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9. Het Woord van God. Christus' rechtvaardiging van zijn
uitspraken over zichzelf
In het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT) staat
het woord van God centraal. Een voorbeeld hiervan vinden we al
in Genesis: ‘God zei: “Er moet licht komen,” en er was
licht’ (Genesis, 1: 3). Het woord van God heeft
scheppingskracht. Door te spreken brengt God de wereld voort
en alle dingen die zich in deze wereld aan ons vertonen. In het
OT zijn de meeste woorden gericht tot de profeten, maar soms
ook direct tot de mensen, zelfs tot moordenaars. “Toen vroeg de
Heer aan Kaïn: “Waar is Abel, je broer?”. In het NT is Jezus het
sprekende Woord van God, en dus God zelf. Dit maakt Johannes
ons duidelijk in de eerste regels van zijn evangelie. “In het begin
was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God…
In het Woord was leven" (Joh. 1: 1,4). Hieruit weten we dat God
het Leven is. Als levende mensen weten we wat dat betekent:
we voelen het zelf als we zeggen: ‘we zijn levende mensen’.
Wanneer God het Leven is, en wij uit dit Leven voortkomen dan
zijn wij 'een mens die God kent.' "Omdat ik alles wat ik van de
Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb" (Joh. 15:
15).
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Ons leven is eindig en verschilt van het oneindige leven van God.
Een eindig leven kan zichzelf het leven niet geven, het heeft het
fundament niet in zich zelf. Het is eindig en kent gebreken,
behoeften en verlangens (honger, dorst, liefde, geborgenheid).
En omdat ons leven zichzelf het leven niet kan geven, daarom
kan ons leven slechts leven in het Oneindige Leven van God dat
nooit ophoudt het leven te geven. Het Woord, waarover
Johannes spreekt, heeft betrekking op Jezus, voortgekomen uit
het Absolute Leven van de Vader als de 'Enige Eerstgeboren
Zoon'. Dit Woord brengt het leven voort. ‘Bij’ God zijn betekent:
‘in en van God zijn.’ Dit komt ook tot uitdrukking in het lied dat
het Andreaskoor regelmatig zingt: ‘Wanneer wij leven, leven wij
van God, wanneer wij sterven, sterven wij voor God’. Wij zijn
kinderen van God: “En noem niemand op aarde vader, want
jullie hebben maar één Vader, de Vader in de hemel” (Matteüs,
23: 9).
Jezus, voortgekomen uit het Absolute Leven van de Vader kent
God: "Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom" (Joh. 7: 29).
Regelmatig zegt Jezus: ‘Hij: die mij heeft gezonden heeft’. Over
deze woorden legt Hij getuigenis af. Een beroep op minstens
twee getuigen om de waarheid van iets vast te stellen, zoals bij
de rechtbank, is hier niet nodig. "De Vader … getuigt over
mij” (Joh. 8: 18). En omdat de Vader door Jezus spreekt,
daarom is het spreken van Jezus de waarheid. "Ik zeg ….wat ik
gehoord heb van Hem die Mij gezonden heeft, en Hij is
betrouwbaar" (Joh. 8:26). Hiermee heeft Jezus zijn onderricht
duidelijk verantwoord. "Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf,
maar van hem die mij gezonden heeft" (Joh. 7: 16). "Alles wat ik
zeg, zeg ik zoals de Vader het Mij verteld heeft" (Joh. 12: 50).
‘De Vader en ik zijn één’ (Joh. 10:30). Hierdoor is de Zoon in de
Vader en de Vader in de Zoon.
Maar hoe kunnen wij het spreken van God horen en weten dat
het God is die spreekt? En hoe kunnen wij weten dat Hij die Zijn
woorden spreekt Zijn Woord is? Daarover een volgende keer
meer.
Bron: Michel Henry (2016), Woorden van Christus.
Kampen: Van Warven.
SV
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VIERINGEN
ZONDAG 19 NOVEMBER
9.30 uur: Speciale viering t.g.v. Feestdag H. Andreas
m.m.v. Andreaskoor (Ceciliafeest)
Celebrant: alle pastors v/d parochie H. Johannes
XXIII
Wij bidden tijdens deze viering voor:
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
Levende en overleden leden van het Andreaskoor
Als u wilt kunt u na deze viering een kopje koffie of thee
komen drinken op de pastorie.
