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6 WOORDEN VAN CHRISTUS OVER ZIJN GODDELIJKHEID
Meerdere keren in de evangeliën openbaart Jezus zijn
goddelijkheid. Zo ook in de bekende ontmoeting met de
Samaritaanse vrouw. Bijzonder aan dit verhaal is dat Jezus zich
openbaart aan een Samaritaanse, een buitenlandse vrouw in een
gebied waar men de Joden om religieuze redenen vijandig
gezind is. Zij is ook nog een zondares. "Jezus was vermoeid van
de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei
tegen haar: "Geef mij wat te drinken". De vrouw antwoordde:
"Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een
Samaritaanse!" Jezus zei tegen haar: "Als u wist wat God wil
geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom
vragen en dan zou hij u levend water geven". "Maar heer" zei de
vrouw, "u hebt geen emmer en de put is diep – waar wilt u dan
levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob,
onze voorvader?" "Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst
krijgen", zei Jezus, "maar wie het water drinkt dat ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen" (Johannes 4: 6-14). Het gesprek
eindigt met de geloofsuitspraak van de vrouw dat zij weet " dat
de messias zal komen", waarop Jezus tegen haar zegt: "Dat ben
ik, die met u spreekt."
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Ook in het bijzijn van zijn leerlingen openbaart Jezus zich als
"de Zoon van de levende God". "Toen Jezus in het gebied van
Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: "Wie zeggen de
mensen dat de Mensenzoon is?" Ze antwoordden: Johannes de
Doper, Elia, Jeremia, één van de profeten. "Toen vroeg hij hun:
"En wie ben ik volgens jullie?" "U bent de messias, de Zoon van
de levende God", antwoordde Simon Petrus." …"Daarop verbood
hij zijn leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de
messias was" (Matteüs 16: 13-20; zie ook Marcus 8: 27-30, Lucas
9: 18-21).
Zo gaan ook de laatste uitspraken van Jezus over zichzelf als hij
voorgeleid wordt aan de hogepriesters met de bedoeling om hem
ter dood te veroordelen. Toen Jezus tijdens het verhoor bleef
zwijgen, zei de hogepriester: "Ik bezweer u bij de levende God,
zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God." Jezus
antwoordde: "U zegt het…" (Matteüs 26: 63-64; Lucas 22: 70).
Dat was een godslasterlijke uitspraak waarop volgens de
hogepriesters de doodstraf stond. Omdat alleen de landvoogd
Pilatus de bevoegdheid had dit vonnis uit te spreken, werd Jezus
voor Pilatus geleid. Ook deze ondervroeg hem: "Bent u de koning
van de Joden?" Jezus zei: "U zegt het." (Matteüs 27: 11).
Wanneer Jezus zich identificeert met de Christus, de messias,
identificeert hij zich ook met de Zoon van God, dit wil zeggen
met God zelf. Hiertegen komen de hogepriesters direct in
opstand en wordt Jezus bevolen zich hiervoor te verantwoorden.
We hebben eerder gezien dat Jezus de natuurlijke relaties
tussen de mensen omkeert wanneer hij zegt dat zij hun vijand
moeten liefhebben. En: "De belangrijkste van jullie moeten de
minste worden en de leider de dienaar... Maar ik ben in jullie
midden als iemand die dient" (Lucas: 22: 26-27). De menselijke
natuur kan alleen begrepen worden door de afstamming van
God. Wij zijn kinderen van God.
Wanneer vandaag de dag de woorden van Jezus niet alleen in de
wind worden geslagen, maar zelfs worden vergeten of verboden,
dan wordt de mensheid overgeleverd aan onderlinge strijd, het
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streven naar materiële welvaart, het geld, de macht, het
prestige, maar ook aan haat en oorlog. Dit is wat ervan komt
zodra het woord van Jezus, om hen die ons kwaad doen lief
te hebben, zijn kracht verliest. Hij is het verlossende woord:
"Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie" (Johannes
14: 27).
Rest de vraag hoe Jezus waarmaakt wie hij is: de zoon van
God en daarmee God. Met welk recht beweert hij dat?
Hierover een volgende keer.
Bron: Michel Henry (2016), Woorden van Christus. Kampen:
Van Warven.
SV
VIERINGEN
ZONDAG 3 SEPTEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Arnold Kersten
overleden familie Kersten - Herregraven
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
overleden familie Nillesen - Jacobs
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
ZONDAG 10 SEPTEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
ouders Albers - Hermsen en familie
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Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (jr.ged.)
Lies Gies - Jansen
ter nagedachtenis van Jan van Haren
Nelly en Sil Kuijpers - Thonen
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk (verj.)
ouders Wannet - Knoop en familie
ZONDAG 17 SEPTEMBER
10.00 uur:
Speciale viering in Beuningen:
Feestdag van H. Cornelius
Eucharistieviering in Weurt komt hierdoor te vervallen
In de maand september komt de eucharistieviering van
woensdagochtend te vervallen.
