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5 WOORDEN VAN CHRISTUS OVER ZICHZELF.
ZIJN GODDELIJKE NATUUR
De woorden van Jezus bevatten een kennis die voor ons volstrekt
nieuw is en ons hart raakt.
Vanaf het begin van Zijn publieke optreden zijn de mensen
getroffen door het gezag waarmee Jezus spreekt. "Toen Jezus
deze rede had uitgesproken waren de mensen diep onder de
indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand
met gezag en niet als de schriftgeleerden" (Matteüs 7: 28).
Wie is Hij, deze man, die beweert dat wij kinderen van God zijn
en dat onze oorsprong ligt in God? Wie is Hij die in de
zaligsprekingen (de Bergrede) ongelukkigen gelukkig prijst;
vreugde gelijkstelt met verdriet en lachen met huilen? Jezus'
tijdgenoten die Hem hebben gehoord (leerlingen, vrienden,
vijanden) hebben Hem regelmatig deze vragen gesteld: Wie bent
U? Met welk recht zegt en doet U dat allemaal? Deze vragen, die
centraal staan in de evangeliën, heeft Jezus nooit afgedaan als
onbelangrijk. Soms ontwijkt Hij deze vragen als Hij vindt dat zijn
gehoor nog niet zo ver is dat ze Hem kunnen begrijpen. Maar ook
voor Jezus zelf zijn het belangrijke vragen.
Als Jezus verklaart dat de armen het koninkrijk van God
bezitten, moet Hij dan niet weten wat dat koninkrijk inhoudt? In
de zaligsprekingen stelt hij het koninkrijk voortdurend aan de
orde: "Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het
koninkrijk van de hemel" (Matteüs 5: 3). “Gelukkig, jullie die
arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God” (Lucas,
6:20). "Zij zullen verzadigd worden" betekent dat zij door God
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zullen worden verzadigd en "zij zullen getroost worden"
betekent dat zij door God zullen worden getroost. Als Jezus dit
zegt moet Hij ook weet hebben hoe armoede, nederigheid,
zachtmoedigheid, honger en dorst naar gerechtigheid naar het
Rijk van God leiden. Dit kan niemand anders zijn dan Jezus: Hij
opent de deuren van het koninkrijk voor hen die Hem zullen
erkennen en die accepteren dat ze om Hem gehaat, beledigd en
vervolgd worden. "Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van
Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Verheugd je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de
hemel" (Matteüs 5: 11-12). Uit deze woorden blijkt dat Jezus
zichzelf plaatst in het hart van de relatie van ieder mens met
God. Dat de relatie met God via Jezus loopt, blijkt ook uit de
volgende uitspraak: "Wie zich schaamt voor Mij en Mijn woorden,
zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt,
wanneer Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader
en de heilige engelen omgeeft" (Lucas 9:26). En: "Want ieder die
zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven
verliest omwille van Mij, zal het behouden" (Matteüs 16:25).
Wanneer Jezus ons de weg wijst naar het koninkrijk van God dan
betekent dit dat iedereen die het koninkrijk zoekt Hem gaat
volgen. "Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen,
zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. Want ieder
die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het
behouden" (Marcus 8: 35; Matteüs 16: 24; Lucas 9: 23).
Bron: Michel Henry (2016), Woorden van Christus.
Kampen: Van Warven.
SV
VIERINGEN
ZONDAG 25 JUNI
10.00 uur: Speciale viering in Ewijk
Feestdag van H. Johannes de Doper
Celebrant: pastor Bertus Visschedijk
Viering in Weurt komt te vervallen
Tijdens deze viering (in Ewijk) bidden wij voor:
Marianne Hammen
Nelly Kuijpers - Thonen
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WOENSDAG 28 JUNI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistievierin
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Nelly Kuijpers - Thonen
ZONDAG 2 JULI
9.30 uur: 50-jarig priesterfeest Bertus Visschedijk
(deze viering is in Winssen)
Tijdens deze viering (in Winssen) bidden wij voor:
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
Nelly Kuijpers - Thonen
WOENSDAG 5 JULI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Nelly Kuijpers - Thonen
ZATERDAG 8 JULI
19.00 uur: Buitenviering m.m.v. Our Choice
ZONDAG 9 JULI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (12de zondag door het jaar)
In de eerste lezing uit het boek Jeremia merkt de profeet op
dat al zijn vrienden hem het liefst ten val zouden brengen.
Maar de Heer 'is bij mij als een machtig strijder'. Zijn
achtervolgers zullen niet overwinnen want hij heeft zijn
zaak in Gods hand gelegd.
In de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de
christenen van Rome herinnert de apostel ons er aan dat
'door één mens de zonde in de wereld is gekomen en met de
zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben'. Maar hoewel de fout van
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één mens (Adam) de dood bracht, 'schonk God allen rijke
vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens
Jezus Christus'.
In de evangelielezing volgens Matteüs zegt Jezus tot zijn
apostelen: 'Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt
of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend
worden… Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam
kunnen doden maar niet de ziel… Verkoopt men niet twee
mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw
Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs
ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd;
gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die
Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen
bij mijn Vader die in de hemel is'.
Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 91: 'Wie in de
schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood.'
(De lezingen van de volgende zondagen tot en met Maria
Tenhemelopneming staan op de website:
www.andreasparochie.nl > Agenda).
EERSTE HEILIGE COMMUNIE WEURT OP ZONDAG 4 JUNI

Lotte Arends
Het is erg leuk om je communie te doen.
