
Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 
	

1 
	

HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
2de	zondag	van	de	Advent

Welkom  
Vol verwachting klopt ons hart. Dat hoort bij het 
sinterklaasfeest. Het feest van de cadeautjes, hoe 
groter hoe mooier. Ondanks alles schijnen de 
winkels goed gedraaid te hebben, en is er weer 
voor miljoenen verkocht aan spellen en 
dergelijke, bedoeld om kinderen blij en gelukkig 
te maken. In deze adventstijd gaat het ook om 
verwachting, niet verwachting van cadeautjes, 
maar verwachting van een nieuwe tijd, een 
toekomst vol licht voor iedereen. Maar dat licht 
is niet in winkels te koop, niet voor veel en niet 
voor weinig geld. Dat licht moeten we zelf een 
plek geven en ruimte voor maken.  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas 3,1-6 
In het vijftiende regeringsjaar van keizer 
Tiberius, toen Pontius Pilatus landvoogd van 
Judea was, Herodes viervorst van Galilea, diens 
broeder Filippus viervorst van het gewest Iturea 
en Trachonitus, en Lysanias viervorst van 
Abilene, onder het hogepriesterschap van Annas 
en Kajafas, kwam het woord van God over 
Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. 
Daarop begon hij in heel de streek rond de 
Jordaan op te treden en een doopsel van bekering 
te preken tot vergeving van zonden, zoals staat 
in het boek der godsspraken van de profeet 
Jesaja: Een stem van iemand die roept in de 
woestijn: Bereidt de 
weg van de Heer, maakt 
zijn paden recht. Elk dal 
moet gevuld, elke berg 
of heuvel geslecht 
worden; de kronkelpa-
den moeten recht, de 
ruwe wegen effen 
worden. En heel de 
mensheid zal Gods 
redding zien. 

Overweging 
Geen tijd, dat beheerst vaak ons leven. We 
hebben te vaak geen tijd voor mensen, we 
hebben ook dikwijls geen tijd voor God, geen 
tijd om echt van harte te luisteren naar Jezus’ 
boodschap, geen tijd om na te denken over de zin 
van ons leven, geen tijd om stil te staan bij 
ontwikkelingen in de samenleving. Vroeger 
werd er heel de dag door tijd ingeruimd voor 
gebed: morgengebed, avondgebed, voor en na 
het eten, het angelus, het rozenhoedje. Je kunt 
natuurlijk best wat vraagtekens stellen bij de 
manier waarop al de bekende gebeden 
afgeraffeld werden, en bij de zin van twee of drie 
keer op zondag naar de kerk moeten, maar er 
werd wel tijd voor genomen, en dat was op 
zichzelf toch waardevol.  
Vandaag hoorden we in het Evangelie de oproep: 
De Heer komt, baan voor Hem weg door de 
woestijn. Hij komt, maar Hij kan alleen komen 
met zijn vrede en vreugde als jullie ruim baan 
voor hem maken. Dus, aan het werk: ruim 
oneffenheden op en daarbij moet je niet alleen 
denken aan heuvels en dalen in de woestijn maar 
aan de oneffenheden en hobbels in je eigen 
leven, en in de samenleving waar je deel van 
uitmaakt. 
Die weg door de woestijn is beeldspraak, geen 
letterlijke werkelijkheid. Dat is ook precies wat 
Johannes de Doper deed in de tijd dat hij optrad: 
mensen oproepen zich te bekeren, om 
oneffenheden in hun leven op te ruimen. Die 
woorden krijgen wij te horen in deze 
voorbereidingstijd op kerstmis, dat feest van 
vrede op aarde voor alle mensen. 
Ook wij worden opgeroepen om oneffenheden 
op te ruimen, en de grootste berg die wij samen 
moeten wegwerken is de haast waarmee wij 
elkaar soms voorbijlopen, het feit dat we vaak 
geen tijd hebben om iets voor anderen te doen of 
tijd te maken voor God. Het dal wat we moeten 
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opvullen is onze materialistische levenshouding 
waardoor we steeds meer moeten hebben/krijgen 
om voldaan te zijn. Dat is een gat waar velen in 
vallen. 
Het is bijna Kerstmis. Hopelijk hebben we 
allemaal wat tijd om stil staan bij de komst van 
dit kind van de vrede. Zo kunnen en mogen we 
de weg banen in deze Adventstijd voor zijn 
komst. 
 