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (22ste zondag door het
jaar)
In de eerste lezing uit het boek Jeremia bidt de profeet als
volgt: ‘Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken; Gij
waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht
men mij uit, iedereen drijft de spot met mij…Het woord van
de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. Soms denk
ik: ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in
zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het
brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in
bedwang te houden maar het lukt me niet.’
In de tweede lezing zegt Paulus tot de christenen van Rome:
‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere
mensen, met nieuw inzicht. Dan zijt ge in staat om uit te
maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is
en volmaakt.’
In de evangelielezing volgens Matteüs maakt Jezus zijn
leerlingen duidelijk dat Hij naar Jeruzalem moet gaan, Hij
zal daar veel lijden, maar na zijn dood zal Hij op de derde
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dag. Petrus neemt Jezus apart en zegt tegen Hem: ‘Zo iets
mag U nooit overkomen!’ Maar Jezus zegt tegen Petrus: “Ga
weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u
leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God
wil.’ En daarna tot alle leerlingen: “Wie mijn volgeling wil
zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn
kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het
verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal
het vinden.”
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 63: ‘God, mijn
God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen
naar U.’ Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers:
‘Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk
oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij
ons roept.’
(De lezingen van de volgende zondagen tot en met
Allerheiligen staan op de website: www.andreasparochie.nl
> Agenda).
GEDOOPT
Op 13 augustus is Bibi Bakker, dochter van Sanne Doets en
Bart Bakker, gedoopt in onze Andreaskerk.
START NIEUWE LEESKRING SPIRITUALITEIT.
Heb je interesse om samen met anderen een boek te lezen
op het gebied van spiritualiteit ? Ben je op zoek naar
concrete en praktische handreikingen om je persoonlijke
spiritualiteit te vorm te geven ?
In het boek Compassie van Karen Armstrong kun je lezen
welke stappen je kunt zetten om je eigen mogelijkheden te
vergroten.
Zij bespreekt thema’s als eigenliefde, bedachtzaamheid,
lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze kennis van de
ander en mededogen. Armstrong maakt duidelijk dat
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compassie niet alleen een kwestie is van gevoel of
verstand,maar een combinatie van beide, en dat compassie
ons leven waardevoller kan maken.
De auteur nam het initiatief tot een wereldwijd ondersteund
Charter for Compassion.
Uitwisseling in de groep verrijkt je inzicht. Op de eerste
bijeenkomst worden de vervolgdata en het aantal
bijeenkomsten afgesproken. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Start donderdag 5 oktober om 19.30 uur pastorie Weurt.
Aanmelding voor 1 oktober bij: pater Ton Bun, e mail:
ton.bun46@gmail.com, tel. 024 6759341
UITNODIGING PAROCHIE AVOND
Tweeënhalf jaar geleden zijn de vier parochies uit de
Beuningse kerkdorpen opgegaan in de nieuwe parochie, H.
Johannes XXIII.
Doel van de samenvoeging was om te komen tot
kostenreductie en een optimale verdeling van de Pastorale
inzet.
Basisvoorzieningen voor een nieuwe organisatie, zoals een
gemeenschappelijk secretariaat en financiële administratie,
zijn ingericht. Voor de lopende zaken rondom de eigen kerk
is in elke geloofsgemeenschap een Contactraad opgericht.
Daarnaast is er een Pastoraatgroep geformeerd, bestaande
uit de pastores, diaken en enkele leken. Zij bewaken het
pastoraal gedeelte van onze parochie.
Bestuur en Pastoraatgroep hebben een sterke behoefte om
een toekomstvisie op onze parochie te ontwikkelen.
Daarin komen vragen aan de orde als:
- wat te doen met al onze gebouwen?
- waar willen we vieringen gaan doen?
Maar ook:
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- wat willen we met diaconaal werk, catechese, huwelijksen gezinspastoraat.
Om hierover met u van gedachte te wisselen nodigen wij
allen die zich betrokken voelen van harte uit op
MAANDAGAVOND 9 OKTOBER
In de zaal van CAFÉ ’T CENTRUM Pastoor van der
Marckstraat 7, Weurt. De zaal is geopend vanaf 19.30u.
We starten om 20.00u en eindigen rond 22.00u
BEDEVAART NAAR KEVELAER (zaterdag 16 september)
Ook dit jaar gaan pelgrims vanuit onze Parochie gezamenlijk
in een luxe touringcar naar Kevelaer. De bus vertrekt vanuit
Weurt om 07.50 uur en vanuit Beuningen om 08.05 uur.
Dankzij een ruime deelname met eigen Voorgangers,
misdienaars, mariameisjes en leden van diverse koren en
harmonieën kunnen wij voor de viering van de Plechtige
Hoogmis om 11.30 uur beschikken over de Maria Basiliek.
De kosten voor het reizen per bus, inclusief een persoonlijke
intentie en programmaboekje, bedragen € 20,00 per
persoon.
