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Evangelie, overweging en andere berichten 

van het pastoresteam  
nr. 97 - Zondag 30 januari 2022 

 

Welkom! 

Deze zondag is het alweer de laatste zondag van 

januari. Het nieuwe jaar is al flink van start gegaan en 

we beginnen alweer aan de tweede maand. Deze 

zondag is de vierde zondag in de Tijd door het Jaar. 

Het Evangelie herhaalt in de eerste zin de laatste 

woorden van vorige week zondag. Zo hebben we een 

mooie brug tussen vorige week en deze week en 

kunnen we makkelijk verdergaan in het verhaal. We 

zouden het verhaal kort kunnen samenvatten met het 

“confronterende uitverkiezing” te noemen. Nemen wij 

de uitverkiezing aan, wanneer daarin ook confrontatie 

zit? Van harte een gezegende zondag! 
 

Gods Woord op Zondag 30 januari 2022     

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas (4, 21-30). 

In die tijd begon Jezus in de Synagoge te spreken: 

„Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is 

thans in vervulling gegaan." Allen betuigden Hem hun 

instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol 

genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: „Is dat dan 

niet de zoon van Jozef?" Hij zei hun: „Natuurlijk zult 

ge Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, 

genees uzelf: doe al wat, naar wij vernamen, in 

Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad."  

Maar Hij gaf er dit antwoord op: „Voorwaar, Ik zeg u:     

geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. 

En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia 

immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden 

gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over 

het hele land, waren er veel weduwen in Israël; toch 

werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een 

weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de 

tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in 

Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve 

de Syriër Naäman." Toen ze dit hoorden werden allen 

die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen 

overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem 

voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun 

stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te 

storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en 

vertrok.  
 

Ter overweging  

Vorige week hebben we beluisterd hoe de Heer zijn 

openbaar leven begon met een prediking in de 

synagoge van Nazareth. Vandaag hoorden we daarvan 

het vervolg. We hoorden de reacties van de mensen 

die de eredienst in de synagoge hadden bijgewoond. 

Sommigen ervoeren grote vreugde bij het horen van 

Jezus’ woorden. Anderen waren ook geraakt maar dan 

op een anderen manier. Zij beseften eveneens dat de 

oude tijd voorbij was en er een nieuwe tijd aanbrak. 

Met de kracht van een profeet brak de Heer baan in 

het Israël van die dagen. En tot op de dag van vandaag 

breekt de Heer baan in onze wereld. In Hem werden 

en worden mensen de liefde van God gewaar. Deze 

liefde is voor ons zo belangrijk!  Er zijn veel zaken 

belangrijk voor ons, dingen waar we ons aan 

optrekken en aan vasthouden, waarvan we gebruiken 

maken om onszelf uit te drukken in de kleine kring 

van onze families en vrienden en in de grotere kring 

van collega’s, dorpsgenoten en in de samenleving. 

Maar niets is zo fundamenteel en niets is zo verheven 

boven alles als de belangeloze, zelf-gevende en 

vriendschappelijke liefde. En toch gaat het zo vaak 

mis op het terrein van de liefde. We doen elkaar 

dikwijls te kort, we krenken elkaar, terwijl we het 

soms zelf niet door hebben. We maken onderscheid – 

die wel, die niet – , spreken kwaad over elkaar of 

zetten elkaar weg als dom of studiebol, dik of lelijk. 

Van kinderen kun je nog iets verdragen, omdat een 

puberbrein nog niet volledig ontwikkeld is of omdat 

kinderen niet alle consequenties kunnen overzien, 

maar als volwassenen zullen we een beter voorbeeld 
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moeten geven. De ontwikkelingen rondom ‘The 

Voice of Holland’ laten dit op wel heel schrijnende 

wijze zien. Maar ook in onze kerk worden nog steeds 

onderzoeken gedaan naar seksueel misbruik, met nog 

schrijnender rapporten van dien. Het goede hieraan is 

dat slachtoffers recht gedaan wordt en dat we weer 

eens goed wakker worden. Dat zichtbaar wordt dat er 

iets vreselijk verkeerd gaat als het gaat om de liefde 

voor onze medemens, met de liefde voor onszelf, met 

de liefde tot God. De Hl. Apostel Paulus spreekt nog 

wel met prachtige lofprijzende woorden over de 

liefde. Maar wat maken wij ervan? Zolang wij elkaar 

niet lief hebben – in de zin van agapè / caritas, 

belangeloze gevende liefde – kunnen wij ook niet 

zeggen dat wij de Heer lief hebben, dat wij God 

beminnen boven alles. Zolang wij zeggen dat we lief 

hebben maar afgunstig zijn of oordelen op uiterlijk, 

op kennis en kunde, op afkomst, etc. maken we de 

weg van de liefde tot een lijdensweg en een leugen! 

De Heer heeft dit ten volle ondervonden: tijdens zijn 

aardse leven, vanaf zijn geboorte, vanaf zijn eerste 

preek in de synagoge van Nazareth, tijdens zijn reizen 

door het Hl. Land, tijdens het proces voor Pontius 

Pilatus, tijdens zijn kruisweg. Zelfs hangend aan het 

kruis weg Hij bespot en gehoond. En wij maar mooi 

praten over de liefde! …… En dat moet ook……!  

