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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

	
Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	

van	het	pastoresteam		
Zondag	12	juli	2020	15de	zondag	door	het	Jaar	A	

 
Welkom.  
Broeders en zusters afgelopen weekend zijn we in 
de parochie weer gestart met de weekendvieringen. 
Het was mooi en goed om weer samen te komen. 
Als we samenkomen dan hopen we dat we gevoed 
worden, dat er als het ware geestelijke zaadjes van 
geloof in ons worden gezaaid die ons kracht, 
houvast en vertrouwen geven in het leven. Ook dit 
weekend mogen we onze eigen akkers weer laten 
verrijken door het Woord van de Heer, zodat wij 
vrucht mogen dragen.  
 
Het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs 13, 1-9.  
Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de 
oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij 
Hem een menigte zo talrijk, dat Hij in een boot 
moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de 
hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak 
tot hen over vele dingen in gelijkenissen. 'Eens, zo 
begon Hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het 
zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels 
kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de 
rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; 
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. 
Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden 
van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan 
wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de 
distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een 
ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en 
leverde vrucht op: deels honderd -, deels zestig -, 
deels dertigvoudig. Wie oren heeft, hij luistere.' 
 

 

Overweging.  
Stelt u zich eens voor dat u boer of boerin bent, een 
landbouwer, met een klein stukje land. En daarop 
heeft u een lapje grond om aardappelen te telen, en 
asperges en andere groenten en gewassen. Denk 
maar aan de gemengde bedrijfjes zoals die er 
vroeger waren: zo van alles wat. Daarbij moet u 
niet denken aan de keurig geploegde akkers zoals 
we die tegenwoordig overal tegenkomen, maar aan 
een allegaartje van wat goede grond en droge 
zandgrond, er liggen hier en daar stenen, er groeien 
hier en daar brandnetels en distels. Dit stukje land 
is niet afgeschermd door een sloot of hek maar is 
vrij toegankelijk.  
 
Dat stukje bouwland dat bent uzelf, uzelf met uw 
eigenaardigheden, met uw voorkeuren en 
antipathieën, met uw fouten en gebreken. En op 
deze akker werd en wordt zaad uitgestrooid, uw 
leven lang. Dat werk begon al toen u nog een kind 
was, dat werk gaat door tot uw laatste zucht. Uw 
ouders hebben erop gezaaid, leerkrachten op 
school, pastoors in de kerk, familie en vrienden, 
mensen dichtbij, mensen veraf, de krant, de 
televisie, het internet. Er komt in ons leven en in 
onze samenleving heel veel op ons af. Waarden en 
normen en idealen worden ons van verschillende 
kanten voorgehouden. Helaas wordt er ook wel 
onkruid uitgestrooid, maar ook heel veel goed zaad.  
 
De vraag is of dat zaad altijd een weerklank vindt? 
Vindt het goede grond in ons om te gedijen? Ook 
bij ons komt zaad terecht op rotsachtige plekken, 
we horen wel maar het gaat het ene oor in en het 
andere uit. We hebben niet de rust om het echt op 
ons te laten inwerken. Er woekert soms onkruid op 
onze akkers en het vervelende van onkruid is dat 
het vaak lastig is om het blijvend weg te halen.  
 
Gelukkig hebben we allemaal wel ons vruchtbare 
plekken, niemand van ons is puur vruchtbare grond 
maar ook niemand is alleen schrale zandgrond. Ons 
levensakkertje heeft altijd wel goede grond, grond 
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vruchtbaar gemaakt voor onze goede voornemens, 
onze goede wil en dat levert toch een goede oogst 
op, de ene keer wat meer, een andere keer wat 
minder maar goede vruchten zijn er bij ieder van 
ons best te vinden. Soms kun je het voldane gevoel 
hebben dat er van je goede voornemens ook echt 
iets terecht gekomen is. Maar even vaak moeten we 
bekennen dat onze goede wil ergens is blijven 
steken en dat het niet heeft opgebracht wat we zelf 
misschien hoopten. Is dat niet een beetje de 
werkelijkheid voor ons allemaal? Als het leven 
ondanks je goede wil en inzet tegenvalt dan kun je 
moedeloos worden. Je kunt dan zeggen: waarom 
zou ik me nog druk maken, het haalt toch niets uit. 
Waarom zou ik me moe maken met steeds weer te 
proberen zo goed mogelijk te leven? Je bereikt er 
toch niets mee. Misschien staan we allemaal 
weleens aan de bekoring bloot om het op te geven, 
onze idealen, onze verwachtingen, onze goede wil 
om te leven volgens Jezus' boodschap, om zijn 
koninkrijk van liefde en vrede te verspreiden.  
 
