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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
26e zondag door het jaar, 25 september 2022 

 

Inleiding 

Barmhartigheid is een centraal gegeven in de Bijbelse 

boodschap. Wie barmhartig leeft, laat zich van binnen, 

tot in zijn diepste wezen, raken door de ander die in 

nood is. Dat is geen flauwe opgave. Het vraagt een 

aandachtige levensinstelling. Jezus vertelt ons 

vandaag een indringende parabel. Hij roept op om te 

kijken naar de mens die aan onze poort ligt en ons om 

hulp vraagt. Hij vraagt ons niet te redeneren om ons 

gemoed te sussen. Hij vraagt om die mens aan te 

kijken. Kan het actueler? 

 

Evangelie: Lucas 16, 19-31 

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: Er was eens een 

rijk man die in purper en fijn linnen gekleed ging en 

iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl een arme, die 

Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. 

Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met wat bij 

de rijkaard van de tafel viel. Maar er kwamen alleen 

honden die zijn zweren likten. Nu gebeurde het dat de 

arme stierf en door de engelen in de schoot van 

Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg 

een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi 

aan vele pijnen, sloeg hij zijn 

ogen op en zag van verre 

Abraham, en Lazarus in diens 

schoot. Toen riep hij uit: Vader 

Abraham, ontferm u over mij 

en geef Lazarus opdracht de top 

van zijn vinger in water te 

dopen en mijn tong daarmee te 

komen verfrissen, want ik word 

door de vlammen hier 

gefolterd. Maar Abraham 

antwoordde: Mijn zoon, 

herinner u hoe gij tijdens uw 

leven uw deel van het goede 

hebt gekregen en hoe op gelijke 

manier aan Lazarus het kwade 

ten deel viel; daarom 

ondervindt hij nu hier de vertroosting maar wordt gij 

gefolterd. Daarenboven gaapt er tussen ons en u 

voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid 

bestaat, - zelfs als men zou willen - van hier naar u te 

gaan noch van daar naar ons te komen. De rijke zei: 

Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van 

mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers; laat 

hij hen waarschuwen opdat zij niet eveneens in deze  

 

 

plaats van pijniging terecht komen. Maar Abraham 

sprak: Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar 

hen luisteren. Maar hij zei: Och neen, vader Abraham! 

Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen 

ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: Als ze naar 

Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook 

niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. 

 

Ter overweging  

Deze parabel wordt zo verteld dat je het haast voor 

ogen ziet: de rijke met de mooiste kleding aan die 

iedere dag uitbundig feest viert.  De rijke brasser.  

Tafels vol voedsel en drank en vrienden om mee te 

feesten. En dan bij de poort, een eindje verderop, de 

arme Lazarus, amper kleren aan en onder de zweren.  

Een vuile zieke man. Niet zo aantrekkelijk.  En 

Lazarus heeft honger en hunkert naar een klein beetje 

voedsel van de rijke. Maar de rijke ziet hem niet. De 

rijke ziet hem pas als beide gestorven zijn en Lazarus 

door de engelen in de schoot van Abraham wordt 

gelegd. En de rijke: die lijdt ondraaglijke pijnen in de 

onderwereld. 

De schoot van Abraham staat 

voor de vindplaats van Gods 

trouw.  En wat opvalt: de rijke 

is een naamloze. De arme niet. 

Lazarus betekent: God helpt. En 

als dat in de Bijbel gezegd 

wordt, dan wordt er meestal 

bedoeld dat zo iemand door de 

mensen in de steek gelaten 

wordt, terwijl hij eigenlijk 

geholpen zou moeten worden. 

Want God komt in de bijbel 

naar voren als een God die 

helpt, één die opkomt voor de 

slachtoffers van menselijke 

ongerechtigheid. ‘God helpt’ 

waar wij mensen tekort 

schieten. 

