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3. DE WOORDEN VAN CHRISTUS ONTWRICHTEN DE MENSELIJKE
RELATIES
In zijn woorden maakt Christus onderscheid tussen het zichtbare
en het niet-zichtbare. Door ons lichaam zijn we zowel voor
onszelf als voor de andere mensen in de wereld zichtbaar. Maar
de werkelijkheid van ons leven en van onze handelingen speelt
zich af in ons niet-zichtbare leven, in ons hart. Hierdoor is het
mogelijk dat we ons aan de 'buitenkant' anders voordoen dan we
aan de 'binnenkant' zijn. Daarom is het mogelijk om te zeggen:
'wie bidt, bidt niet, wie rouwt, rouwt niet, wie een aalmoes
geeft, geeft niets want hij geeft noch om de bedelaar, noch om
de karige gift die hij hem toeschuift'.
Uitspraken van Jezus als "behandel anderen dus steeds zoals je
zou willen dat ze jullie behandelen" en "oordeel niet, opdat er
niet over jullie geoordeeld wordt" (Matteüs 7: 12, 1) richten zich
tot de mensen en hoe ze zich dienen te gedragen.
Maar soms hebben zijn woorden een heel andere toon en gaan ze
lijnrecht in tegen wat mensen over zichzelf denken: "De
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belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de
dienaar" (Lucas, 22:26), "Wie zichzelf verhoogt zal vernederd
worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd
worden" (Lucas, 18: 14), "Want ieder die zijn leven zal willen
behouden zal het verliezen; maar wie bereid is het te verliezen
zal waarlijk leven" (Lucas: 9: 24).
En wat te denken over deze uitspraken over de relaties tussen
mensen: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te
brengen. Ik ben niet gekomen vrede te brengen, maar het
zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn
vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een
schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de
mensen zijn hun eigen huisgenoten!" (Matteüs 10: 34-36; zie ook
Lucas 12: 51-52). Zulke uitspraken leiden op het eerste gezicht
tot de ontbinding van de relaties waardoor mensen altijd met
elkaar verbonden zijn geweest. En Jezus beperkt zich niet alleen
tot het gezin, maar ook tot de hele maatschappelijke orde en
het economisch leven. Dit blijkt uit de gelijkenis van de werkers
van het 11de uur in de wijngaard, die tegen het eind van de
middag in dienst zijn genomen en die slechts één uur hebben
gewerkt maar toch hetzelfde loon ontvangen als zij die 's
morgens zijn aangenomen en de hitte van de dag hebben
ervaren. "Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de
laatsten" (Matteüs 20: 1-16).
In al deze uitspraken wordt het hele netwerk van de natuurlijke
menselijke relaties compleet overhoop gehaald, net als in "Heb
je vijanden lief". De menselijke relaties worden niet alleen op
hun kop gezet , maar ook min of meer veroordeeld. Dat gaat zo:
"Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie liefhebben? Want
ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is
het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden
bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een
verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug
verwachten? Ook de zondaars lenen geld aan zondaars in de
verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief,

2

doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te
verwachten" (Lucas 6: 32-34).
Deze woorden van Jezus wijzen volgens Henry op een
wezenlijk kenmerk van de relaties tussen mensen, namelijk
de wederkerigheid. In de wederkerigheid ligt het
vertrouwen tussen mensen. Daarom is het natuurlijk en
menselijk om diegenen lief te hebben die jou liefhebben.
Genegenheid en wederkerigheid gaan hierbij hand in hand.
Als de een ontbreekt heeft dat grote gevolgen voor de
eerste: een onbeantwoorde liefde is een ongelukkige liefde.
Ook ons hele economische leven is gebaseerd op
wederkerigheid: we ruilen en leggen contractueel iets vast.
Maar als de relaties tussen mensen echt zijn, op echte
wederkerigheid zijn gebaseerd, dan is er geen plaats voor
onechtheid en zijn deze relaties echt menselijk, natuurlijk
en goed. Daarom is het natuurlijk dat we liefhebben wie ons
liefhebben. Maar waarom zet Jezus zulke relaties toch op
hun kop? Daarover een volgende keer.
SV
(Bron: Michel Henry (2016). Woorden van Christus. Kampen: Van Warven.