Maar als een boer het opgeeft zijn veld te 
bewerken, omdat hij vindt dat het te weinig 
oplevert, dan heeft hij straks helemaal niets meer te 
eten en gaat hij dood van de honger. En als wij het 
opgeven ons levensakkertje te bewerken, te 
ploegen en te zaaien, te wieden en te schoffelen, om 
toch maar zoveel mogelijk te zorgen dat onze grond 
goed en ontvankelijk blijft, dan gaan ook wij dood, 
niet lichamelijk, maar geestelijk. Willen we zinvol 
en verantwoord leven, dan moeten we er steeds 
mee doorgaan, met het taaie geduld dat een boer 
eigen is. Dan zullen we ons akkertje moeten blijven 
voeden met goede vruchten, die in ons leven 
voorbijkomen, dan zullen we ons akkertje moeten 
blijven bezaaien met het Woord van de Heer.  
 
Gedicht.  
Het woord is zaad (Bij Mt. 13) 
Een woord is o, zo gauw gezegd, 
maar denk: waar komt dat woord terecht?  
't Is als een klein onooglijk zaad 
dat stil verborgen wegen gaat. 
Een woord van goedheid of venijn: 
't maakt mensen groot of... kraakt ze klein;  
't kan zijn een woord dat stil vergeeft  
waardoor een mens opnieuw weer leeft. 
Soms is het woord een goede raad 
ofwel een striem die mensen slaat... 
per telefoon een lieve groet 
die eenzaamheid verdwijnen doet. 
Een woord kan zijn als een gebed 
dat nieuwe wegen openzet; 

een brug naar God voor 't hart dat lijdt.  
zo'n woord dat overstijgt de tijd. 
Hoe kostbaar is de taal, het woord 
de ene spreekt... de ander hoort...  
Heer, laat ons luisteren en verstaan 
en maak ons woord tot kostbaar graan. 
 
Verhaaltje De krekel en de munt. 
Een indiaan bezocht zijn blanke vriend in de stad. 
Zij wandelden over straat en de drukte en al het 
lawaai verbaasde de indiaan zeer. Plotseling zei hij 
tegen zijn vriend: "Hoor jij wat ik hoor?" De blanke 
hoorde alleen maar het verkeerslawaai. "Ik hoor 
hier vlakbij een krekel tsjirpen." "Je moet je 
vergissen, er zijn hier geen krekels." Maar de 
indiaan schoof bij een grauwe muur wat bladeren 
uiteen en daar zat een krekel. "Indianen kunnen nu 
eenmaal beter horen dan blanken," zei de blanke. 
Maar de indiaan antwoordde: "Jij vergist je", en 
tegelijk liet hij een muntstukje vallen. Direct 
draaiden zich een paar mensen om. "Zie je wel," zei 
de indiaan, "dat muntje maakte niet meer lawaai 
dan die krekel. ." 
 
Belangrijke mededelingen. 
Afgelopen weekend zijn de weekendvieringen 
weer gestart. Dit is goed verlopen, op sommige 
locaties was het even wennen aan de nieuwe 
maatregelen, toch kunnen we zeggen dat het weer 
prachtig was om met elkaar te kunnen vieren.  
 
Weekendvieringen.  
In de maanden juli en augustus is er een 
zomerrooster. Houdt u daar rekening mee.  
Komend weekend zijn er de volgende vieringen:  
Zaterdagvond om 19:00 in Balk en Lemmer een 
eucharistieviering. Op zondag om 9:30 in Joure een 
eucharistieviering en in Warns een woord en 
gebedsviering. Om 11:00 in Bakhuizen een woord 
en communie viering.  
 
In onze parochie is reserveren niet nodig. We 
vragen u wel als u naar de vieringen komt om de 
aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen in acht te 
nemen.  
 
Tot slot.  
Namens het pastoresteam wensen wij u een 
gezegende zondag toe. We hopen u weer bij de 
zondagsvieringen te zien en mocht u op vakantie 
zijn dan een hele mooie gezonde vakantie 
toegewenst.   
Het pastoresteam
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Voor de kinderen.  
 
 