Dagindeling:
07.50 uur Vertrek vanuit Weurt
08.05 uur Vertrek vanuit Beuningen
08.30 uur Vertrek vanuit Wijchen
09.30 uur Aankomst in Kevelaer – Opstellen voor de
processie
09.45 uur In Processie naar Kapellenplatz
11.30 uur Eucharistieviering in Maria Basiliek
14.20 uur Vertrek naar Grote Kruisweg
15.00 uur Kleine Kruisweg in Pax Christi Kapel
16.15 uur Afsluitende viering
17.00 uur Vertrek vanuit Kevelaer
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Aanmelden kan vanaf heden t/m 4 september 2017 bij:
Bernadette Faber - Winnemuller
Scharsestraat 19, (024) 677 6294
ZONNEBLOEM WEURT
Komende bijzondere gebeurtenissen zijn onze Nationale
Ziekendag (wij vieren die dag op 9 september) en onze
Kerstviering (en die vieren wij op 9 december; nu vastleggen
in uw agenda) en allebei omringd met een speciale attentie
voor bijzondere mensen.
Mocht u hiervoor geen bericht/uitnodiging hebben
ontvangen van de Zonnebloem, of wilt u gewoon aandacht
van de Zonnebloem, of wilt u eventueel iemand anders
aanmelden, dan kunt u ons bellen.
In vorige berichten hebben we al gemeld dat een aantal
vrijwilligers, in en na het jaar van ons 40-jarig bestaan in
Weurt, zijn gestopt met hun Zonnebloemwerkzaamheden.
Onze hartelijke dank aan hen voor al hun werkzaamheden
als vrijwilliger. Wij zijn op zoek naar een herverdeling van
een aantal taken.
Mensen die ons team zouden willen versterken zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Wij hopen op gezellige en feestelijke middagen,
met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de Zonnebloem-Weurt:
Ria Giesbertz, voorzitter, 024- 378 13 83;
Juleke van der Velden, secretariaat, 024 – 645 26 10;
Jos van Langen, penningmeester, 024-677 30 74;
en natuurlijk mede namens al onze vrijwilligers.
SJW BOUWWEEK
Bouwweek 2017 is achter de rug. Het was een geweldige
week. Onze verwarde professor kon aan het eind van de
week opgelucht ademhalen; dankzij de hulp van 154
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uitvinders kon hij de code kraken en de kluis openen.
De sportvelden van WVW boden alle ruimte en voorzieningen
voor de grote en kleine gasten. Zoals een vrijwilliger zei:
“er hangt hier een sfeer van blijheid”.
Het bestuur van Stichting Jeugdwerk Weurt kijkt blij en ook
dankbaar terug. De inzet van de vrijwilligers, de financiële
en materiële ondersteuning en natuurlijk het zonnetje
maakten deze week een groot succes. SJW wil iedereen van
harte bedanken en hierbij speciale waardering uitspreken
voor Esther Brekelmans en Jeroen Wemmers. Zij stoppen na
een jarenlange inzet voor de Weurtse kinderen. Dankjewel
voor alle roosters, het denkwerk, het
spreekstalmeesterschap, het geregel en de lol in het werk!
EXPOSITIE KUNSTROUTE IN DE KLOOSTERTUIN
De Kunstroute Beuningen doet ook dit jaar weer De
Kloostertuin aan.
Op zaterdag 16 en zondag 17 september staan de deuren
open van 12.00 tot 17.00 u. Ingang aan de Pastoor van der
Markstraat 14.
Iedereen is van harte welkom om de kunstwerken en
creaties van de exposanten te bezichtigen.
Al een reeks van jaren stelt het bestuur van de St. WoZoCo
de locatie beschikbaar voor deze culturele activiteit. En dat
met groot succes.
Ook dit jaar laten 5 deelneemsters hun creaties zien op
verschillende terreinen. Diversiteit is dus gewaarborgd.
Zo tonen Wilma den Breejen, José Veenman en Conny Smits
hun schilderijen, zowel abstract als figuratief, waarbij
Conny Smits o.m. portretten laat zien gemaakt met stof.
Wilma Lieskamp toont beelden van diverse soorten steen en
Will den Dungen exposeert met sieraden naar eigen
ontwerp.
Op zondag 17 september komt Gerie Daanen met zijn
muziekgezelschap “Het Wereldomroeporkest” tussen 13.00
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en 15.30 u. de expositie opluisteren. Alles bij elkaar zeker
de moeite waard om te komen kijken en te luisteren.
Het Bestuur van st. WoZoCo Weurt.
BEZORG(ST)ER GEZOCHT
voor het Andreasblad en het Parochieblad H. Johannes XXIII.
Wij zijn nog op zoek naar een bezorg(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 wilt ontvangen.
Contactgroep H. Andreas Weurt
Telefoonnummer pastorie 024-6771221
Ellen Kersten
ZIEKENCOMMUNIE
Vrijdag 1 september 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 altijd doorbellen (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.
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Wo 6 september 10.15 uur: Vergadering gastdames/heren
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.
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Voor het Andreasblad van 16 september (inleverdatum 12
september) is aan de beurt: Werkgroep Drukkers

Op zaterdag 9 september
verschijnt het volgend nummer
van de Rondom Johannes.
Het volgend Andreasblad
verschijnt op 16 september.
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