VIERINGEN
ZONDAG 26 FEBRUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Roel Faber
familie Faber
Marietje Roelofs - Kersten
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Gonnie Roelofs - Kersten
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
Gerda Selten - Florax
WOENSDAG 1 MAART
19.00 uur:
Aswoensdag m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZATERDAG 4 MAART
11.30 uur:
Gerardusviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 5 MAART
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Dinie en Dorie Aalbers
familie Aalbers - Bos
familie Aalbers - Peters
Mies en Jan Daam
Jo Gerritse
Kobus Jansen
Doortje Selten - van Hezewijk (jr.ged.)
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
Gerda Selten - Florax
uit dankbaarheid ter ere van Maria
voor een bijzondere intentie
Na de Heilige mis bent u van harte welkom om een kopje
Thee of koffie te komen drinken in de pastorie.
ZONDAG 5 MAART
11.00 uur:
Doopviering Amber de Groot
Celebrant: pastor Jan de Waal
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WOENSDAG 8 MAART
9.15 uur:
Rozenkransgebed, aansluitend
Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 12 MAART
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE(8ste zondag door het jaar)
God vergeet geen mens, Hij zorgt voor ons. In de eerste lezing uit
Jesaja zegt iemand 'De Heer heeft mij verlaten, mijn God heeft mij
vergeten.' Maar de Heer zal antwoorden: "Kan een vrouw haar
zuigeling vergeten? Zou een moeder zich niet ontfermen over het
kind van haar schoot? En ook al zou een moeder haar kind
vergeten, neen, Ik vergeet u nooit!"
In de tweede lezing uit de eerste brief van Paulus aan de christenen
van Korinte zegt de apostel tot ons: 'De Heer is het die over mij
oordeelt. Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is.
Hij zal wat in het duister verborgen is, aan het licht brengen, en
openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God
de lof ontvangen die hem toekomt.'
In de evangelielezing volgens Matteüs zegt Jezus dat we ons niet
bezorgd hoeven te maken over ons leven en dat wij meer zijn dan
alles wat op aarde aan ons verschijnt. "Daarom zeg Ik u: weest niet
bezorgd om uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en
ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet
méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding? Let
eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en
verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt
gij dan niet veel méér dan zij?...Maakt u dus geen zorgen over de
vraag: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of wat zullen
wij aantrekken. Want dat alles jagen de heidenen na... Maar zoekt
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eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij
gegeven worden."
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 62: 'Bij God alleen
kan ik rusten.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik
ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand
komt tot de Vader tenzij door Mij.
ZIEKENCOMMUNIE
Vrijdag 3 maart wordt de H. Communie thuis gebracht.
BEREIKBAARHEID PAROCHIE
Op dinsdag– t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar
via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur
of telefonisch: 024-6771221.
Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.
Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van
de parochie, laat de telefoon dan minstens 7x over gaan
(dit i.v.m. de doorschakeling).
U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct
06-51567867 bellen.
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STAMPPOT ETEN MET PRINS ROBERT I EN ZIJN GEVOLG
Het Centrum is met de carnavalsoptocht geopend vanaf
13.00 uur. Er is volop Carnavalsmuziek.
Voor de liefhebbers, samen met Prins Robert I en zijn gevolg
stamppot eten vanaf 17.00 uur.
Reserveren mag voor het stamppottenbuffet.
Info@hetcentrumweurt.nl of T 024 6771214
Wij zien u graag zaterdag 25 februari en wensen iedereen
veel Carnavalsplezier toe.
Het Centrum Weurt
HARING HAPPEN BIJ WVW
Het traditionele haring happen is terug bij WVW en wel op
woensdag 1 maart 2017.
Heb je zin om gezellig na te praten over de carnaval en om
deze dagen gezellig af te sluiten met een traditioneel visje.
Kom dan haring happen bij voetbalvereniging WVW!
Iedereen is van harte welkom om te komen.
Aanvang 20:00 uur in de kantine van WVW.
WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880
Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een
huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het
bovenstaande telefoonnummer.
De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en
eindigen op maandag om 08.00 uur.
HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET
ANDREASBLAD WEURT
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Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als
onderwerp ‘Andreasblad’. De tekst graag in word getypt, als
bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een
afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een
verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan
te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de
geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle
duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor
misintenties.
MISINTENTIES kunt u opgeven in de pastorie (zie
bereikbaarheid parochie) of bij Bernadette Faber,
Scharsestraat 19. De bijdrage is € 11,00 per misintentie,
ongeacht het aantal personen.
Voor plaatsing in de Koerier 14 dagen van tevoren opgeven.
Voor vermelding in het Andreasblad uiterlijk
dinsdagochtend aanleveren.
Voor het Andreasblad van 11 maart
(inleverdatum 7 maart) is aan de beurt:
Werkgroep Hoveniers

8