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Tijdens de bijeenkomsten maak je leuke opdrachten samen
met andere kindjes.
Tijdens de communie heb je mooie kleren aan en komen er
veel mensen voor jou naar de kerk. Dat vond ik erg
speciaal. Thuis hebben we nog een leuk feestje gevierd.
Liefs Lotte
Sara van Osenbruggen
Ik vond mijn communie dag heel erg leuk! Ik was helemaal
verrast dat er thuis een springkussen was. De versiering in de
kerk vond ik heel mooi. Ik had mooie krullen in mijn haar en
een mooie jurk aan. Wij hadden dubbel feest, want mijn
nichtje Noa was ook jarig!
Groetjes, Sara
Nina Bax
Ik vond alles leuk aan de communie,, de voorbereidingen,
spelen bij de parochie, kerk Te kijk.Op de dag zelf vond ik
het vooral spannend,Eindelijk mocht ik me mooie jurk aan!!
Daarna was er een feestje bij opa en oma Peters, waar ik
ook een nieuwe fiets kreeg!!
Groetjes Nina Bax
Gina Heider
Ik vond mijn comunnie heel leuk en ik zou het graag nog
eens willen over doen. In de kerk ging het lezen goed, alleen
de wierrook vond ik vies ruiken.
De bijeenkomsten vooraf vond ik heel leuk. Ik vond het leuk
dat ik speciale kleding aan mocht doen en er een groot feest
voor mij was, met een grote tent, dj’s, een springkussen en
heel veel mensen met kado’s. En dat ik een nieuwe
slaapkamer heb gekregen met een buro was helemaal top!
Gina Heider
Damon Huisman
De kennismakingsviering vond ik heel leuk en dat er heel
veel mensen in de kerk waren.
Mijn kleren waren heel gaaf en het feestje daarna. Eigenlijk
vond ik alles leuk!
Damon
Amber de Groot
Bidden en lezen met Jan was heel leuk en met de communie
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vond ik de hostie halen en het mogen voorlezen voor de
mensen in de kerk het aller leukste!
Bedankt voor alles, Amber
Ook de werkgroep kijkt terug op een geslaagde Eerste
Communie en zegt de communicanten dank voor hun inzet in
de periode van voorbereiding naar deze bijzondere dag.
Werkgroep Eerste Communieviering Weurt
SENIORENVERENIGING WEURT
Eendaags reis Friese Fluessen en Jopie Huisman museum.
Vrijdag 1 september gaan de senioren van Weurt weer een
dagje uit. Dit keer gaan we naar Friesland, de reis is met
meerderheid van stemmen uitgekozen door de leden zelf in
de Algemene leden vergadering. We rijden naar het
koffieadres in Ens waar we de dag beginnen met een heerlijk
kopje koffie/thee en gebak. Vervolgens rijden we via een
gedeelte van de Aldfaers Erfroute naar Workum. Hier
bezoeken we het Jopie Huisman Museum. Dit museum
verzamelt, bewaart en exposeert tekeningen en schilderijen
van de kunstschilder Jopie Huisman. Na dit museum bezocht
te hebben rijden we naar Hindeloopen, een van de mooiste
Friese elfsteden. Bij restaurant Sudersee wordt ons een goed
verzorgde koffietafel met kroket geserveerd. Na de lunch
rijden we naar Koudum en hier gaan we aan boord van een
van de schepen van rondvaartbedrijf De Oorden voor een
mooie tocht over de bekende “Fluessen”. Alle
wetenswaardigheden over dit meer krijgt u van de schipper
te horen. Na de vaartocht rijden we naar het dineradres in
Heerde, waar we deze dag afsluiten met een uitstekend
diner. Rond 21.45 uur zijn we weer thuis.
Datum : 1 september 2017
De bus vertrekt uit Beuningen kerk om 7.45 uur
Vanuit Weurt bij de Coop
om 7.55 uur
Kosten: € 65,00 p.p. voor leden
€ 70,00 p.p. niet leden
Opgeven bij HENK van BERGEN, Tuinstraat 21, Weurt
Tel: 024-6772881
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Mob: 06-42251293
Mailadres: h.bergen19@upcmail.nl
Opgeven: 5 en 6 juli Bellen tussen 19.00 en 20.00 uur.
Betalen vòòr 15 augustus op rekening: NL82 RBRB 0983 8962
32 t.n.v. Senioren Weurt onder vermelding eendaags reis
Hindeloopen.
BEZORG(ST)ER GEZOCHT VOOR HET ANDREASBLAD
EN HET PAROCHIEBLAD H. JOHANNES XXIII:
Wij zijn nog op zoek naar een bezorger(st)er voor de Weth.
Broekmanstraat. Wie wil ons helpen?
Het zijn ongeveer 50 adressen.
Heb je interesse of vragen stuur dan een mailtje naar:
Weurt@JohannesXXIII.nl. ook als u beide bladen digitaal te
ontvangen.
Contactgroep H. Andreas Weurt.
Telefoonnummer pastorie 024-6771221
Ellen Kersten
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.
PAROCHIEAGENDA
Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders
aangegeven.
Woensdag 5 juli 10.15 uur: Vergadering gastdames/heren.
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GEVRAAGD
Een bejaard echtpaar zoekt iemand om de tuin netjes te
houden. Wie helpt? Wordt betaald.
Fam. Koch-Oudenhuizen
024-6771763
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
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 8 juli (inleverdatum 4 juli) is aan
de beurt: Contactgroep.
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