het hoogfeest 
van Petrus en Paulus. Twee mannen die niet perfect 
waren maar wellicht daarom juist door onze Heer 
uitverkoren waren om zijn kerk gestalte te geven en 
mede op te bouwen. Straks meer over deze twee 
bijzondere mannen, maar laten we eerst kijken naar 
het Evangelie van deze zondag.   
 
Evangelie. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteus 10, 37-42. 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen „Wie vader 
of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet 
waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, 
is Mij niet waardig. „En wie zijn kruis niet opneemt 
en Mij volgt, is Mij niet waardig. „Wie zijn leven 
vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest 
om Mijnentwil, zal het vinden. „Wie u opneemt, 
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op 
die Mij gezonden heeft. „Wie een profeet opneemt, 
omdat het een profeet is, zal ook het loon van een 
profeet ontvangen ; en wie een deugdzaam mens 
opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal 
ook het loon van een deugdzame ontvangen.  „En 
wie een van deze kleinen al was het maar een beker 
koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, 
voorwaar, Ik zeg u Zijn loon zal hem zeker niet 
ontgaan." 
 
Overweging.  
Veelal wordt bij dit Evangelie gefronst en vaak 
wordt het verkeerd begrepen. Sommigen zullen het 
direct verwerpen nadat ze de eerste zinnen hebben 
gelezen. 'Wie zijn vader of moeder meer bemint 
dan Mij, is Mij niet waardig.' Het klinkt heel 
radicaal en we zullen direct zoiets hebben van 
hoezo mag je je ouders dan niet beminnen? Wat is 
daar mis mee? en als het zo moet dan hoeft het voor 

mij niet. Maar als we het goed lezen dan zullen we 
zien dat het er in dit stukje niet om gaat het een of 
het ander, maar veelmeer en en. Dit wordt ook door 
Jezus zelf op een andere plek in het Evangelie zo 
mooi samengevat in het dubbele gebod van de 
liefde. Er is dus helemaal niks mis mee om van je 
ouders en of je kinderen te houden, het is zelf een 
opdracht van God. Maar er is ook helemaal niks 
mis mee of van God te houden. Daarbij kan het 
natuurlijk niet zo zijn dat je alleen naar God omziet 
wanneer het je uitkomt. Juist in deze tijd lijkt het 
geloof iets dat erbij wordt genomen alsof het een 
hobby is, maar het geloof is zoveel meer. Het is een 
liefdesrelatie met God, het is een zingeving in het 
leven, het is een bron die ons kracht mag geven en 
tot vreugde mag stemmen. Dit Evangelie roept ons 
op om God de eer toe te kennen die Hem toekomt. 
Deze eer wordt in de praktijk gebracht door ons 
kruis op te nemen, door ons leven te geven voor de 
ander, door anderen op te nemen in ons midden, 
door te geven aan mensen die het minder hebben. 
Zoals met bijna alle dingen gaat het in het leven om 
een goede balans. Hiertoe worden we vandaag door 
dit Evangelie opgeroepen; een balans in liefhebben.  
 
Gebed. 
God, Schepper van al wat bestaat, Vader van alle 
mensen, er is zoveel moois in uw schepping, 
daarvoor danken wij U maar het leven soms is zo 
ingewikkeld, en mensen waaien soms met alle 
winden mee dat we niet goed weten welke weg te 
kiezen. Daarom bidden wij U: schenk ons uw Geest 
van wijsheid en kracht opdat we steeds de goede 
keuzes kunnen maken en trouw de weg gaan die U 
ons gewezen heeft: de weg van liefde en 
zorgzaamheid voor al uw mensen. Dat vragen wij 
U door Christus onze Heer. Amen.   
 
Zegenwens 
Dat je handen vol van vrede zijn, 
je voeten in de goede richting gaan, 
je ogen licht in donker zien 
je oren in de stilte God verstaan. 
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Dat je stem met elke nieuwe klank 
de oude wereld kleur en inhoud geeft, 
dat je hart tot in eeuwigheid 
plaats voor liefde heeft. 
 
