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Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	

van	het	pastoresteam		
Zondag	26	juli	2020	17de	zondag	door	het	Jaar	A	

 
Welkom  
U kent allemaal wel het gezegde: waar je schat 
is, daar zal ook je hart zijn. Je ziet iets of 
iemand als een schat in je leven, en dus gaat je 
hart er vanzelf naartoe. Je kunt het ook anders 
formuleren: Je schat ligt daar, waar je hart 
naartoe trekt. Iets of iemand wordt heel 
belangrijk voor je, omdat je echt iets voelt bij 
dat of die andere. In het evangelie van vandaag 
is sprake van een schat die men vindt, en om 
die echt te bemachtigen moet men er alles voor 
over hebben. Als het gaat om een materiële 
schat dan gebeurt dat vaak wel, als het gaat om 
een geestelijke schat, dan ligt dat meestal veel 
moeilijker, ook al omdat men die schat vaak op 
de verkeerde plaatsen zoekt.  
 
Evangelie.  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs 13,44-52.  
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Het Rijk der 
hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een 
akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem 
weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te 
gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. 
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een 
koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij 
een parel van grote waarde had gevonden, ging 
hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. 
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een 
sleepnet dat in de zee geworpen, vissen van 
allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was 
trok men het op het strand; men zette zich neer 
om de goede vissen uit te zoeken en in manden 
te doen, de slechte echter werden 
weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde 
van de wereld: de engelen zullen uittrekken om 
de slechten tussen de rechtvaardigen uit te 
zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal 
geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles 

begrepen?' Zij antwoordden Hem: 'Ja.' Hij zij 
hun: 'Daarom is iedere Schriftgeleerde die 
onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk 
aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en 
oud te voorschijn haalt.' 

 
 
Overweging.  
Als een man thuiskomt en tegen zijn vrouw 
zegt: hallo schat, dan betekent dat: jij bent heel 
kostbaar voor mij, ik ben gelukkig met jou. En 
als ouders zeggen: we hebben schatten van 
kinderen, dan drukken zij daarmee uit hoe 
kostbaar hun kinderen voor hen zijn. 
 
Het evangelie van vandaag heeft een aantal 
korte verhaaltjes over schatten. Het is de wijze 
hoe Jezus vaak de dingen tegen ons zegt; aan 
de hand van gelijkenissen. Het centrale in dit 
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stukje is het rijk de hemelen, hetgeen wordt 
vergeleken met een schat. Maar wat is een 
schat? Wat is zo kostbaar dat het heel 
belangrijk voor je is? Meestal denken we bij 
een schat aan een kist vol geld, goudstukken of 
andere kostbaarheden. Maar een schat is op de 
eerste plaats iets of iemand die je gelukkig 
maakt, waar je heel blij mee bent, iets waar je 
naar kan verlangen, iets waar je heel veel voor 
over hebt om het te bemachtigen en vervolgens 
om het te behouden.  
 
In de kerk spreken we wel vaker over het 
'Koninkrijk van God' het 'Rijk der hemelen' is 
daar synoniem aan. Het gaat om een toestand 
waarin de wil van God ten volle aanwezig is. 
Het is een rijk van liefde, vrede en 
gerechtigheid, waar geen pijn en leed meer is. 
Dit zijn ook precies de drie zaken die we 
gezamenlijk als mensen als grootste schat 
kunnen zien. Want als we loskomen van het 
materiële dan blijven deze drie zaken toch over, 
of niet? Want wat heb je aan materiële rijkdom 
als je niet in vrede leeft, of als je niemand hebt 
met wie je het leven kan delen, of als je door 
gezondheidsklachten lijdt. Zou het materiële je 
dan gelukkig maken? Tuurlijk het kan handig 
zijn, maar het brengt niet het ware geluk in ons 
leven.  
 
Jezus wil ons vandaag aan de hand van de 
gelijkenissen leren dat de deelname aan het rijk 
der hemelen ons een alles overtreffend geluk 
zal geven. Deze deelname komt tot stand door 
in verbondenheid met God en met elkaar te 
leven.  
 
Gebed.  
Heer van hemel en aarde, Schepper van al wat 
leeft, in het hart van elke mens hebt u een groot 
verlangen neergelegd naar geluk, iedere mens 
is in wezen een gelukszoeker, alleen zoekt hij 
het vaak op de verkeerde plaatsen. Geef ons een 
opmerkzame geest, vol wijsheid en begrip, 
opdat wij duidelijk kunnen zien waar we echt 
levensgeluk kunnen vinden. Schenk ons de 
kracht om daar ook alles voor over te hebben. 
Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen 
 
 

Verhaaltje.  
De voorbijganger en de visser 
Eens zat iemand te vissen aan het meer. De zon 
scheen. De visser was rustig en gelukkig. Er 
kwam iemand langs, die vroeg: Waarom 
gebruik je niet meer dan één hengel; dan kun je 
meer vangen. 'De visser zei: 'Nou, wat dan?' 
'Nou,' zei de voorbijganger, 'dan verdien je 
meer.' 'En wat dan,' zei de visser. 'Dan kun je 
een boot kopen en het meer op gaan, om nog 
meer te vangen.' 'Ja, ja; en wat dan,' zei de 
visser. 'Na verloop van tijd kun je misschien 
een groot schip kopen en dan uitvaren en veel 
vis vangen.' 'En wat dan?' zei de visser. 'Dan 
huur je een knecht,' zei de voorbijganger, 'die 
met je vangt, en zo verdien je veel geld met je 
vis.' 'En wat dan?' zei de visser. 'Ja wat dan?' 
zei de voorbijganger, 'ja, eens kijken; dan kun 
je bijvoorbeeld lekker gaan vissen en zitten in 
de zon.' 'Zo is het,' zei de visser, 'laat mij dus 
maar rustig zitten...' 
 
Mededelingen.  
Weekendvieringen  
Deze zijn weer begonnen. In de maanden juli 
en augustus volgens een zomerrooster. 
Komend weekend zijn er de volgende 
vieringen: Zaterdagvond om 19:30 in Sint 
Nicolaasga (Euch.) en in Woudsend (w.c.v)  
op zondag om 9:30 in Balk eigen invulling, 
Joure (Euch.) Lemmer eigen invulling en om 
11:00 Bakhuizen (Euch.)  
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.  
 
Andere suggesties? Als u suggesties hebt voor 
deze “Gods Woord op Zondag”, als u 
bijvoorbeeld zelf een mooi gedicht kunt 
schrijven of een gebed hebt dat u aanspreekt, 
dan horen we dat natuurlijk graag. Via de 
bekende mailadressen van de parochie, locatie 
en pastores kunt u dit insturen.  
 
Of u op vakantie gaat/bent of thuisblijft, we 
wensen u alle goeds toe en hopelijk mooi 
zomerweer en graag weer tot gauw.  
 
Het pastoresteam  



Gods	Woord	op	Zondag	-	Heilige	Christoffelparochie	
Voor de kinderen. 
 

 