WOENSDAG 22 NOVEMBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZATERDAG 25 NOVEMBER
19.00 uur: Woord-communieviering m.m.v. Our Choice
ZONDAG 26 NOVEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Gon Albers - Kersten
ouders Albers - Janssen
Roel Faber
Theodorus Hoes en Anthonia Hoes - Bos
familie Hoes
ouders Jansen - Langeslag
Frans Wouters
Bernardus Wouters en Christina Wouters - Lamers
familie Wouters
uit dankbaarheid ter ere van Maria
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WOENSDAG 29 NOVEMBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
DONDERDAG 30 NOVEMBER
19.00 uur: Andreasviering (vrijwilligers) m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Riet Marcus - de Klein
ZONDAG 3 DECEMBER
10.00 uur: Sinterklaasviering m.m.v. NAG
Celebrant: pastor Jan de Waal
Als u wilt kunt u na deze viering een kopje koffie of thee
komen drinken op de pastorie.
WOORD EN COMMUNIEVIERING MET OUR CHOICE
Zaterdag 25 november om 19.00 uur verzorgen het koor en de
tekstgroep de viering.
Het thema van deze viering is “Christus Koning”
In ons openingsgebed hoort u dat de tijdsgenoten van Jezus
hem op een troon wilden plaatsen en Hem tot koning wilde
maken. Maar Jezus maakte in alles duidelijk dat zijn
koningschap heel anders was!
Hij wilde koning zijn van liefde en in onze verdere teksten en
liedjes zullen wij u laten horen wat hij daar precies mee
bedoelde.
U bent van harte welkom.
Namens Our Choice
Virginia Bartels
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DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
Feest van de H. Andreas en H. Cecilia, gezamenlijke viering
parochie Johannes XXIII
Als Openingszang zingen we het lied: ‘Jezus die
langs het water liep en Simon en Andreas
riep’ (GvL 478). De eerst lezing is genomen uit
de brief van Paulus aan de christenen van
Rome. Daarin zegt de apostel: ‘Met onze mond
eren we Jezus als onze Heer. En met heel ons
hart geloven we dat God hem uit de dood heeft
laten opstaan. Daarom zullen we gered
worden. Want als we geloven met heel ons hart, ziet God
ons als goede mensen. En als we Jezus eren als onze Heer,
worden we gered’ (BGT).
Na deze lezing zingen we Antwoordpsalm 19: ‘Het woord des
Heren is volmaakt, bron van leven. Gods getuigenis
betrouwbaar, onverstand wordt wijs’.
In de evangelielezing volgens Matteüs horen we hoe Andreas
een volgeling werd van Jezus. ‘Toen Hij (Jezus) eens langs
het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers – Simon, die
Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net
uitwerpen in het meer, want het waren vissers. Hij sprak
hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en ik zal jullie tot vissers van
mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en
volgden Hem’.
De vast gezangen met het Andreaskoor komen uit de Messe
in C van Brucker: Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. Verder
als Offerandezang ‘Zoudt Gij mij ooit beschamen
(Oosterhuis/Oomen) en als Communiezang het 'Magnificat'
van Da Vittoria. Als slot, ter gelegenheid van het
Ceciliafeest: Gildebroeders
(BGT = Bijbel in Gewone Taal)
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Beste kinderen van Weurt en omstreken,
Ook dit jaar heb ik uit Weurt weer een uitnodiging gehad
en ga ik zondagmorgen 3 december vroeg op pad.
Ik kom dan naar jullie mooie kerkje in Weurt,
waar vast weer iets heel erg leuks gebeurt!
Een mooi verhaal, een gesprekje met pastor Jan,
ik geniet er ieder jaar weer van.
Weet je wie ook komt? De NAG!
Zij spelen al mijn liedjes en wij zingen ze mee.
En als jullie er dan ook allemaal zijn,
dan is het helemaal super-fijn!
Dus schrijf het op of onthoud het goed:
3 december 10 uur is de kerk de plaats waar je zijn moet!

Tot dan,
Sinterklaas

ZIEKENCOMMUNIE
Maandag 20 november wordt de H. Communie thuis
gebracht.
Maandag 18 december wordt de H. Communie thuis
gebracht.
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VERVOERSERVICE NAAR EEN VAN DE KERSTVIERINGEN
Op zondagavond 24 december aanstaande wordt in de
Weurtse Andreaskerk een aantal Kerstvieringen gehouden.
Om 18.00 uur wordt de Kerstviering voor kinderen
gehouden. De eerste Nachtmis begint om 20.00 uur waarbij
het Andreaskoor voor de muzikale begeleiding zorgt met
overwegend traditionele gezangen. De tweede viering begint
om 22.00 uur waarbij het koor Our Choice voor de muzikale
begeleiding zorgt. De viering van Our Choice is een moderne
kerstviering.
Er is gebleken dat weeromstandigheden zoals regenbuien of
gladheid, voor oudere of mindervalide mensen van de
Weurtse Geloofsgemeenschap helaas een reden was om de
Nachtmis naar keuze niet te bij te wonen.
