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HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten 
van het pastoresteam  

nr. 135 – Zondag 23 oktober 2022 – 30ste zondag door het jaar  
 

Welkom! 

Evenals vorige week is het gebed een centraal thema 

in de lezingen van deze 30ste zondag door het jaar. 

Het blikveld verschuift wel een beetje, namelijk van 

volharding in het bidden en daardoor verhoring 

vinden naar hoogmoedigheid en nederigheid in het 

spreken met God en in het spreken over elkaar. De 

noodzaak van het eerlijk bidden worden deze zondag 

duidelijk gemaakt in het Hl. Evangelie. We horen een 

parabel over een Farizeeër en een tollenaar, een 

parabel over hoogmoed en nederigheid, in het 

alledaagse (geloofs)leven maar ook over een 

rechtvaardige God. Het thema van het gebed krijgt dit 

weekend dus een vervolg en verdieping, maar ook 

met een waarschuwing: Doe je niet beter voor dan je 

bent, zie jouw goede werken maar ook de zonden; 

wees eerlijk in jouw gebed en in jouw leven, 

tegenover God en tegenover jouw medemens. 
 

Gods Woord op zondag      

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas (18, 9-14).  

In die tijd zei Jezus tot hen die – overtuigd van eigen 

gerechtigheid – de anderen minachtten, de volgende 

gelijkenis: “Twee mensen gingen op naar de tempel 

om te bidden; de een was een Farizeeër en de andere 

een tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven 

hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik dank u dat 

ik niet ben als de rest van de mensen, rovers, 

onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar 

daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden van 

al mijn inkomsten. Maar de tollenaar bleef op een 

afstand en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de 

hemel; maar hij klopte zich op de borst en zei: God, 

wees mij zondaar genadig. Ik zeg u: deze ging 

gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want al 

wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich 

vernedert zal verheven worden.” 

 
 

Ter overweging  

Evenals vorige week is het onderwerp van de lezingen 

van vandaag Het Gebed. Jezus begon vorige week 

zijn gelijkenis met erop aan te dringen, dat we steeds 

moeten bidden en daarin niet versagen (Luc. 18, 1-8). 

Als we Jezus’ onderricht langs lopen, dan valt op dat 

Hij misschien wel het meest spreekt over het gebed, 

naast het geloof en de liefde. Op vele verschillende 

manieren wil Jezus ons zeggen, dat het gebed 

absoluut noodzakelijk is om Hem te volgen.  
 

Zonder gebed zouden wij de Heer niet kunnen volgen 

in ons dagelijks leven en werken. Voor ons geestelijk 

leven is het net zo noodzakelijk als het voedsel dat we 

eten of de ademhaling voor het lichamelijke leven. 

Het is een gevaar voor iedere christen dat wij ons 

gelovige leven laten verflauwen, door het dagelijks 

doen en laten te laten overheersen en niet meer te 

bidden. Zonder het gebed zullen we louter menselijk 

werk voort brengen. Dat is niet per se slecht maar 

hierin zoeken we, vaak onbewust, toch onszelf en 

onze eigen eer te dienen. Het middel tegen dit gevaar 

is niet het nalaten van ons werk – ons werk zullen we 

altijd zo goed mogelijk willen doen – maar het steeds 

weer tijd maken om in gebed bij de Heer te zijn, zoals 

Paus Johannes Paulus II het eens zei.  
 

 
 

De gelijkenis die wij in het Evangelie van vandaag 

lezen, wil ons leren om waarheid en onwaarheid in het 

gebed van elkaar te onderscheiden en eerlijk te zijn. 
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Voordat de Heer de parabel vertelt, wijst de heilige 

Evangelist Lucas er op, dat Jezus sprak tot sommigen 

die, overtuigd van eigen gerechtigheid, de anderen 

minachtten. De Heer spreekt over twee soorten 

mensen, die bij alle toehoorders bekend waren uit het 

dagelijks leven: een Farizeeër en een tollenaar, de één 

veelal geprezen en de ander veelal op neer gekeken. 

Beiden zijn met hetzelfde doel naar de tempel 

gekomen, namelijk om te bidden. De één spreekt met 

God in een harteloze dialoog. Er ligt geen liefde in 

zijn gebed en evenmin nederigheid. De ander komt 

nauwelijks uit zijn woorden, slechts één zinnetje.  
 

De parabel leert ons dat ons gebed nederig en eerlijk 

moet zijn, vol aandacht en vol vertrouwen, of we nu 

heiligen zijn of zondaars. In de gelijkenis ligt de idee 

opgesloten van de nederigheid als basis van onze 

omgang met God. Hij wil dat wij bidden als 

behoeftige kinderen, die zijn barmhartigheid zoeken. 

God heeft graag dat wij vertrouwelijk met Hem 

omgaan. Als wij in gebed met Hem spreken, mogen 

wij met Hem vrijmoedig spreken over alles, onze 

plannen, het werk, onze angsten en alles wat voor ons 

van belang is, en dat alles met vertrouwen en een 

open hart. Maar de Heer vraagt ons om ons verre 

houden van zelfvoldaanheid, van onterechte 

tevredenheid over onze prestaties. Maar ook voor 

negatieve, pessimistische houdingen, die vaak voort 

komen uit een gebrek aan dankbaarheid en 

vertrouwen, uit een gebrek aan besef dat wij Gods 

geliefde kinderen zijn, hoe wij ook geleefd hebben en 

wat we ook gedaan hebben.  
 