Gebed 
Deze zondag is het al de tweede zondag van de 
Advent. Laten wij in onze huizen de tweede 
kaars aansteken en het steeds lichter maken op 
weg naar Kerstmis. En bidden we dan:  
 

 
Goede God, wij vragen u om met ons mee te 
trekken op onze weg door het leven. Wij zijn op 
zoek naar licht, licht in donkere dagen, naar 
warmte, warmte die de kilheid tussen mensen 
verjaagd, naar geluk, dat verder reikt dan 
oppervlakkige pleziertjes. Wijs ons de juiste weg 
dat we geen dwaalwegen gaan, niet verloren 
lopen in een leven vol chaos, vol duisternis, dat 
we ons steeds laten leiden door de boodschap 
van Jezus, Uw zoon en onze Heer. Amen 
 
Mededelingen 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de 
coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke 
Kerk uit te breiden. Dit in verband met de 
huidige ontwikkelingen op het gebied van de 
coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden 
voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden 
en dit geldt ook voor Kerstmis. 
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel 
vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten 

tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke 
bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld 
catechesebijeenkomsten of parochiebestuurs-
vergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur 
uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. 
  
Als parochie hebben wij ons hier ook aan te 
houden en heeft dit helaas gevolgen. Tot nader 
order vervallen alle vieringen die na 17:00 
s’avonds plaats zouden vinden. Dit heeft vooral 
gevolgen voor de zaterdagavond vieringen en 
Kerstavond, deze vieringen komen dus allemaal 
te vervallen. Als pastores betreuren wij dit 
natuurlijk ten zeerste. 
 
De doordeweekse vieringen op dinsdagavond 
om 19:00 in Sint Nicolaasga zullen verplaats 
worden naar de dinsdagochtend om 9:30. 
 
Verder kunnen wij alvast mededelen dat wij ons 
best gaan doen om op tweede kerstdag extra 
vieringen in te plannen, hoe dit precies zal zijn 
zullen wij later mededelen via mail, de website, 
nieuwsbrief en afkondiging in de kerken. 
Wij hopen op uw begrip en wensen u ondanks 
alles een goede voorbereidingstijd op weg naar 
Kerstmis. 
Voor vragen en suggesties kunt u altijd contact 
met ons opnemen. 
 
 
De viering van zaterdagavond om 19:00 in Joure 
gaat helaas dus niet door.  
 
In Sint Nicolaasga is er een gezinsviering. Deze 
begint om 11:00.  
 
De gezinsviering en kindernevendienst in 
Bakhuizen gaat niet door, er zal een 'normale' 
viering zijn.  
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  
 
Het pastoresteam.  
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Doordenkertjes Advent- en Kersttijd jaar C, Samuel Advies voor Geloofsgroei  
www.samueladvies.nl 

Sta op,  
Jezus is nabij! 

 
2e zondag van de advent 
 
Lucas 3, 1-6 
 
 
 

 
 
Johannes de Doper leest uit een boekrol. 
Wat zou hij lezen? Kun jij de geheime 
code ontcijferen? (bijv: b + 4 = 4e letter 
na b, = f) 
 

 
“__  __   __  __ __  __ __  __  __ 
 k+2 x+3 e-4 o-4 z+4 h-3 r+5 c+2 j-3 

 
 __  __  __  __  __ __  __  __  __ __  __ __  __  __  __.” 
m-2 q-5 c-2 y+2 v-4 y-3 q-2 k+4 q+1 y+5 c+2 i-1 b+3 g-2 o+3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe kun jij de weg vrijmaken voor Jezus? 

Een belangrijke profeet uit het Oude Testament 
heeft dit 700 jaar daarvoor ook al gezegd. Weet 
jij hoe hij heet? 

J _ _ _ _ _ 

Voor de kinderen.  
 
 