De contactgroep H. Andreas Weurt vindt het belangrijk dat
dit jaar ook weer de oudere of mindervalide mensen van de
Weurtse Geloofsgemeenschap naar de Nachtmis van hun
keuze kunnen gaan. Dit jaar wordt een proef gestart om met
een groepje vrijwilligers het vervoer van huis, naar de
Nachtmis en weer naar huis voor u te regelen.
Wat moet u doen?
Wanneer u behoort tot de groep van oudere of mindervalide
mensen van de Weurtse Geloofsgemeenschap, kunt u het
secretariaat van de contactgroep H. Andreas Weurt laten
weten dat u gebruik wenst te maken van de vervoersservice.
Geef uiterlijk 14 december uw naam en adres door en welke
Nachtmis u graag wilt bijwonen!
U kunt dit kenbaar maken met een briefje in een gesloten
enveloppe met de tekst ‘Vervoerservice’ en deze afgeven op
de pastorie. Ook kunt u dit per mail kenbaar maken.
Contactgroep H. Andreas Weurt,
Adres: Pastorie, Kerkstraat 52
Email: weurt@johannesxxiii.nl
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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.
FOTO’S OVER DE ANDREASKERK
Onlangs mochten we enkele oude foto’s ontvangen over de
Andreaskerk. Ze waren afkomstig van een parochiaan op
leeftijd. Hij had ze bij het opruimen gevonden in een oude
schoenendoos. Zijn kinderen en kleinkinderen waren er niet
in geïnteresseerd. Daarom schonk hij ze aan het archief van
de parochie. De parochie is heel blij met deze foto’s omdat
ze een verrijking zijn voor de geschiedenis van onze kerk.
Mocht u ook nog in een schoenendoos oude foto’s vinden die
gaan over de Andreaskerk of de Andreasparochie, wij zijn er
heel blij mee. Nog steeds proberen we een foto te krijgen
van pastoor Verhees, de bouwheer van onze kerk. We
hebben alleen een pentekening van hem. Pogingen tot nu
toe waren niet succesvol. Misschien zit er een foto van hem
in een oude schoenendoos bij u thuis op zolder.
Simon Veenman, archivaris
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SINTERKLAASINTOCHT WEURT
Hallo kinderen van Weurt,
Het is bijna zover! Sinterklaas komt naar Weurt!
Komen jullie ook?
Aankomst
Wanneer: zondag 19 november
Tijd: om 14.00 uur komt de boot aan
Waar: op de West-Kanaaldijk
En dan: met de Sint in optocht naar De Kloosterhof waar we
er een gezellige middag van gaan maken met optredens van
de kinderen en dansen met de Pieten.
Tot zondag 19 november allemaal!
Groetjes van het Sint-Nicolaascomité
KERSTMARKT
Beste mensen,
Eind november, de Sint is weer in ’t land, dus tijd voor onze
2e hands kerstmarkt. Ook dit jaar weer mooie 2e hands
kerstspullen voor 2e hands prijsjes. Van boom tot kaartjes,
kerststalletjes, engeltjes en alles wat met kerstmis te
maken heeft.
Onze markt is op vrijdag 24 november van 10.00 tot 21.00
uur, zaterdag 25 november van 10.00 tot 17.00 uur en
zondag 26 november van 10.00 tot 17.00 uur.
Ook gewoon voor een babbel of een kopje koffie.
Welkom bij ‘Ons Thuis’ in de Pastoor v.d. Marckstraat 64
024-6772936
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SENIORENVERENIGING WEURT CAFÉ
Alweer voor de laatste keer van dit jaar opent het
Seniorencafé op vrijdag 24 november in de Kloostertuin aan
de Kerkstraat in Weurt haar deuren om 19.30 uur.
Een café voor jonge en oudere senioren van onze vereniging,
met soms een verrassing. Ook deze keer hebben we iets in
petto, wat????? Dat blijft nog even een geheim.
Kom gerust naar ons café, proef en ervaar de gezelligheid.
SPORTEN EN MEEDOEN BIJ DE KORENBLOEM
Wist je dat je bij de sportvereniging de Korenbloem uit Weurt
diverse binnensporten kunt beoefenen? Er is nog plaats bij
badminton, volley, herenconditietraining, bewegen op
muziek, kindergym en turnen.
Je kan 2x een proefles volgen.
Info: 0623556526 www.svdekorenbloem.nl
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.
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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 2 december (inleverdatum
28 november) is aan de beurt: Werkgroep Our Choice.

Het eerstvolgende Andreasblad
verschijnt op 2 december
Het eerstvolgende Parochieblad
Rondom Johannes
verschijnt 16 december
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