29 juni, feest van Petrus en Paulus  

 
 
Op maandag vieren we het hoogfeest van Petrus en 
Paulus, de twee topfiguren uit de begintijd van de 
kerk, twee heel verschillende mensen met een 
totaal andere achtergrond. Petrus was een visser, 
toen Jezus tot hem zei: 'kom en volg mij'. 
Hoogstwaarschijnlijk kon hij lezen noch schrijven. 
Voor vissers waren er in die tijd zeker geen 
scholen. Paulus daarentegen kwam uit een totaal 
ander milieu: hij hoorde bij de ontwikkelde Joden, 
hij had gestudeerd, met name in de joodse 
godsdienstige tradities. Tussen deze twee mensen 
bestond, naar onze tijd vertaald, evenveel verschil 
als tussen een havenarbeider en een doctorandus in 
de theologie. In de evangelieverhalen leren we 
Petrus kennen als een razend enthousiaste man, die 
echter niet altijd even verstandig is. Hij krijgt nogal 
eens de wind van voren van Jezus. Bovendien was 
hij een lafaard. Dat is wel een erg hard woord, maar 
een ander woord heb je eigenlijk niet voor zijn 
verloochening van Jezus toen het allemaal een 
beetje kritiek werd. 
En in de handelingen van de apostelen leren we 
Paulus eerst kennen als een felle tegenstander van 
Jezus' boodschap en volgelingen. Hij vervolgde ze 
waar hij ze maar te pakken kon krijgen, totdat hij 
bij Damascus een visioen kreeg dat heel zijn leven 
grondig veranderde. 
Nu vraagt u zich misschien af: waarom deze 
beschrijving van Petrus en Paulus, waarom deze 
nadruk op hun minder goede kwaliteiten en fouten? 

Menselijkerwijs gesproken zou je eigenlijk moeten 
zeggen: deze twee mensen zijn helemaal niet 
geschikt om de grote leiders in de kerk van Christus 
te worden. En toch zijn ze dat wel geweest. Voor 
God is namelijk niets onmogelijk. 
We spreken van de heilige kerk, we spreken van de 
heilige Geest die de kerk leidt, we zeggen: de kerk 
is het werk van God, maar we mogen niet vergeten 
dat God werkt in en door mensen, toen en nu, 
onvolmaakte mensen, mensen van verschillende 
culturen en achtergrond, wijze mensen en domme 
mensen, mensen die fouten kunnen maken. En in 
de geschiedenis van de kerk zijn er ook zeker 
fouten gemaakt. En als de kerk alleen maar 
mensenwerk geweest zou zijn, dan had ze allang 
niet meer bestaan. 
Maar hoe onbegrijpelijk zijn wegen ook zijn: God 
zit er achter en zijn werk gaat nooit verloren. Ook 
nu staan we voor veel vragen in de kerk, over de 
toekomst. Vele gelovige mensen snappen er niets 
van; waarom gaan de jongeren zo weinig naar de 
kerk en vragen zich af: waar moet dat toch naartoe? 
Al die onzekerheden, hoe kan dat toch in Christus' 
kerk? Nu is het natuurlijk een hele schrale troost als 
je weet dat ook Petrus en Paulus in hun tijd voor 
vele onmogelijke uitdagingen stonden en zelfs daar 
met regelmaat onenigheid over hadden, maar het 
onderstreept wel dat de kerk ook mensenwerk is, 
toen en nu, en dat we toch niet bang hoeven te zijn 
voor de toekomst van de kerk, want ze is en blijft 
ook Gods werk. 
 
Belangrijke mededelingen. 
RK geloof op Radio en TV 
Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie 
volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 
2. Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een 
Mis uit om 09.00 uur en 19.00 uur. U kunt het 
beluisteren via de website www.radiomaria.nl.  
 
Weekendvieringen.  
Volgend weekend 4 en 5 juli zullen we weer starten 
met de weekendvieringen. We starten dan met het 
zomerrooster. Dit betekent dat er in dat weekend in 
Lemmer en Balk op zondag 5 juli om 9:30 een 
viering is en om 11:00 in Sint Nicolaasga en 
Woudsend.  
 
Tot slot.  
Namens het pastoresteam wensen wij u een 
gezegende zondag toe. We hopen u weer bij de 
doordeweekse vieringen te zien en vanaf juli weer 
bij de zondagsvieringen.   
Het pastoresteam
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Voor de kinderen: 
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 Heilige Petrus en Paulus, 29 juni 
 

Matteüs 16, 13-19 
 
 
 
 

Zoek de namen van de 12 apostelen, ze kunnen in  
alle richtingen staan. 
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Stichting Kinder- & Jeugdwerk Samuel 
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In vuur en vlam 
voor Jezus 

Petrus   Matteüs Taddeüs 
Jakobus   Bartolomeüs  Simon 
Johannes   Jakobus   Judas 
Andreas   Filippus  Tomas 
 

Waarom staat Paulus 
er niet bij? 


