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HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten 
van het pastoresteam  

nr. 124 – Zondag 7 augustus 2022 – 19de zondag door het jaar  
 

Welkom! 

Op deze 19de zondag door het jaar worden we 

uitgedaagd onze blik ver vooruit te werpen. De Heer 

wijst ons op zijn wederkomst en om klaar te staan 

wanneer Hij komt. Waakzaamheid is dus geboden en 

een gewaarschuwd mens telt voor twee! Maar altijd 

waakzaam zijn is een hele opgave. We verslappen al 

snel naar mate de tijd langer duurt, vooral als er 

bijzondere zorgen zijn waarover we wakker liggen. 

Uiteindelijk telt het materiele niet. Onze ziel en 

zaligheid is belangrijker: Dat we de boot niet missen, 

als de Heer wederkomt. We zullen daarom sterker 

moeten worden in de strijd tegen de kleinere en 

grotere bekoringen door de dag heen. We zullen alert 

moeten zijn op de zaken die God raken. Juist omdat 

deze, na verloop van tijd, ook onszelf raken. 
 

Gods Woord op zondag      

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas (12, 32-48)  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Weest niet 

bevreesd, kleine kudde; het heeft uw Vader behaagd u 

het Koninkrijk te schenken. Verkoopt uw bezittingen 

en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die niet 

verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de 

hemel, waar geen dief komt en geen mot hem bederft. 

Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Houdt uw 

lendenen omgord en de lampen brandend! Gedraagt u 

als mensen die wachten op de terugkomst van hun 

heer die naar de bruiloft is om, als hij aankomt en 

klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de 

dienaars die de heer bij zijn komst wakende zal 

vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden      

en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om 

te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of de derde 

nachtwake, gelukkig die dienaars die hij zo aantreft. 

Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op 

welk uur de dief zou komen zou hij niet laten 

inbreken in zijn huis. Weest ook gij bereid, omdat de 

Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet 

verwacht.” Petrus vroeg Hem nu: „Heer, bedoelt Gij 

deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?" De Heer 

sprak: „Wie zou die trouwe en verstandige beheerder 

wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal 

aanstellen om hun op de gestelde tijd hun rantsoen 

koren te geven? Gelukkig de knecht die de heer bij 

zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg 

u: Hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 

Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog 

wel een poosje weg, en begint hij de knechten en 

dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan 

spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen     

op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur 

dat hij niet kent; en hij zal hem met het zwaard 

straffen en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van 

de ontrouwen. De knecht die de wil van zijn heer 

kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde 

volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie 

echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die 

tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. 

Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel worden 

geëist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd zal 

des te meer worden gevraagd." 

 

Ter overweging  

Als we zo eens rondom ons heen kijken en ons oor te 

luisteren leggen naar wat er in de wereld gebeurt, dan 

is er veel dat ons zorgen baart. Is het niet de 

wereldvrede of het klimaat, dan is het wel het welzijn 

of toekomstperspectief in onze eigen kringen. Kijkend 

naar de kerk dan vraag je je ook bezorgd af waar het 

naar toe gaat in de komende jaren, waar staan we over 

tien of vijftien jaar? We kunnen hierover inderdaad 

onze hoofden breken en zelfs ontmoedigd raken. Maar 

zijn deze vragen inderdaad het belangrijkste? Of is er 

iets anders belangrijker? De liturgie van deze zondag 

herinnert ons eraan dat het leven op aarde slechts van 

korte duur is en dat we dus goed moeten weten 
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waarover we onze hoofden breken. Er is nog een korte 

wachttijd tot de terugkeer van de Heer. Het geloof 

maakt ons duidelijk dat het materiele niet belangrijk 

is, maar de staat van onze zielen, onze heiligheid, des 

te meer. Niets zou ons mogen ontmoedigen op onze 

weg in het geloof, op onze weg naar heiligheid, omdat 

we steunen op drie waarheden: (1) God is almachtig; 

(2) God is trouw aan zijn beloften, en (3) God is 

liefde.  
  

God is almachtig. Aan Hem is alles ondergeschikt: de 

wind, de zeeën, gezondheid en ziekte, de hemel en de 

aarde... Hij gebruikt en beschikt over alles om onze 

zielen te redden. Hij faalt niet in het zorgen voor het 

welzijn van al zijn kinderen, zelfs niet voor diegenen 

die het meest alleen en verlaten lijken te zijn. God 

stelt zijn kracht ten dienste van de redding en 

heiliging van de mens. God is trouw aan zijn beloften, 

ondanks onze tekortkomingen en gebrek aan 

loyaliteit, ons gebrekkig beantwoorden aan wat de 

Heer van ons vraagt. Hij laat ons nooit in de steek. Hij 

wordt nooit moe: Hij heeft geduld -oneindig geduld- 

met de mens. Terwijl wij op deze aarde rondlopen, 

laat Hij niemand in de steek. Niemand is een hopeloos 

geval of een verloren zaak. God is altijd de vader van 

de verloren zoon. Hij is de Goede Herder die opzoek 

gaat naar het verloren schaap. En God is liefde. Hij 

laat ons nooit in de steek op onze pelgrimstocht naar 

het hemels paradijs. Hij houdt van ons persoonlijk en 

toont het met daden, ook al hebben we misschien niet 

altijd die ervaring.  
 

