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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 
Evangelie, overweging en andere berichten 

van het pastoresteam  
nr. 36 - Zondag 29 november 2020 – 1ste Advent 

 

 

Welkom! 

“Nieuwe ronde, nieuwe kansen” zouden we deze 

zondag kunnen zeggen. Met het feest van Christus 

Koning hebben we vorige week zondag het vorige 

kerkelijk jaar afgesloten. De viering van Christus als 

Koning van alles was als het ware de climax van de 

rode draad die het kerkelijk jaar volgt na Pasen en 

Pinksteren. Deze zondag beginnen we weer bij het 

begin. We beginnen bij de profetie van de komst van 

de Messias. We herhalen het gebed dat door de 

eeuwen heen geklonken heeft “Maranatha, kom Heer 

Jezus, kom!” Daarmee hebben we een nieuwe kans 

om ons geloof opnieuw vanaf het begin te doordenken 

en te verdiepen. Daarom wens ik u niet alleen een 

gezegende zondag maar ook een gezegende Advent 

én een gezegend nieuw kerkelijk jaar.  

 

Gods Woord op Zondag 29 november,  

de 1ste zondag van de Advent     

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus (13, 33-37).  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Weest op uw 

hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer 

het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man 

die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn 

huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer 

overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de 

deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus 

waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des 

huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij 

het hanengekraai of 's morgens vroeg. Als hij 

onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. 

En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest 

waakzaam!” 

 

Ter overweging  

Vorige week zondag hebben we het hoogfeest van 

Christus Koning gevierd. Met dat hoogfeest vierden 

we dat Christus als overwinnaar op het einde van de 

tijd als Koning triomfeert en het Koninkrijk, dat tot 

dan toe aan Hem was toevertrouwd, aan zijn Vader 

zal teruggeven. In de afgelopen dagen, de laatste 

doordeweekse dagen van het liturgisch jaar hebben  

 

we nog verder gelezen in het Boek Openbaring van de 

heilige Apostel Johannes. We hoorden de profetieën 

die alle profetieën van het Oude Testament 

samenvatten en in het perspectief stelden van onze 

toekomst: De hemel met haar prachtige liturgie van 

aanbidding en lofprijzing voor de troon van God en 

van het Lam. De profetieën over de strijd kunnen 

soms beangstigend overkomen, maar twee zaken zijn 

ons als bakens van hoop gegeven: De Heer is de 

overwinnaar en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

zullen komen.  

 

Met dit alles nog vers in herinnering en kraakhelder 

voor ogen, staan we vandaag aan het begin van de 

Advent, de eerste zondag, één kaars brandt op onze 

adventskrans. We staan even stil, beseffend wat er 

achter ons ligt en bewust van de weg die voor ons ligt. 

We hebben deze bijzonder tijd nodig om verder te 

gaan. En daarom maken we nu even pas op de plaats. 

We houden een scherp oog op onszelf en onze wereld. 

Want waakzaamheid is en blijft geboden. Allereerst 

op onszelf en onze levenswandel. Leven wij nog in 

overeenstemming met de normen en waarden van ons 

geloof? Kunnen mensen aan ons doen en laten zien 

dat wij van Christus zijn? Maar we houden ook elkaar 

in het oog. Omzien naar elkaar hoort er onherroepelijk 

bij in een gemeenschap van broeders en zusters. 

Zowel in onszelf en in onze geloofsgemeenschap als 

ook in de samenleving van vandaag moeten we 

waakzaam zijn opdat niet weg geroofd wordt wat God 

met zijn genade in ons heeft geplant en wat bedoeld is 

in goedheid en heiligheid uit te groeien. Deze drie 

zaken heeft de Heer ons in handen gegeven om als 

goede dienaars en deurwachters goed te beheren, 

zoals het Evangelie ons verhaald.    

 

In de laatste weken van het vorig liturgisch jaar 

waarschuwde de Heer ons dikwijls. Ook nu, bij het 

begin van de Advent, lezend uit het Marcus-

evangelie, blijft de Heer ons waarschuwen. Het 

Evangelie van vandaag staat in dezelfde context als de 

afgelopen weken. Waakzaamheid, alertheid, etc. 

maakt ons dit angstig of onzeker? Neen, geenszins. 
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De Advent met haar lezingen moedigt ons juist aan 

om met groter verlangen uit te zien naar de Heer en 

zijn Koninkrijk. Juist met deze Heer willen wij 

opnieuw beginnen, wat eigenlijk wil zeggen: verder 

gaan. Daarom bidden we vandaag in het bijzonder Ad 

te levavi animam meam, Deus meus – Mijn God, tot U 

verhef ik mijn ziel. Opdat wij Hem aanbidden, met 

herders en wijzen, met alle engelen en machten en 

krachten, samen met elkaar. Opdat ook wij met Hem 

mogen zetelen in zijn Koninkrijk dat blijft tot in de 

eeuwen der eeuwen. Amen.  

 

Het Evangelie volgens Marcus  

Vanaf deze zondag en het hele komende kerkelijk jaar 

staat het Marcus-evangelie centraal in de Evangelie-

lezingen. Het Evangelie volgens Marcus staat in het 

Nieuwe Testament als tweede boek geplaatst maar is 

het oudste evangelie van de vier die we kennen. 

