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Welkom!
Beste medeparochianen, er staat weer een mooi
Evangelie op het programma van deze zondag!
Verzoening is een belangrijk thema. Maar hoe
voorkomen wij dat wij met een opgeheven vingertje
op elkaar afstormen? Vriendschap is de oplossing.
Dat vloeit al voort uit het gebod van de naastenliefde
maar vooral zien we het terug in het leven en het
levensoffer van Jezus Christus. De kerk heeft zo ook
haar eigen ‘vriendschapstaak’ door de verkondiging
van de weg, de waarheid en het leven, waarin en
waarvan Jezus zelf het hart is. Sluiten wij een innige
vriendschap met de Heer?

vriend, die ons de goede weg, de waarheid en het
leven wil wijzen. Hijzelf is ons die weg voorgegaan.
Als we het Evangelie van deze zondag lezen en
beluisteren, samen met de eerste en tweede lezing,
dan ontdekken we dat ook wij deze bijzondere
opdracht hebben: Elkaars broeder en hoeder zijn;
Elkaar wijzen op dingen die niet goed zijn en
waarschuwen voor de gevolgen, nu en later, voor
onze ziel en zaligheid; Elkaars vreugde ook delen en
vergroten tot eeuwige vreugde. De kerk heeft deze
opdracht in haar verkondiging en catechese. Waar
we voor moeten hoeden is dat we al te snel met een
opgeheven vingertje op elkaar af te stormen. In het
verleden zijn we vaak in deze valkuil gevallen. Tot
op vandaag wordt een al te moralistische toon niet
gewaardeerd. Toch hebben wij de opdracht elkaar
aan te spreken op het kwade en te wijzen op het
goede. Welke weg is hiertoe de beste weg? Ik meen
dat de weg van de vriendschap het beste is. Ieder
weet hoe deugdzaam goede vriendschap is. Bij een
goede vriend(in) kun je moeilijkheden bespreken, je
verdriet tonen, blijdschap delen. Wat voor vriend(in)
ben je als je jouw vriend(in) niet waarschuwt voor
gevaren of een arm biedt bij moeilijkheden? Met
andere woorden: Vriendschap is de beste basis. Als
we elkaar toestaan echte vrienden te zijn, als we de
kerk toestaan werkelijk een vriendin te zijn, zullen
we ontdekken hoe de Heer zich als Vriend inmengt
en ons verrijkt met Zijn vriendschap. We volgen
daarmee het voorbeeld dat Jezus gegeven heeft, toen
Hij weldoende rondging en zieken genas, armen en
misdeelden bijstond. Vriendschap met de Heer
betekent verzoening, heil en eeuwige zaligheid.

Gods Woord op Zondag,
de 20ste zondag door het jaar
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Mattheüs (18,15-20).
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer uw
broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier
ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw
broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan
nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op
de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar
hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk.
Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw
hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik
zeg u: wat gij zult binden op aarde zal ook in de
hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op
aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens
zeg ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde
iets vragen ‑ het moge zijn van het wil ‑ zullen zij
het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.
Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn
Naam, daar ben Ik in hun midden.'

Gebed – Lied
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Ter overweging bij de Lezing
Het Evangelie van vorige week bevatte de strenge
woorden dat wij ons kruis moeten opnemen en dat
wie zijn leven probeert te redden het zal verliezen.
Pas door de ‘omkering’ van het perspectief hebben
we gezien dat de Heer deze woorden niet spreekt als
boze heer met opgeheven vinger maar als een ware
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Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

boven ons staan maar naast ons. Zo kunnen ook wij,
zonder opgeheven vinger, onze vriend(in) leiden op
de weg van de Heer, het Evangelie van deze zondag
vervullen, en ook zelf geleid worden naar de
eeuwige vriendschap met God.
Zaterdag 5 september: Diakenwijding in het
Bisdom Groningen Leeuwarden
Deze dag is een belangrijke dag in de geschiedenis
van ons bisdom. Sinds vele jaren is er weer een
wijding tot Permanent Diaken. De heer Sander Hof
ontvangt uit de handen van ons Bisschop deze
bijzondere wijding. Ook vanuit onze
Christoffelparochie willen wij hem (en zijn
echtgenote) van harte geluk toewensen en Gods
zegen over zijn werk als Diaken, dat hij gaat
beginnen in de parochie van het Heilig Kruis
(Stadskanaal e.o.).

