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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
33ste	zondag	door	het	jaar	B

Welkom  
Broeders en zusters, welkom bij deze nieuwe versie 
van Gods Woord op Zondag. In de evangelielezing 
van deze zondag spreekt Jezus in beeldrijke taal over 
het einde der tijden. Het mag ons doen stilstaan bij 
onze eindigheid maar ook bij ons leven in het hier en 
nu.  
 
Evangelie, Marcus 13,24-32 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Maar na die 
verschrikkingen zal in die dagen de zon verduisteren 
en de maan geen licht meer geven; de sterren zullen 
van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in 
verwarring geraken; dan zullen zij de Mensenzoon 
zien komen op de wolken, met grote macht en 
heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om 
zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier 
windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde 
des hemels. Trekt uit de vergelijking met de 
vijgenboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht 
worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de 
zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij deze 
dingen ziet, weet dan dat het nabij is, ja voor de deur 
staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet 
voorbijgaan, totdat dit alles gebeurd is. Hemel en 
aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen 
niet voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet 
niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs 
niet de Zoon, maar de Vader alleen. 

 
Overweging 
Heel duidelijk is in het Evangelie van vandaag te 
merken dat we richting het einde van het kerkelijk 
jaar gaan. Volgende week is het Christus koning en 
daarmee sluiten we het kerkelijk jaar af en begint de 
week daarop de Advent.  

Jezus spreekt vandaag over het einde der tijden, 
vroeger werd daar misschien wel meer over 
gesproken over het laatste oordeel met als uitkomst 
de hemel of de hel.  

 
Dit klinkt behoorlijk zwaar en serieus. En wellicht 
denkt u nu: 'ja wat moet ik hier nu verder mee' of 
'eigenlijk zegt mij dit niet zoveel en heb ik met deze 
zware kant van het geloof niet zoveel'. U zult daar 
niet de enige in zijn, want als ik over dit onderwerp 
in gesprek raak met mensen dan zijn er vaak twee 
prangende punten: allereerst wordt het bestaan van 
de hel in twijfel getrokken en ten tweede de vraag of 
er ook iemand in de hel komt?   
Daarbij wordt er ook vaak aangegeven dat dit 
vroeger gebruikt werd om de mensen bang te houden 
zodat ze in het gareel zouden blijven. Misschien 
werd het vroeger wel te veel gebruikt, maar de kerk 
heeft nog nooit iemand in de hel verklaard. 
Andersom heeft de kerk wel al vele mensen in de 
hemel verklaard. Dit zijn onze heiligen onze 
voorbeelden in het geloof.  
Maar laten we terugkeren naar het Evangelie van 
vandaag. De belangrijke vraag is wat wil Jezus 
hiermee tegen ons zeggen? En hoe kunnen we dat 
een plek geven in ons leven? Als we kijken naar het 
thema 'einde' in ons leven dan worden we daar bijna 
zonder ophouden mee geconfronteerd. Dit kan 
natuurlijk op verschillende vlakken zijn. Zo kan onze 
werkzame periode een einde kennen of het einde van 
een seizoen of het einde van een leven. Maar het 
einde doet niet altijd pijn, integendeel, dikwijls 
verlangen we er sterk naar. Zoals naar het einde van 
pijn en verdriet, van ziekte, van tegenslag, van 
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tweedracht en ruzie. Het einde van oorlog, van 
uitbuiting en onderdrukking, van slavernij en 
vluchten. Het einde van alles wat ons of onze 
geliefden, onze medemensen ongelukkig maakt. Er 
is zoveel dat ons naar het einde doet verlangen. 
Kortom het einde hoeft niet altijd erg te zijn. Maar 
waarom worden we er dan zo bewust van gemaakt 
deze zondag?  
Ik denk dat het beseffen van onze eindigheid ons ook 
kan helpen om onze prioriteiten weer eens te herzien 
en wellicht weer op orde te krijgen. Als we zouden 
weten dat we nog maar een beperkte periode zouden 
hebben tot ons einde wat zou u dan doen? Misschien 
dat de een denkt nou dan ga ik nog even flink de 
bloemetjes buiten zetten. Zou dit een gelukkig einde 
zijn van je leven? Ik denk het niet.  
Zou het niet veel mooier zijn om waar mogelijk je 
fouten ten opzichte van anderen goed proberen te 
maken. Dit klinkt misschien heel kerkelijk, maar 
iemand die op zijn sterfbed ligt die heeft zelden of 
nooit spijt van allemaal wilde plannen die hij niet 
heeft gedaan, maar hij heeft bijna altijd spijt van de 
dingen die hij verkeerd heeft gedaan ten opzichte van 
anderen. Hij is opzoek naar vrede in zijn leven en 
deze vrede zit toch vooral in de relaties die wij 
hebben. En daarbij is één relatie essentieel, de relatie 
die wij met God hebben. Want zoals Jezus vandaag 
tegen ons zegt: 'Hemel en aarde zullen voorbijgaan 
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.'  
Broeders en zusters, hemel en aarde gaan voorbij, 
maar de woorden van Jezus gaan nooit voorbij. Ook 
als alles dreigt te vergaan, blijven zijn woorden 
bestaan. Altijd opnieuw zullen ze voor nieuw leven 
en voor nieuwe menselijkheid zorgen. Ze zijn de 
fundamentele hoop van ons bestaan, het licht aan het 
einde van de duisternis die soms de onze is. Als alles 
vergaat, dan is Jezus, dan is God 
er nog altijd voor ons. Laten wij 
dus leven naar Jezus’ woorden 
van liefde, vrede en 
gerechtigheid, want het zijn 
woorden die leiden naar leven in 
eeuwigheid. Het einde zal dan 
niet het einde zijn maar juist de 
start van een nieuwe begin.  
 
Gebed  
Goede God, al wat leeft, duurt slechts zijn tijd. 
Niets dat uit onze handen komt zal eeuwig duren. 
Maar uw Trouw is eeuwig, uw Liefde blijft. 
Sta ons bij en wees onze steun om, in de wisseling 

der tijden, het echte leven niet uit het oog te 
verliezen, het leven dat ons werd aangereikt door 
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Gedicht: Donker en licht 
Soms is het donker op aarde en vreemd om je heen, 
je ziet niemand meer, je voelt je alleen. 
Geen kleuren en warmte, geen vuur en geen licht, 
zo donker als nacht en geen blij gezicht. 
 
Je ogen, ze zien niet, je lijkt haast wel blind,  
je wilt lieve woorden, je zoekt naar een vrind. 
Je kan niet meer blij zijn: proberen? Het helpt niet.  
Je moet haast nog huilen, je hebt zo'n verdriet. 
 
Maar plotseling gebeurt het. Kijk zie je dat? 
Een ster in het duister, een licht op je pad. 
Het komt naar je toe, al is het piepklein. 
Kom, doe je armen open, het wil bij je zijn. 
 
Dag ster, dag drager wat kom je me geven?  
Is zo'n piepklein lichtje genoeg om te leven? 
Wel klein is mijn ster, alléén kan ik niets. 
Maar als je wilt helpen, dan wordt het wel iets! 
 
Nu jij bent begonnen doe ik met je mee, 
dan schijnen we samen, dan stralen er twee. 
Nu weg met het duister en weg met de nacht.  
Wij dragen het licht en iedereen lacht! 
 
 
Mededelingen  
Coronamaatregelen.  
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal 
coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe 
te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden 
gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke 
bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden 
en een mondkapje te dragen wanneer zij zich 
verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de 
kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast 
blijven de basisregels gelden op het gebied van 
hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. 
 
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.  
 
 


