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God houdt van Alleluia, vast ook van Alaaf!
Kerk en humor gaan niet altijd hand in hand. Lachen en vrolijkheid zijn vaak in verband gebracht met
lichtzinnigheid. Om die reden werd het vroeger voor monniken niet passend gevonden om te lachen. Het
leven het geloof zijn immers ernstige zaken. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het geloof kan mensen ook veel
vreugde brengen. Christus preekt immers een Blijde Boodschap.
Nu staat de Bijbel niet bekend als een dolkomisch boek. Maar wie op zoek gaat, komt er wel degelijk humor
in tegen. De zoon van Abraham en Sara heet Isaac. Letterlijk betekent dat: hij lacht. En in het boek Prediker
wordt aangekondigd dat er voor alles een tijd is, ook om te lachen. En zou Jezus zo vaak gevraagd zijn om bij
mensen te komen eten als hij een enorme zuurpruim was geweest? De joden staan juist wijd en zijd bekend
om hun rake en diepzinnige humor. Voor wie het zien wil, zit de Bijbel vol met verfijnde humor en ironie.
Geloof en humor kunnen dus wel degelijk goed samen door één deur. Anders is dat met sarcasme of
platvloerse grappen, waarmee mensen onderuit worden gehaald. Lachen om een grappige situatie of een
woordspeling is iets heel anders dan iemand uitlachen, of nog erger: belachelijk maken.
De oude kerkvaders hadden gelijk dat ze humor ten koste van anderen afwezen. Maar humor als middel om
te relativeren, kan juist heel heilzaam werken. Met name katholieken staan erom bekend om zichzelf te
kunnen lachen. Het is niet voor niets dat carnaval zich juist in katholieke gebieden heeft kunnen
ontwikkelen. Het is goed om van tijd tot tijd stoom af te blazen en de betrekkelijkheid van alles onder ogen
te zien. zoeken
Carnaval is het feest dat voorafgaat aan de veertigdaagse vastentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.
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Wat je weggeeft, verlies je niet.
Geen tijd. Kom nou.
Verwacht niet teveel; de ander is ook maar een mens.
Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
Beleefd zijn is geen schande.
Laat een ander anders zijn en blijven.
Lachen mag van God.
Hoe drukker, hoe meer tijd.
Kruip niet weg als men je nodig heeft.
Als je vreugde wil vermenigvuldigen moet je haar delen.

Intenties
Zondag 11 februari
Atie van der Weijden-Compier, Anneke Sluis-Tijsen, Nel Drubbel-van’t Schip, André Bremmers en
Kitty Bremmers-Geijsler, Annie Eitjes-Houweling, Betty van Slingerlandt-Meijer, Herman de Koning,
overleden ouders Schreurs-v/d Wurff.
Zondag 18 februari
Atie van der Weijden-Compier, Anneke Sluis-Tijsen, overleden familie van Wees-Kolk, overleden
familie van Thienen, Nel Drubbel-van ’t Schip, Truus Miltenburg-v/d Linden, Co Klarenbeek,
overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie. André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,
Joop de Jong.
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Gezinsviering met kinderkoor ’t Kwetternest.
Voorganger: Diaken E. Brussee
Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Uitkomen parochiebladen De Brug en Spirit
Aswoensdag Oecumenischeviering
met Sint Caeciliakoor in de Urbanuskerk
Voorganger: Pastor E. Brussee en ds A. v/d Stoel
Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor.
Voorganger: Pastoor E. Jongerden
1e Zondag van de Vasten
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met Stille aanbidding.
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Eucharistieviering met koor Elckerlyc
Voorganger: Pastor G. van Tillo
2e Zondag van de Vasten

6e zondag door het jaar: Marcus 1, 40-45
Jezus geneest een melaatse
In de oudheid werden mensen met een huidziekte (melaatsen en anderen) heel vaak buiten de
gemeenschap gestoten. Ze moesten apart wonen en en mochten niet met andere mensen in contact komen.
Men was bang voor besmetting. In Jezus' tijd dachten de joden bovendien dat zulke mensen zondaars
waren. Mensen met een huidziekte werden zichtbaar gestraft voor het kwaad dat zij of hun familieleden
gedaan hadden, dachten ze. Jezus was daar heel verontwaardigd over. Toen Hij eens een melaatse
tegenkwam, die met een houten ratel iedereen waarschuwde om ver uit de buurt te blijven, kreeg Hij
medelijden. Hij werd geraakt tot in het diepst van zijn ziel. Hij trok zich niets van de regels aan, ging naar de
melaatse toe en raakte hem aan. 'Ik verklaar je genezen', zei Hij. 'Jij hoort bij andere mensen, je bent
evenveel waard als gelijk wie, ga de priesters maar tonen dat je genezen bent.' Zo bracht Jezus mensen weer
bij elkaar en gaf Hij aan zieken en uitgestotenen hun menselijke waardigheid terug.
(P. KEVERS in Samuel, Uitgeverij Averbode, 2003 nr 5, p. 12) Copyright: C. Leterme