We moeten ‘Profeten van de liefde’ zijn! In woord  

en werk moeten wij laten horen en zien hoe groot de 

liefde is die God in onze harten heeft uitgestort, dat 

het Zijn liefde is die wij in onze harten en zielen met 

ons meedragen, en dat die liefde niet voor onszelf 

alleen is, maar bedoeld is om belangeloos te geven, 

zoals de Heer zijn leven heeft gegeven en Zijn 

Allerheiligst Hart liet doorboren. In het water en in 

het Bloed dat uit zijn zijde kwam, zijn wij hersteld in 

de liefde van God. Nooit zullen we hieruit mogen 

vallen door zelfgenoegzaamheid en zelf-liefde. 

Zonder de liefde zijn we immers niets! Het 

Schriftwoord van Jesaja is ook in vervulling gegaan in 

ons leven. Wij zijn uitverkoren werktuigen van deze 

liefde! Deze zondag zien we ook hoe confronterend 

onze uitverkiezing is. Positief confronterend, in de zin 

dat wij de schoonheid van deze liefde mogen laten 

stralen, die in het leven van mensen tot uiting mag 

komen door respect, waardering, oprechtheid en 

integere omgang met elkaar. Negatief confronterend, 

in de zin dat wij hiermee ook een stevige aanklacht 

doen tegen de schending van de liefde in de soms 

duistere en liefdeloze wereld van onze dagen. En dit 

laatste gaat de wereld niet leuk vinden! In het Hl. 

Evangelie lezen we hoe de Heer verdreven wordt 

omdat de confronterende boodschap niet aanvaard 

wordt. Zonder Hem zal het ons niet lukken ‘Profeten 

van de liefde’ te worden. Met Hem zal het ons lukken 

en zullen we de wereld iets mooier kunnen maken. 

 

Gebed  

Almachtige God, Gij roept ons op in U te geloven, 

maar telkens weer willen wij U ontvluchten. Breek  

de weerstand in ons hart en bemoedig ons met uw 

aanwezigheid; dat wij ons altijd naar U toekeren 

en ingaan op uw woord, waarmee Gij alle mensen 

uitnodigt tot uw Rijk. Bouw ons op en rust ons toe 

met de liefde die was in Christus Jezus. Geef dat wij 

onze gemeenschap opbouwen met verdraagzaamheid 

en met geduld, met respect, waardering, oprechtheid 

en integere omgang met elkaar. Zodat al wat wij doen 

een hooglied van de liefde wordt. Door onze Heer 

Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en regeert,  

in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle 

eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Livestream & Nieuwsbrief ronddelen  

De viering uit St. Nicolaasga wordt deze zondag 

wederom via livestream en onze website uitgezonden:   

www.dechristoffel.nl   Deze nieuwbrief staat ook op 

de website van onze parochie. Even zo goed willen 

wij u vragen deze Nieuwbrief rond te delen.  

    Het pastoresteam. 

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

In het Evangelie van deze zondag lezen we hoe Jezus verder gaat met zijn werk om Gods liefde aan de mensen 

bekend te maken. In de synagoge (de kerk van joodse gelovigen) ontstaat wel wat onrust. Sommige mensen 

vinden het prachtig wat Jezus allemaal zegt en ze voelen zich daar goed bij. “Er gaat iets nieuws beginnen! Het 

koninkrijk van God gaat nu komen!” Maar anderen vinden het helemaal niet goed wat Jezus zegt en worden 

boos op Hem. Maar Jezus laat zich niet van de wijs brengen. Of ze Hem nu wel of niet mogen is voor Hem niet 

zo belangrijk. Het gaat om Gods liefde en daarvan laat Hij zich niet weerhouden. Soms is het wel zo dat 

mensen je alleen leuk vinden als je iets moois zegt of als je rijk bent of mooie kleren hebt. Maar als dat er niet 

is, zijn ze gauw weer weg. Net als in dit verhaaltje:  

 

“Zeg, heb je het al gehoord? De vader van Paula heeft de hoofdprijs in de loterij gewonnen!” Als een lopend 

vuurtje gaat het nieuwtje door het dorp. Ook op school gaat het rond en Paula vertelt dat haar ouders van plan 

zijn een groter huis te kopen met een bubbelbad en een grote tuin. Haar vader heeft haar zelfs beloofd dat ze 

een eigen pony krijgt! In een mum van tijd is Paula het populairste meisje van de klas. De kinderen zwermen 

om haar heen als bijen rondom een pot met honing. Iedereen wil wel haar vriendje of vriendinnetje zijn. Geen 

wonder! Een gezellige middag in het bubbelbad of een rondje rijden op de pony, wie wil dat nou niet? Maar op 

een dag staart Paula somber en verdrietig voor zich uit. Wat is er met Paula aan de hand? Iemand van de 

loterij heeft gebeld, ze hebben een vergissing gemaakt toen ze de cijfers in de krant hebben gezet. De ouders 

van Paula hebben helemaal niets gewonnen! Ineens waren alle nieuwe vriendjes en vriendinnetjes verdwenen 

en Paula bleef alleen achter, behalve nog één of twee…  

 

Paula liet zich een beetje meeslepen en dat maakte haar eerst blij en vrolijk maar daarna somber en verdrietig. 

Wat maakt jou blij en vrolijk of juist somber en verdrietig? Jezus richt zich vooral op wat God wil en op de 

schoonheid van Gods liefde en van Zijn Koninkrijk. Dat zijn dingen die altijd blijven of het nu goed met je gaat 

of niet. Laten we daarom proberen, net als Jezus, goed te zijn voor iedereen, gewoon uit liefde en niet om er 

zelf beter van te worden. Laten we proberen om iedereen, of we ze nu kennen of niet, Gods liefde en vrede te 

geven. Fijne zondag!  

 

 