Door aandacht te schenken aan de inhoud van ons 

gebed en onze houding ten opzichte van God zullen 

we veel over onszelf leren en zelfs een ander beeld 

krijgen van onze naasten. We zullen ons vooral 

realiseren dat we ons niet hoeven te vergelijken met 

anderen, niet ten positieve, niet ten negatieve. 

Tegenover God staat ieder voor zich als kind van de 

hemelse Vader. En dat betekent ook dat we elkaar niet 

de maat hoeven nemen, niet ten positieve, niet ten 

negatieve. Ieder staat in zijn of haar eigen 

verantwoordelijkheid tegenover God en Hij zal, als 

Rechtvaardige Rechter, daar zijn bevindingen wel 

over geven. De inhoud van ons gebed en onze 

houding ten opzichte van God is dus erg belangrijk. 

Laten wij onze tijd voor het gebed daarom ook goed 

voorbereiden. Als we ons gebed goed voorbereiden en 

echt alleen zijn met Hem, is het gebed een bron van 

genade. Uit het gebed zullen we kracht kunnen putten 

om ons dagelijks werk te heiligen, om de tegenslagen 

om te kunnen zetten in zegeningen, om alle 

moeilijkheden te kunnen overwinnen en vrede te 

vinden. Laten we overigens niet verontrust worden als 

we soms – of zelfs vaak – niets bijzonders voelen 

tijdens het gebed. Ook de Hl. Moeder Teresa van 

Calcutta ondervond dit een lange tijd, terwijl wij van 

haar het beeld hebben van een zeer godsdienstig en 

heilig geloofsleven. Laten we daarom het gebed nooit 

nalaten. En als het ons te moeilijk wordt, kunnen we 

altijd terugvallen op het gebed van de Kerk, van 

broeders en zusters die met ons en voor ons bidden in 

de hemel en op aarde. Door oprecht gebed zullen ook 

wij Gods Hart weten te raken en zijn genade vinden.  
 

Gebed  

Almachtige eeuwige God, versterk in ons het geloof,  

de hoop en de liefde, en laat ons van harte doen wat 

Gij wilt. Laat ons steeds oprecht tot U bidden, in 

Geest en Waarheid. Gij zijt bekommerd om alle 

mensen: De eenzame en de arme kunnen altijd bij U 

terecht, de vreemdeling en de zondaar vergeet Gij 

niet. Daarom vragen wij U: Bescherm ons tegen 

hoogmoed die bederf zaait in onze harten en zielen. 

Geef ons de moed te bekennen dat wij zondaars zijn, 

zodat wij rechtvaardigheid vinden in uw ogen. Door 

onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, de Rechtvaardige 

Rechter, die met U leeft en regeert, in de eenheid van 

de Heilige Geest, Drieëne God, door alle eeuwen der 

eeuwen. Amen.  
 

100 jaar Lidwina te St. Nyk  

Zaterdagnamiddag is de feestelijke viering van het 

100 jaar bestaan van de Lidwina vereniging. Van 

harte proficiat en zet het goede werk voort! Voor 

verdere informatie: Zie het parochieblad, pag. 39.  
 

Marialof in Woudsend  

Zondagnamiddag is er een feestelijk lof ter ere van 

onze Heilige Moeder Maria in de kerk van Woudsend. 

De viering begint om 17.00 uur. Van harte welkom!  
 

Livestream & Nieuwsbrief ronddelen  

De viering uit St. Nicolaasga wordt dit weekend niet 

uitgezonden. Informatie over vieringen, onze 

parochie, etc. vindt u op: 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 

Vorige week ging het in het Evangelie over bidden. Jezus zei dat we moesten bidden en daarmee niet 

ophouden. Bidden is inderdaad belangrijk. Bidden helpt ons om met God te leven, onze vragen aan Hem te 

stellen en van Hem soms ook een woordje of een teken terug te krijgen. In het Evangelie van deze zondag gaat 

het weer over bidden maar ook over hoe wij moeten bidden. Jezus maakt dat duidelijk met een voorbeeld van 

twee mannen die in de Tempel komen om te bidden. De ene denkt dat hij heel wat is. Hij vindt zichzelf 

geweldig! De andere weet van zichzelf dat hij ook verkeerde dingen heeft gedaan. Naar wie heeft God echt 

geluisterd? Dit is het verhaal:   
 

Jezus gaf nog een voorbeeld. Dat was bedoeld voor mensen die zichzelf beter vinden dan anderen. Jezus zei: 

‘Een farizeeër en een tollenaar gingen naar de tempel om te bidden. De farizeeër stond trots rechtop. En hij 

begon te bidden: ‘God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Want die zijn oneerlijk, ze stelen en ze 

gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Ik betaal belasting aan de tempel over al mijn 

bezit. En ik vast twee keer per week om u te eren.’ Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de tempel. Hij 

durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij huilde en zei: ‘God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij.’ 

Luister naar mijn woorden: Toen de twee mannen naar huis gingen, was de tollenaar bevrijd van zijn schuld. 

Maar de farizeeër niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist 

mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’ 

  

 
 

Dit is het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:  

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.  