Lazarus is een straatarm man, een crepeer-geval. Hij 

ligt op straat en vergaat van de honger. Straathonden 

die hun snuit in allerlei vuiligheid steken, likken zijn 

zweren, staat er. Lazarus is al blij met alles wat die 

rijke man in zijn vuilniscontainer gooit, met datgene 

wat in de rijke wereld weggegooid wordt. Je ziet ze 

voor je, ook in eigen land, de mensen die naar de 

voedselbank toekomen of, nog erger, zwervers, die de 
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prullenbakken op straat nazoeken naar van alles. 

Lazarus heten ze dus. Maar Lazarus sterft, staat er, 

gaat dood... 

Lazarus is in de loop van de geschiedenis eigenlijk al 

vele doden gestorven. En ook in onze dagen ligt hij in 

een veelvoud van miljoenen aan de poort van de rijke 

wereld, aan de poort van ónze wereld. Hij is de 

wereldwijde dakloze, de vluchteling, de asielzoeker. 

Hij is van de straat, hij kleumt van de kou of hij 

verbrandt in mateloze hitte. Als hij ziek is, worden zijn 

wonden niet verbonden.  

Ook in ons eigen land komen we hem tegen: het zijn 

de slachtoffers van onze samenleving. Het zijn de 

mensen van de straatkrant en de haast verborgen 

gezinnen, waarvan bijna niemand weet dat ze 

afhankelijk zijn van de voedselbank. Zij allen zijn het, 

die in een wereld vol klinkende namen zelf geen naam 

hebben, naamloos lijden en ook vaak naamloos 

sterven. Maar, en dat is het mooie van de 

evangelieverhaal van deze zondag: voor God hebben 

al deze mensen wel een naam. Ze heten Lazarus: ‘God 

helpt’. Die rijke man heeft geen naam. Dat kan 

iedereen dus zijn die het goed heeft. De rijke die 

Lazarus niet zag staan tijdens zijn leven en daarom in 

de onderwereld terechtkomt. 

Dit verhaal heet niet voor niets een parabel: een 

verhaal dat ons iets duidelijk wil maken en is geen 

schets van hoe het er na dit leven uitziet. Deze parabel 

spreekt ons juist aan op onze rijkdom. Want wij wonen 

hier in Nederland nog zo slecht niet  in vergelijking 

met veel andere landen. Als je de beelden op de 

televisie ziet dan ben je blij dat je hier woont en niet 

daar. Arm en rijk. Grote tegenstellingen kent onze 

wereld. De arme landen met grote schuldenlasten, de 

rijke landen die de macht in handen hebben.  

Ook dichtbij huis heeft onze eigen maatschappij te 

maken met flinke verschillen. En die verschillen zullen 

met de huidige energiecrisis alleen maar toenemen. 

 

Als het voor hem te laat is vraagt de rijke man een 

teken voor zijn broers. Laat Lazarus hen dan 

waarschuwen want ze zijn horende doof en ziende 

blind.  Maar Abraham is onverbiddelijk. Hoezo 

zouden de broers van niets weten?  Niemand kan een 

beroep doen op onwetendheid. Want zij en wij hebben 

immers Mozes en de profeten? Mozes die de leefregels 

aan ons doorgaf en de profeten die niet anders doen 

dan waarschuwen voor onrecht en de oproep om om te 

keren. Heel de heilige schrift spreekt ons aan op onze 

verantwoordelijkheid. Wij hebben geen excuus. De 

rijke, zijn broers en wij weten het wel, maar doen we 

er wat mee? 

De boodschap die Jezus ons brengt is dat we niet 

kunnen leven zonder dat we ons rekenschap geven van 

de mensen om ons heen. We leven niet op een eilandje, 

want de hele wereld komt bij ons binnen door de 

media. De lezing van vandaag roept ons op om ons 

verantwoordelijk te voelen voor de mensen: dichtbij 

en veraf met wie we deze aarde delen. Maar ook voor 

de mensen die ná ons deze aarde zullen bewonen. Ons 

leven vandaag is van invloed op onze omgeving, op 

onze wereld. De keuzes die wij nu maken, hebben 

gevolgen voor anderen. 

