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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 
Evangelie, overweging en andere berichten 

van het pastoresteam  
Nr. 20 – 9 augustus 2020 

 

Welkom! 

 

In deze tijd zijn veel mensen op het water te vinden. 

Heerlijk als het warm weer is. Anderzijds is het water 

soms een bedreiging door gevaarlijk muien of zware 

stormen. Ook in ons leven kan het stormen. 

Waar en hoe vinden we dan houvast? Je ziet het voor 

je: een peuter die voor het eerst probeert te lopen: 

onzeker, aarzelend, wankelend, zoekend naar 

houvast. Hoe heerlijk is het dan wanneer het bij de 

hand genomen wordt door een volwassene! Te 

midden van wat er in ons leven en in onze wereld 

gebeurt, zoeken ook wij houvast, zekerheid, grond 

onder de voeten. Vandaag lezen we over Gods 

aanwezigheid in de storm. 

 

Gods Woord op Zondag 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Matteüs, 14, 22-33. 

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn 

leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de 

overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou 

zenden. Toen Hij het volk had weggezonden, ging 

Hij de berg op om in afzondering te bidden. De 

avond viel en Hij was daar alleen. De boot was reeds 

een heel eind uit de kust verwijderd en werd 

geteisterd door de golven, want zij hadden 

tegenwind. Tegen de morgen kwam Jezus te voet 

over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen 

Hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van 

streek omdat zij een spook meenden te zien en zij 

begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei 

onmiddellijk tot hen: Weest gerust, Ik ben het. Vreest 

niet. Heer, - antwoordde Petrus - als Gij het zijt, zeg 

mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen. 

Waarop Jezus sprak: Kom! Petrus stapte uit de boot 

en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij 

merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij 

begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! 

Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, 

terwijl Hij tot hem zei: Kleingelovige, waarom hebt 

ge getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, 

ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich 

voor Hem neer en zeiden: Waarlijk, Gij zijt de Zoon 

van God. 

Ter overweging 

 

Stel dat we het volgende zouden dromen: een 

donkere nacht, mensen, misschien wijzelf wel, in een 

boot, tegenwind, hoog water en een wonderbaarlijke 

redding. We weten dat sommige dromen ons iets te 

zeggen hebben. Zouden we in dit geval bij het 

wakker worden weten voor welke levenservaringen 

dit verhaal staat? 

We zouden in ieder geval kunnen ontdekken dat de 

boot staat voor ons leven. Het ook naar voren in 

uitdrukkingen als ‘in het huwelijksbootje stappen’, 

‘in hetzelfde schuitje zitten’, ‘met elkaar opgescheept 

zijn’. Zelfs in de kerk zitten we ‘in het schip’. De 

nacht kan staan voor een tijd waarin we de weg die 

we moeten gaan maar moeilijk kunnen 

onderscheiden, een tijd zonder houvast en goede 

oriëntatie. Storm en hoge golven zijn symbolen voor 

nood, angst, paniek. 

Het evangelie gaat ook over mensen in grote angst en 

nood, die dreigen ten onder te gaan aan de zorgen van 

het heden. Misschien gaat het wel over de werknemer 

die hoort dat hij moet kiezen tussen loonsverlaging of 

ontslag. Misschien gaat het over jezelf als je vanwege 

ziekte je eigen lichaam niet meer kunt vertrouwen, 

als je op de televisie ziet dat gevaarlijke gekken dood 

en verderf zaaien. Soms slaan de paniek en de angst 

in ons leven toe. Wie kan helpen? Hoe komen we 

hier heelhuids doorheen? Soms is daar ineens de 

grootste vraag van allemaal: waar is God als je Hem 

nodig hebt? 

In het evangelie roepen de leerlingen om redding. 

Jezus komt naar hen toe over het water. Geen 

heftigheid, geen bulderende stem, geen terecht-

wijzende vinger, maar een vertrouwenwekkende 

aanwezigheid. Hier is Iemand die weet wat een mens 

kan bedreigen, die daar deelgenoot van geweest is, en 

die daarom niet bang meer is voor water en wind.  

Dat wordt niet meteen begrepen. De leerlingen 

denken eerst nog een spook te zien. Ook dat 

overkomt ons. We dachten alleen te zijn, maar 

ontdekken achteraf de engelen op ons pad. We 

dachten dat God er niet was, maar terugkijkend 

moeten we zeggen: ‘Hij was er toch, Hij liet me niet 

ten onder gaan.’ 
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Het geheim van de redding is het vertrouwen. Dat is 

wat Jezus ons aanreikt als het water ons aan de lippen 

komt en we op het punt staan het vertrouwen juist op 

te geven. Juist dan zegt Hij ons zijn aanwezigheid 

toe. We hebben de innerlijke stilte nodig om het te 

ontdekken. Maar dat is niet gemakkelijk in het geraas 

van de storm. 

Als we nog niet helemaal kunnen vertrouwen, zoals 

ook Petrus overkwam, steekt Hij zijn reddende hand 

uit om ons te ondersteunen. ‘Wees niet bang, Ik ben 

het.’  

Mogen we ons deze belofte altijd, altijd herinneren! 

 

Gebed  

 

God, als ik mezelf verlies  

in de snelle stroming van het leven, 

als ik mezelf kwijtspeel  

in de draaikolk van mensen en dingen, 

als ik verdwaal  

in de waanwereld van illusie en sensatie 

en mezelf terugvind, verslagen, leeg en nutteloos… 

God, als ik mezelf verlies… 

dan zijt Gij de grote stilte, 

de adem van die stilte. 

