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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
27ste	zondag	door	het	jaar	B	

Welkom  
Broeders en zusters, welkom bij deze nieuwe versie 
van Gods Woord op Zondag. Vandaag staat het 
huwelijk centraal in het Evangelie, het is in de ogen 
van God niet iets vrijblijvends, maar juist iets heel 
waardevol wat niet zomaar verbroken mag worden.  
 
Evangelie van deze zondag. Marcus 10,2-16. 
In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: 
'Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?' 
Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij ant-
woordde hun met een wedervraag: 'Wat heeft Mozes 
u voorgeschreven?' Zij zeiden: 'Mozes heeft 
toegestaan een 
scheidingsbrief op te 
stellen en haar weg te 
zenden.' Doch Jezus 
antwoordde hun: 'Om 
de hardheid van uw hart 
heeft hij die bepaling 
voor u neergeschreven. 
Maar in het begin, bij 
de schepping, heeft 
God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de 
man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden 
aan zijn vrouw en deze twee zullen een vlees worden. 
Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij 
geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, 
mag een mens niet scheiden.' Thuis ondervroegen de 
leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij sprak tot 
hen: 'Wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt, 
maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. 
En wanneer zij haar man wegzendt en een ander 
huwt, begaat zij echtbreuk.' De mensen brachten 
kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou 
aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen 
Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: 'Laat die 
kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. 
Want aan hen die zijn zoals zij behoort het 
Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het 

Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er 
zeker niet binnengaan.' Daarop omarmde Hij ze en 
zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde. 
 
Overweging 
Bij het lezen van dit evangelie moest ik denken aan 
een verhaaltje. Een klein jongetje had zijn hand in 
een kostbare vaas gestoken en kreeg hem er met geen 
mogelijkheid meer uit. Hij schreeuwde om hulp. 
Maar hoe men ook aan zijn arm rukte en trok, hij 
schreeuwde alleen maar nog harder. Tenslotte moest 
de kostbare vaas er aan geloven om de hand te 
bevrijden. En toen ontdekte men ook waarom die 

hand er niet meer uit kon: in de vaas 
had een euro gelegen en die hield de 
jongen stevig in zijn vuistje. Jammer 
van die kostbare vaas, zei iedereen. 
Als een huwelijk stuk loopt, en helaas 
gebeurt dat nogal eens, dan is dat ook 
een kostbare vaas die gebroken wordt 
en uiteraard meer dan dat. Er kunnen 
talloze redenen zijn dat een huwelijk 

stuk loopt, maar heel vaak heeft het te maken met een 
gebalde vuist, dat men iets niet kan loslaten, wil 
loslaten. Vaak heeft het te maken met een 
krampachtig vasthouden aan eigen voorkeuren, 
eigen hobby's, eigen wensen en verlangens, 
waardoor iets dat veel kostbaarder is kapot gaat. Het 
is altijd een heel verdrietige zaak voor alle 
betrokkenen vooral ook voor de kinderen als die er 
zijn. 
In onze samenleving zijn een heleboel factoren aan 
te wijzen die een duurzaam huwelijk kunnen 
bedreigen. Een ervan is het feit dat echt rekening 
houden met elkaar steeds moeilijker wordt in onze 
samenleving. Iedereen wil vasthouden aan zijn eigen 
levenswijze, zijn eigen leefstijl, zijn eigen geluk, en 
te gemakkelijk wordt vaak gedacht dat de ander zich 
maar moet aanpassen en er is voor jou geluk. Zoals 
alles in de maatschappij lijkt het huwelijk ook ten 
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onder te gaan aan de individualisering van de 
maatschappij. Vroeger had je grote gezinnen, vaak 
klein behuisd. Kinderen leerden haast automatisch 
rekening te houden met elkaar, ze moesten wel, meer 
kinderen op één slaapkamer, twee in één bed, samen 
aan tafel in een krappe keuken, samen spelen met 
dezelfde spelletjes. Spelende wijs leerden ze 
rekening houden met elkaar, dat je echt niet altijd je 
eigen willetje kunt opleggen aan anderen. Nu zijn de 
gezinnen veel kleiner, de meeste kinderen hebben 
hun eigen slaapkamer, vaak ook hun eigen computer, 
hun eigen televisie, hun eigen speelgoed, hun eigen 
dit hun eigen dat.... Voor de huidige generaties lijkt 
het veel moeilijker om te leren dat je op allerlei 
terreinen rekening moet houden met elkaar. En dat is 
toch wel essentieel voor een goed huwelijk. 
Jezus spreekt vandaag over het 
onverbrekelijk karakter van het 
huwelijk. Het huwelijk zoals het 
God voor ogen staat is gericht op het 
diepere geluk van de mens. Jezus 
komt om het geluk van de mens te 
herstellen en dus ook het huwelijk te 
herstellen zoals God het heeft 
bedoeld. Het huwelijk is er namelijk niet om 1 
gelukkig te maken, het is er ook niet als instrument 
om jezelf gelukkig te maken, maar juist om de ander 
gelukkig te maken. En als beide partners dit met 
oprechte overgave doen, dan zal een huwelijk slagen 
en zal het een beeld worden van Gods liefde in deze 
wereld. De Engelse filosoof schrijver/theoloog Sir 
Robert Anderson heeft eens gezegd: Ieder huwelijk 
dat ouder is dan een week kent gronden tot 
echtscheiding. De kunst is het vinden en blijven 
vinden van gronden om bijeen te blijven. 
 
Gebed.  
God van liefde, U roept elke mens om zijn leven in 
liefde te delen met anderen, een mens alleen loopt 
verloren in de grote wereld, alleen samen met 
anderen kan hij geluk en vrede vinden. Toch gebeurt 
het dat mensen elkaar het leven zuur maken, dat 
oorlog en geweld heersen in plaats van vrede. Help 
ons trouw te zijn aan uw roeping door trouw te zijn 
aan elkaar. Dat vragen wij U door Christus onze 
Heer. Amen.  

Op 4 oktober vieren de het 
feest van de Heilige 
Franciscus van Assisi. 
Gebed van Franciscus van 
Assisi:  
Heer, maak mij een 
instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen 
waar haat heerst, laat mij 
vergeven wie mij beledigde, laat mij verzoenen wie 
in onmin leven, laat mij geloof brengen aan wie 
twijfelt, laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, laat mij 
licht brengen aan wie in duisternis is, laat mij 
vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet 
zoeken getroost te worden, maar te troosten, niet 
begrepen te worden, maar te begrijpen, niet bemind 
te worden, maar te beminnen. Want het is toch door 
te geven, dat men ontvangt door te verliezen, dat men 
vindt door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige 
leven.  
 
Mededelingen.  
In Bakhuizen zal er komende zondag een familie 
viering zijn, met als thema: Liefde die altijd blijft. De 
muziek komt van X-Jong en voor de allerkleinste is 
er de mogelijkheid om deze in de crèche te brengen. 
Na de viering is er gezamenlijk koffiedrinken.  
 
Komende zondag zal de EHC-voorbereiding  starten 
welke gezamenlijk plaatsvindt met de 
gezinsvieringen in Sint Nicolaasga. Deze viering zal 
in teken staan van de H. Franciscus van Assisi. De 
kinderen kunnen hun huisdier of knuffel meenemen.  
 
Livestream vanuit Sint Nicolaasga op onze website: 
www.dechristoffel.nl  
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  

Het pastoresteam. 
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Voor de kinderen.  
 