Die verantwoordelijkheid is er in het groot en in het 

klein. Een paar voorbeelden: 

Als we rijk zijn omdat we geld hebben, mogen we ons 

afvragen op welke manier anderen daarin kunnen 

delen. Als we rijk zijn, omdat we een fijn gezin 

hebben, met weinig zorgen, dan mogen we ons 

afvagen op welke manier degene die alleen staat of die 

het minder goed hebben met elkaar daarin kan delen.  

Als we rijk zijn, omdat we gezond zijn, kunnen we ons 

afvragen op welke manier we er kunnen zijn voor onze 

zieke medemens. 

Met andere woorden: de opdracht is om solidair te zijn 

met de mensen om ons heen. 

Het gaat om werkelijke betrokkenheid bij elkaar.  

 

Gebed  

 

God, enkel door te breken en te delen 

kunnen wij leren wat vermenigvuldigen is. 

Leer ons zo te delen met wie weinig of niets heeft. 

U die het geluk wilt voor alle mensen, 

geef ons de moed en de vastberadenheid 

om te blijven zoeken naar een antwoord op de grote 

sociale vragen van onze tijd. 

Dat wij niet onverschillig of machteloos toezien op 

onrecht, maar elkaar mogen vinden 

in het onverwoestbaar geloof dat het mogelijk is: 

rijkdom gedeeld en kloven overbrugd. 

Geef ons een open oog om te zien wie onze zorg en 

aandacht nodig heeft, geef ons de moed 

het voorbeeld te volgen van Jezus, uw Zoon., 

die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Mededelingen  

 

Volgende week zondag 2 oktober is er alleen een 

viering om 10.00 uur in Joure. In deze viering zal 

pastor Hoogma tot pastoor geïnstalleerd worden. Onze 

bisschop is hoofdcelebrant en uit alle locaties werken 

mensen mee aan deze viering. 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn 

te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Alle goeds en een fijn weekend gewenst 

 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 

 

Het is deze zondag de laatste zondag van de 

vredesweek. 

VREDE is een leuk doe-woord.  

Want het is de V van vrienden maken.  

Het is de R van ronddansen op een feest.  

Het is de E van echt mijn best doen om lief te zijn.  

Het is de D van doorzetten, volhouden ...  

En tot slot is het de E van even stil met God te praten. 

 

Gebed  

God, 

Wij zijn mensen naar uw beeld. 

Zo heeft U ons gemaakt. 

 

We hebben handen 

om te bouwen aan een wereld 

waar we in vrede kunnen leven. 

 

We hebben voeten 

om naar iemand toe te gaan 

die getroost wil worden. 

 

We hebben ogen 

om te zien 

dat iemand hulp nodig heeft. 

 

We hebben een mond 

om te zeggen 

wat ons dwars zit 

en zo niet kan doorgaan. 

 

Wij zijn mensen naar Uw beeld. 

Ieder verschillend met een eigen kleur. 

Geef dat we al die kleuren gebruiken 

om een hemel op aarde te maken. Amen.

Het evangelie gaat over een rijk man die elke dag feest kon vieren, terwijl een arme man, Lazarus, niet eens de 

kruimels van de tafels van de rijke kreeg om zijn honger te stillen. Beide mannen stierven. De arme man kwam 

bij God in de hemel. De rijke man niet, want tijdens zijn leven had hij niet één keer iets voor Lazarus gedaan.  

De rijke man had geen naam, de arme wel. Zijn naam is Lazarus. Dat betekend: God helpt. God wil graag dat wij 

mensen helpen die hulp nodig hebben. Daarom vertelde Jezus dit verhaal. Ook de puzzel van Samuel geloofsgroei 

gaat daarover. 

 

 

 