Dan zijt Gij de diepte die me draagt, 

mijn thuishaven, 

vertrouwd en veilig. 

God, als ik mezelf verlies, 

vind mij dan op de drempel van uw huis 

en laat me bij U binnenkomen. Amen. 

 

In Gods hand 

 

Ik droomde eens en zie  

ik liep aan ’t strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, 

want ook de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen saam het leven door 

en lieten in het zand, 

een spoor van stappen, twee aan twee, 

de Heer liep aan mijn hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik stopte en keek achter mij 

en zag mijn levensloop, 

in tijden van geluk en vreugd;  

van diepe smart en hoop. 

Maar als ik goed het spoor bekeek, 

zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was, 

maar één paar stappen staan. 

 

Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch? 

juist toen ‘k U nodig had,  

juist toen ik zelf geen uitkomst zag 

op ’t zwaarste deel van ’t pad’. 

De Heer keek toen vol liefd’ mij aan, 

antwoordde op mijn vragen: 

’Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, 

toen heb ik jou gedragen’. 

 

Mededeling 15 augustus 

Maria Tenhemelopneming. 

Op 15 augustus op zaterdagavond om 19:30 is er een 

speciale Maria Tenhemelopneming viering in Sint 

Nicolaasga. Deze bijzondere viering zal bij de 

Lourdes grot en in de pastorietuin plaatsvinden. Het 

is dus een buitenviering. U bent daarvoor van harte 

uitgenodigd, voor stoelen in de tuin wordt gezorgd,  

u hoeft dus alleen maar zelf te komen! Graag tot dan. 

 

Vieringen op tv en radio 
Mocht u niet naar de kerk kunnen of willen, dan kunt 

u op zondag de eucharistie op televisie volgen via 

KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.  

Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Mis 

uit om 09.00 uur en 19.00 uur. U kunt het beluisteren 

via de website www.radiomaria.nl. 

 

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.  

 

Tot slot  

In het parochieblad en op onze website kunt u het 

actuele overzicht vinden van de vieringen, de tijden 

en de plaatsen. We hopen u weer bij de 

doordeweekse en/of de weekendvieringen te ont-

moeten. 

We wensen u een heel goed weekend toe. 

 

Het pastoresteam  

 

 

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

 

Kijk eens op onderstaande websites voor een puzzel of werkje 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2014/07/dhja19_puzzel.pdf 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2014/07/dhja19_werkje.pdf 

 

Waar is God?  

 

Het evangelie van vandaag gaat over Petrus die vanuit een boot naar Jezus toe wil lopen over het water.  

En dan opeens wordt hij bang en zakt hij het water in. Maar Jezus steekt zijn hand uit en helpt hem, redt hem. 

Als je naar de tv kijkt, wordt je misschien ook wel eens bang, omdat er zulke enge dingen gebeuren.  

Misschien heb je zelf wel eens iets meegemaakt, waar je heel bang voor was.  

Dan zegt Jezus ook tegen ons: ‘Ik ben er ook voor jou. Ik wil je helpen’. 

Onderstaand verhaal wil je helpen om te begrijpen hoe Jezus, hoe God er is voor ons. 

 

‘Mam, de juf op school heeft verteld dat God overal 

is. Is hij ook in de kamer?’ 

Anja’s moeder heeft haar net naar bed gebracht en 

dan praten ze altijd nog even met elkaar over wat er 

die dag gebeurd is op school. ‘Wat een moeilijke 

vraag’, zegt moeder. ‘God is altijd bij je, dat wel. Hij 

houdt zoveel van je, dat hij je hele leven met je 

meegaat.’ 

‘Ja maar, ik zie God niet. Waar is hij dan? Zit hij in 

mijn prullenmand of zit hij net als jij op mijn bed?’ 

Moeder denkt na. ‘Raak mijn armen eens aan?’, 

vraagt ze. Anja doet het. ‘En nu mijn borst en nu mijn 

neus.’ Dat vindt Anja wel een leuk spelletje. ‘Nu je 

wang en nu je been’, bedenkt Anja. Moeder lacht. 

Anja’s vader komt kijken wat ze aan het doen zijn. 

‘We doen aanrakertje’, zegt Anja. ‘Kijk zo! Zeg het 

dan mam.’ ‘Je moet mijn haar aanraken’, zegt 

moeder. Vader schudt zijn hoofd. ‘Ik ga de koffiepot 

aanraken’, zegt hij. Hij geeft Anja een nachtzoen en 

gaat naar beneden. 

‘En nu moet je mijn liefde aanraken’, zegt moeder. 

Anja aarzelt. Ze raakt de armen en borst van moeder 

aan. ‘Dat heb je toch al gedaan’, zegt moeder.  

‘Je moet mijn liefde aanraken.’ Anja schudt haar 

hoofd. ‘Liefde kan je niet aanraken’, zegt ze. ‘Dat is 

er gewoon.’ Moeder glimlacht. ‘Ik denk dat het met 

God ook zo is’, zegt ze. ‘God is er gewoon.’ ‘Altijd?’ 

‘Altijd!’, zegt moeder, ‘ook als je zo meteen slaapt.’ 

Ze geeft Anja een kus en doet het licht uit.  

‘Slaap lekker’, zegt ze zacht en ze sluit de deur. 

 

 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2014/07/dhja19_puzzel.pdf
https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2014/07/dhja19_werkje.pdf