Het bovenstaande gebed, of beter gezegd, de
bovenstaande liedtekst, wordt dikwijls gezongen in
protestantse geloofsgemeenschappen waar men zingt
uit de Johannes de Heer bundel. Wie naar het EO
televisieprogramma ‘Nederland zingt’ kijkt, zal het
ongetwijfeld eens hebben gehoord. De tekst is
geschreven door Meier Salomon Bromet en wil ons
vooral bemoedigen bij het vallen en opstaan in het
dagelijks leven. De vriendschap met Jezus is daarbij
van fundamenteel belang. De prachtige melodie is
gecomponeerd door Charles Crozat Converse.

Wat is een Diaken?
Voor velen dringt nu misschien de vraag op: Wat is
een Diaken? Als we in de Heilige Schrift kijken dan
zien we dat het Diakenambt zelfs ouder is dan het
priesterschap in de kerk. In de Handelingen der
Apostelen (hoofdstuk 6, 1-6) lezen we dat de
Apostelen op zeker moment overspoeld werden door
het vele werk. Met name de zorg voor de armen leed
daaronder. De Apostelen hebben daarop besloten
zeven mannen aan te stellen die speciaal belast
waren met de zorg voor armen, weduwen en wezen.
De kern van het Diakenambt is dus het dienstwerk,
in dienst van de bisschop en aan de armen. Vandaag
zouden we kunnen ook zeggen: In Jezus’ Naam een
vriend van de armen. Vandaag de dag kennen we in
de kerk het ‘Permanent’ Diakenambt. Wat wil dit
zeggen? Dit wil zeggen dat deze Diakens later niet
priester gewijd zullen worden. Na de ontwikkelingen
in de vroege kerk ontwikkelde het Diakenambt zich
tot een ‘voorstadium’ van het priesterschap. Het is
een geschenk van het Tweede Vaticaans Concilie dat
het Diakonaat min of meer los gemaakt werd van het
priesterschap, zoals in het begin, en een zelfstandig
permanent ambt werd. De permanent Diakens
mogen daarom ook gehuwd zijn.

Taize-icoon ‘Jezus en zijn vriend Menas’
In Frankrijk is een klein dorpje met de naam Taizé.
In dit kleine dorpje ontstond in de loop van de
vorige eeuw, onder leiding van broeder Roger
Schutz, een kloostergemeenschap bestaande uit
broeders van verschillende kerken en kerkelijke
gemeenschappen. In de loop van de tijd werd het een
sterke trekpleister voor vele jongeren. Naast een heel
eigen en aansprekende stijl van kerkelijke muziek,
ontwikkelde Taizé zich ook als een plaats van
(kerkelijke) kunst. Één heel bekende iconen uit
Taizé, is de icoon van ‘Jezus en zijn vriend Menas’.

Vieringen in de Christoffelparochie
Op de website (onder het kopje ‘Agenda’) en in het
parochieblad vindt u een actueel overzicht van de
weekendviering, met tijden en plaatsen, in onze
parochie. Deze nieuwbrief staat ook op onze
website: www.dechristoffel.nl .
Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne
zondag. Wij hopen u weer te kunnen begroeten
bij de vieringen.
Het pastoresteam.

Deze icoon drukt de vriendschap van Jezus uit, die
Hij met ieder van ons wil aangaan. Hij gaat niet
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Voor de kinderen
Vriendschap is heel belangrijk. Hopelijk hebben jullie ook veel goede vrienden en vriendinnen. Samen met
elkaar kun je alles aan en kun je elkaar helpen als je iets moeilijks moet doen of als je verdriet hebt. Samen heb
je nog meer vreugde en blijdschap als je jouw blijdschap weet te delen met je vrienden en vriendinnen. Jezus is
zo onze Vriend. Hij wijst ons de weg naar het goede en de weg naar de hemel. Hij waarschuwt ons ook voor
wat verkeerd is. Daarom is vriendschap met Jezus zo ontzettend belangrijk. Hoe bouw je vriendschap met Jezus
op? Door te bidden. Door de verhalen over Jezus te lezen in de Bijbel. Door naar de kerk te gaan, waar alle
vrienden van Jezus bij elkaar komen. In de kerk zien we ook dat wij door Jezus vrienden en vriendinnen van
elkaar zijn. Dus: Beste vriend, beste vriendin, hopelijk tot gauw in de kerk!

Dank U, Heer Jezus, dat U mijn vriend wilt zijn.
Met U kan ik altijd mijn vreugde en blijdschap delen.
Bij U kan ik altijd aankloppen als er wat verdrietigs gebeurd is.
U wijst mij altijd de weg van het goede en de weg naar de hemel.
Dank U, Heer Jezus, voor alles en voor altijd.
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