Waarschijnlijk is het ergens in de jaren 50 of 60 van 

de eerste eeuw geschreven, volgens de traditie te 

Rome. Marcus, die als schrijver van dit Evangelie 

genoemd wordt, was een huisvriend, reisgenoot en 

tolk van Petrus. Volgens overlevering heeft Marcus de 

verkondiging van Petrus, na diens dood, aan het 

papier toevertrouwd. Hij was een neef van Barnabas 

en via hem kwam Marcus ook in contact met de 

Paulus. Marcus geeft een kort en eerlijk verslag. Hij 

vertelt ons veel over Petrus (en dat niet altijd ten 

goede). Marcus heeft zijn Evangelie op eenvoudige 

wijze geschreven, bijna volks, dat volgens de kenners 

verraad dat hij zeer dicht bij de concrete 

geloofsverkondiging gebleven is. Het Evangelie 

volgens Marcus kent veel “joodse dingen” die 

uitgelegd worden. Daaruit kunnen we opmaken dat 

Marcus veronderstelt dat deze dingen niet bekend zijn 

bij zijn lezers. Met andere woorden: hij schrijft voor 

niet-joodse mensen. Opvallend is ook dat Marcus 

Jezus beschrijft als een zoon van God maar de 

verkondiging is dat Jezus de Zoon van God is. Hierin 

schuilt de dynamiek die Marcus beoogt bij het lezen 

van zijn Evangelie. Het geloof in Jezus groeit en 

bevestigt zich naar mate men verder en meer leest.  

 

De dubbele betekenis van de Advent 

Deze zondag beginnen we wederom de Adventstijd. 

Met vier zondagen bereiden we ons voor op Kerstmis, 

het geboortefeest van Jezus Christus. Maar de Advent 

betekent meer. Als we lezen in de kern van de 1ste 

Prefatie van de Advent dan lezen we het volgende: 

Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het 

werk van uw genade heeft voltooid, en vlees geworden 

is en voor ons allen open heeft gedaan die deur naar 

een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd 

heeft en ons geven zal; nu nog zien wij allen naar die 

toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij 

er binnengaan en wonen wanneer Hij komt in 

heerlijkheid voorgoed. De kern van deze Prefatie 

herinnert ons niet alleen aan de eerste komst van de 

Heer maar roept in ons ook de hoop op naar zijn 

tweede komst (de wederkomst) en het aanbreken van 

het Koninkrijk in zijn volle glorie. In de Advent zijn 

we dus niet alleen bezig met geschiedenis maar ook 

met onze toekomst. Advent heeft een dubbele 

betekenis. Moge deze geschiedenis en deze toekomst 

voor ons alleen ook het heden verrijken met hoop en 

vastberadenheid in het hedendaags geloof.   

 

Kort gedichtje  

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen 

Een goede tijd van bezinning en inkeer 

Vol verwachting uitzien naar de Heer 

Die al onze schuld heeft weggenomen. 

 

Advent, licht zien in de duisternis 

De blijde komst van onze Heiland 

Redder der wereld, Gods afgezant 

Advent, toe leven naar Kerstmis. 

 

Aanmelden en Livestream  

Om te voorkomen dat u voor niets naar de kerk komt, 

omdat er al 30 mensen binnen zijn, is het verstandig 

om een plaats te reserveren in de kerk. Elke locatie in 

onze parochie heeft een eigen aanmeldpunt. 

Informatie hierover is beschikbaar op onze website.  
 

Sinds de aanvang van de Corona-pandemie hebben 

veel parochie een livestreamverbinding gemaakt om 

eigen vieringen via hun website uit te zenden. Ook in 

onze parochie is dit nu mogelijk. Op onze website 

vindt u de livestream link van de vieringen met eigen 

parochiepastores vanuit de kerk van St. Nyk.   

 

Deze Nieuwsbrief ronddelen  

Deze nieuwbrief staat ook op de website van onze 

parochie: www.dechristoffel.nl. Even zo goed willen 

wij u vragen deze Nieuwbrief rond te delen met wie 

hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in 

ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap. Zeker 

met de recente ontwikkelingen en maatregelen is dat 

zeer gewenst.  

 

Van harte wensen wij u allemaal een heel goede en 

gezegende zondag. Daarnaast hopen we dat deze 

Adventstijd u ook dichter bij de Heer mag brengen en 

met grote blijdschap kunt opgaan naar het Kerstfeest, 

om de geboorte van Jezus met vreugde te vieren. Juist 

omdat we waarschijnlijk het Kerstfeest dit jaar anders 

moeten vieren dan we gewend zijn.  
   

Het pastoresteam. 

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

Over een paar weken vieren we Kerstmis en daarna komen Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag. Bij die wisseling 

van het jaar zeggen we tegen elkaar “Gelukkig Nieuwjaar!” Daarmee wensen we elkaar dat het goed met je 

mag gaan en dat je veel geluk mag hebben in de tijd die komt. Vandaag, op deze zondag, beginnen we in de 

kerk ook een nieuw jaar. Met de eerste zondag van de Advent begint een nieuw jaar waarin we het geloof in 

Jezus en zijn Evangelie, stukje bij beetje, weer vanaf het begin willen lezen en er uit leren. Deze zondag mogen 

we elkaar in de kerk dus ook een “Gelukkig Nieuwjaar” toewensen. En dat wensen wij jullie ook: “Gelukkig 

Nieuwjaar”, in de kerk, in het geloof in Jezus en in jouw leven.  

 

Bij de Advent hoort ook de Adventskrans met de vier kaarsen. Elke zondag steken we één kaars aan om zo te 

laten zien dat we steeds dichter bij het Kerstfeest komen, dat het feest is van de geboorte van Jezus. Je kunt de 

adventskrans inkleuren en de vlammetjes, elke zondag één, en zo één voor één, uitknippen en op de kaarsen 

plakken. 

 

 

 
 