De Heer moedigt ons daarom aan om waakzaam te 

zijn. De vijand rust nooit. Hij is altijd op rooftocht. In 

het Hl. Evangelie van vandaag hebben we het 

gehoord:  “Houdt uw lendenen omgord en de lamp 

brandend! Slechts een korte tijd staat tussen ons en de 

definitieve ontmoeting met Christus. Elke dag die 

voorbijgaat brengt ons een stukje dichter bij de 

eeuwigheid. Het kan dit jaar zijn, of het volgende... 

maar ook vandaag nog! En omdat we noch de dag 

noch het uur van zijn terugkeer kennen, maant de 

Heer ons om altijd waakzaam te zijn. Voor diegenen 

die hebben gekozen om met hun rug naar God 

toegekeerd te leven, zal Hij volledig onverwachts 

terugkeren, als een dief in de nacht.   
 

De houding van waakzaamheid daarentegen staat 

tegenover een houding van nalatigheid of slordigheid. 

We zijn waakzaam als we alert zijn op ons dagelijkse 

doen en laten. Ongemerkt maken we vele missers, die 

schade berokkenen aan onszelf en misschien ook aan 

anderen. Als we letten op die kleine dingen, zullen we 

ook gemakkelijker de signalen herkennen die ons op 

de juiste weg wijzen, evenals de gevaren die ons van 

de goede weg kunnen laten afdwalen. Wie geen 

aandacht schenkt aan het kleine, zal het grotere 

uiteindelijk verliezen. Kleine dagelijkse 

overwinningen versterken op hun beurt het innerlijke 

leven en maken onze ziel gevoeliger voor de zaken 

van God, maken ons meer waakzaam. Het gaat om 

vaak voorkomende situaties: de ene 'heldhaftige 

minuut' bij het opstaan of bij het begin van het werk, 

het niet toegeven aan nieuwsgierigheid, de TV uit, 

niet rond surfen op internet; niet te veel eten of 

drinken op een feestje. Het zijn zomaar een paar 

voorbeelden uit het alledaagse.  
 

Als we trouw zijn in de kleine dingen, omgorden we 

onze lendenen, steken we onze lampen aan. Dan staan 

we paraat als de Heer terugkomt. Ons leven zal dan 

een vreugdevol wachten zijn geweest op God, 

almachtig, trouw en vol liefde, ondanks onze huidige 

kopzorgen. Laten we daarom met ons geloof als vaste 

grond vol verlangen uitzien naar Heer die wederkomt. 
 

Gebed  

Heer, Gij zijt de Schepper van al wat leeft, Gij bouwt 

uw stad te midden van de mensen. Vervul ons met 

ijver, dat wij ons licht brandende houden en zodat wij 

klaar staan als Gij met uw liefde alles komt voltooien 

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.  
 

Bijzondere viering in St. Nyk 

Zaterdag 13 augustus is er bijzondere viering bij de 

Lourdesgrot in de pastorietuin te St. Nyk ter ere van 

de Tenhemelopneming van Maria. Onze bisschop, 

Mgr. Van den Hout, zal voorgaan in deze viering. De 

Mis begint om 19u30. Verdere informatie vindt u in 

het parochieblad, bladzijde 5 en bladzijde 45.  
 

Livestream & Nieuwsbrief ronddelen  

De viering uit St. Nicolaasga wordt deze zondag 

(9u30) via livestream en onze website uitgezonden:   

www.dechristoffel.nl   Deze nieuwbrief staat ook op 

de website van onze parochie.    

     Het pastoresteam 

http://www.dechristoffel.nl/
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 Voor de kinderen 

Als er iemand gedoopt wordt, krijgt degene die het Doopsel ontvangt een mooie kaars. Die 

kaars heet een Doopkaars. Aan de paaskaars wordt de Doopkaars aan gestoken. De priester 

zegt daarbij: “Ontvang het Licht van Christus. Blijf leven in dit licht, zodat je bij de 

wederkomst van Christus, Hem tegemoet zult gaan en een plaat zult vinden in Gods woning”. 

Dit gebruik laat zien dat de dopeling een licht voor de wereld is, zoals Jezus het Licht der 

wereld is. Vroeger kreeg de dopeling een beetje zout op de tong. Dit herinnert aan Jezus’ 

oproep aan degenen die Hem volgen om het zout van de aarde te zijn (Mat. 5,13). Zout staat 

voor smaak geven en pit hebben. Vandaag de dag wordt bij het Doopsel geen zout meer 

gebruikt maar de Doopkaars, het Licht, krijgt de dopeling nog altijd mee.  

Vandaag horen we in het Evangelie dat Jezus zegt dat wij onze lampen brandend moeten 

houden. Dat wat licht geworden is moet ook licht blijven, zegt Hij eigenlijk. De Doopkaars 

doen we na de doopviering natuurlijk weer uit en bewaren hem goed in een speciaal doosje. 

Maar in ons hart brand het licht van Jezus verder. De Doopkaars is het uiterlijke teken van het 

licht dat in ons brand en dat wij mogen uitstralen in de wereld om ons heen, in het bijzonder 

bij mensen die het moeilijk hebben, die (zeg maar) in het donker zitten. In het Evangelie zegt 

Jezus verder dat we dit licht goed moeten bewaren, zelf tot dat Hij terug komt. Maar wanneer 

is dat? Dat weten we niet. Daarom is het belangrijk dat we niet verslappen en ons licht niet 

laten uitgaan. Waakzaamheid heet dat. Jezus vraag ons om waakzaak te zijn. Immers, wat licht 

is moet ook licht blijven én licht uitstralen, totdat Jezus zelf weer terugkomt en zijn eeuwig 

licht voor altijd laat stralen en wij in Gods huis mogen wonen. Fijne en lichtende zondag!  

 

 

 


