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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

	
Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	

van	het	pastoresteam		
Zondag	23	augustus	2020	–	21ste	zondag	door	het	jaar	A	

 
 
Welkom  
Broeders en zusters, de scholen zijn weer 
begonnen, de bouwvak is weer voorbij, maar het 
'gewone' leven lijkt nog niet weer te zijn 
begonnen. In deze merkwaardige tijd kun je je 
afvragen wat 'gewoon' is. Ik kan mij zo inbeelden 
dat de leerlingen van Jezus ook weleens gedacht 
moeten hebben: wat gebeurt hier allemaal? 
Vandaag krijgt Simon Petrus ook heel wat te 
horen en hij krijgt nogal een opdracht mee voor 
de rest van zijn leven. Een hele 
verantwoordelijkheid, maar deze ligt niet alleen 
bij hem ook wij moeten de kerk mee opbouwen, 
ook wij zijn verantwoordelijk voor onze 
geloofsgemeenschappen.  
 
Evangelie 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs 16,13-20.  
 
In die tijd toen Jezus in de streek van Caesarea 
van Filippus gekomen was, stelde Hij zijn 
leerlingen deze vraag: 'Wie is, volgens de 
opvatting van de mensen, de Mensenzoon?' Zij 
antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de 
Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of 
een van de profeten. ''Maar gij', sprak Hij tot hen, 
'wie zegt gij dat Ik ben? 'Simon Petrus 
antwoordde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de 
levende God.' Jezus hernam: 'Zalig zijt gij 
Simon, zoon van Jona, want niet vlees en 
bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn 
Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: 
Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn 
Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar 
niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van 
het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op 
aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat 
gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel 

ontbonden zijn. 'Daarop verbood Hij zijn 
leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen, dat 
Hij de Christus was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overweging 
Het evangelie van vandaag voert ons naar het 
prilste begin van het pausdom. Jezus bevindt 
zich nog altijd in het heidense Ceasarea Philippi. 
Daar brengt Jezus zijn leerlingen in afzondering 
samen rond de vraag naar zijn identiteit. Wie is 
Jezus feitelijk?  Het is de impulsieve Simon 
Petrus die het antwoord formuleert: “Gij zijt de 
Christus, de Zoon van de levende God”. Het 
antwoord komt spontaan, recht uit zijn hart, en is 
de diepste geloofsuitspraak die in de jonge Kerk 
zal leven. Dat antwoord komt niet van hem zelf, 
het werd hem ingegeven en Jezus zegt dan ook: 
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“ Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, 
maar mijn vader die in de hemel is.” Het geheim 
van Jezus ligt bij God. Had Hij al niet veel 
vroeger gezegd: “Niemand kent de Zoon, tenzij 
de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de 
Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil 
openbaren?”  
 
Het valt op dat in alle evangeliën er geen enkele 
apostel zo zwak wordt afgeschilderd als 
diezelfde Simon. Hij is voortvarend, onbesuisd 
en zo onstuimig dat hij door Jezus altijd weer 
moet worden teruggefloten: Bij Jezus’ 
verheerlijking op de berg wil hij drie tenten 
bouwen -  later wil hij over het water lopen maar 
zakt door de golven - hij weigert zijn voeten door 
Jezus te laten wassen maar moet capituleren -  en 
hij heeft Jezus tot drie keer toe verloochend. Hij 
is inderdaad zeer zwak. Maar telkens heeft hij 
oprecht spijt. “Ga weg van mij, Heer, want ik ben 
een zondig mens.”  Maar hij houdt zielsveel van 
Jezus en Jezus houdt ook veel van hem.  Maar 
het is toch wel verbluffend en paradoxaal dat 
juist aan de zwakste van de apostelen de grootste 
verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd. 
 
Zo zien we dat Jezus gebruik maakt van zwakke 
mensen om zijn boodschap te verkondigen. En 
zo geldt dat ook voor ons, ook wij zijn geen 
heilige boontjes. Maar we mogen wel iedere keer 
weer proberen om die boodschap, om het 
koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid te 
verkondigen en te realiseren. Daarbij kunnen we 
nooit het excuus maken dat we te zwak zijn, er 
niet goed genoeg voor zouden zijn of dat het niet 
onze opdracht is. Als Petrus met al zijn 
zwakheden geroepen is om als eerste Paus de 
kerk te leiden dan kunnen wij met onze 
zwakheden en sterktes toch ook ons steentje 
bijdragen.    
 
Gebed  
Levende God, velen gingen ons voor op de weg 
van het geloof, in hun voetspoor willen wij 
verder gaan, juist als Petrus: vastberaden en 
eigenwijs, enthousiast en zwak. Zend ons uw 
Geest opdat we niet verstarren in onze principes 
maar steeds mee bewegen met het leven dat 
steeds nieuwe perspectieven opent. Help ons om 
een steenrots te zijn, waarop uw kerk stevig staat, 

het kloppend hart van een gemeenschap. Dat 
bidden wij door Jezus Uw Zoon en onze Heer. 
Amen.  
 
Wie is Jezus voor mij? 
Jezus van Nazareth is voor mij: 
iemand die met me meetrekt 
ook als de tocht zwaar is 
die me overeind helpt 
als ik dreig te bezwijken 
die me liefdevol terechtwijst als ik ongelijk heb 
die me vergeeft als ik gezondigd heb 
die aanwezig is als anderen me verlaten hebben 
iemand die liefde is. 
 
Verhaaltje.  
De sleuteldrager 
Er was eens een arme sleuteldrager. Hij had 
alleen maar een sleutel en het was iets heel 
bijzonders. Hij paste op de deur van de hemel en 
als je zo iets verliest dan ben je nog niet gelukkig, 
had de pastoor gezegd. De arme sleuteldrager 
echter had de sleutel al jaren en hij was ook niet 
bang om de sleutel te verliezen want hij had hem 
met ijzerdraad om zijn middel gebonden. En 
iedere morgen als hij wakker werd was hij de 
gelukkigste mens van de wereld en 's avonds 
ook. Nu gebeurde het dat de arme sleuteldrager 
op zekere dag een andere arme sleuteldrager 
tegenkwam. Deze was de ongelukkigste mens 
van de wereld want hij had zijn sleutel verloren. 
Onze arme sleuteldrager bedacht zich geen 
ogenblik. Hij gaf zijn eigen sleutel weg. De 
ander was daar zeer verwonderd over en vroeg: 
"Hoe moet jij nou in de hemel komen als jijzelf 
geen sleutel meer hebt?" "Och," zei onze arme 
sleuteldrager, "ik zal die sleutel niet meer nodig 
hebben, omdat de deur al open zal staan." 
 
Mededelingen.  
Vieringen aankomend weekend:  
Zaterdag 19:30 in Woudsend euch. Zondag 9:30 
Bakhuizen en Sint Nicolaasga euch. 11:00 Joure 
w.c.v. Balk en Lemmer eigen invulling.  
 
Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne 
zondag. Wij hopen u weer te kunnen begroeten 
bij de vieringen.  
 
Het pastoresteam.  
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Voor de kinderen.  
 
 

 


