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 Zaterdag 11 april 2020 
Beste parochianen, 

 

Tijdens het Paasfeest stappen we de geschiedenis van het licht binnen. De duisternis blijkt niets 

anders dan de afwezigheid van het licht. Waar het licht schijnt, wordt de duisternis verdreven. 

Wanneer we in de Paaswake het licht binnendragen, bezingen we de verrezen Christus: Licht 

van Christus.  

 

 

 
 

 

Uit een brief van Mgr. Liesen 

aan de priesters, diakens en pastoraal werkenden, een fragment: 

 

Leggen we vol vertrouwen aan God voor wat ons bezig houdt: onze vragen en zorgen, de noden 

van onze parochianen, en onze dankbaarheid om de gunsten die we mogen ontvangen én geven. 

Hij hoort en verhoort ons - daarop vertrouwen we. Ik hoop van harte dat u en de gelovigen die 

aan u zijn toevertrouwd in de komende week mogen ervaren dat Christus ons verbindt en ons 

kracht geeft. Als gelovigen zijn we zusters en broeders in Christus en leerlingen van de Heer. 

 

In de Paaswake lezen we uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome. Paulus 

schrijft: Broeders en zusters, gij weet toch dat de doop waardoor wij één zijn geworden met 

Christus Jezus ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem 

begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus door de macht van zijn 

Vader uit de doden is opgewekt. (Rom 6,3v). 

 

Ik vind het bemoedigende woorden, zeker in deze tijd waarin velen zich bedreigd voelen. Als 

gelovigen mogen we vertrouwen op dit woord. Deze woorden doen ons opnieuw beseffen wat 

de kern van ons geloof is: door de doop in Christus zijn we leerling geworden van Hem.  

Aan zijn leerlingen zegt Christus: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt 

hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles 

wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”  

Door de doop in Christus zijn we getuigen van Gods liefde, en zijn we broeders en zusters ge-

worden van elkaar en zien we naar elkaar om. Door de doop in Christus hebben we perspectief 

op heil en goede toekomst. 

 

Mgr. J. Liesen 

Gebed 

Heer, laat over ons uw geest van liefde, 
uw geest van verbondenheid komen. 

Versterk tijdens dit Paasfeest, 
zelfs nu we in onze huizen blijven, 

onze band met U 
en maak ons tot één lichaam, 

mensen verschillend, maar één van hart, 
door Christus onze Heer, 

Amen. 
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Een film over de Paaswake 

We bieden u graag een korte film over de Paaswake aan. We hopen dat u de Paaswake op TV of 

via de computer hierdoor intenser kunt beleven. De film sluit af met psalm 42. Hieronder de 

tekstbewerking van deze Bijbeltekst vol verlangen, gemaakt door van Michel van der Plas. 

Klik op deze link om de paasboodschap van pastor Rob de zien en te beluisteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evangelie uit de Paaswake, volgens Mattheus 

Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen Maria Magdalena en de 

andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel 

van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. 

Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van 

schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. 

De engel sprak de vrouwen aan en zei: „Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus 

zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de 

plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van 

de doden en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen." 

Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde en zij haastten zich het nieuws 

aan zijn leerlingen over te brengen. 

En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: „Weest gegroet."  

Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: 

„Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten 

gaan en daar zullen zij Mij zien." 
 

Overweging 

Beste parochianen, wat voelt Pasen toch totaal anders dan in voorgaande jaren. Het is wel lente 

geworden, prachtige bloesems bloeien, het groen begint overal te ontluiken, maar we voelen 

ons beperkt, bedrukt en verdrietig nu een epidemie ons leven beheerst. En toch proberen we 

met z’n allen er het beste van te maken. Op afstand zijn we elkaar intens nabij, omdat we voelen 

dat het gezamenlijk verlangen naar betere tijden groter is dan ooit. Over angst en onzekerheid 

heen, weten we waartoe Pasen ons uitnodigt: ‘geloof, hoop en liefde’.  
 

Het geloof dat we van thuis meekregen; we willen het weer ophalen. Gelovig vertrouwen schenkt 

rust en evenwicht. We willen contact maken met een levenschenkende God, die ons in deze 

onzekere tijd laat ervaren dat niet de dood het laatste woord heeft. God wil dat wij leven in tijd 

en eeuwigheid.  
 

Het is belangrijk om voor onszelf en voor anderen opnieuw hoop aan te wakkeren. Hoop op een 

goede toekomst voor onze aarde, voor alle mensen die er wonen, voor alles wat leeft in de 

schepping. Hoop dat we voorbij een zee van verdriet nieuw land zullen vinden, het beloofde 

land, waar het voor eens en voorgoed volop zomer zal zijn.  

Als een hert dat reikhalst naar het water,  

zo wil ik naar U toe, o God mijn Heer.  

Ik heb dorst naar U, U bent het leven,  

ik wil oog in oog staan met uw licht.  

 

Geef mij dan een teken van uw liefde.  

O, zend uw licht en trouw mij tegemoet. 

Zij gaan voor mij uit uw heilige berg op,  

zij zijn als mijn gidsen naar uw huis.  

 

Daar zal ik dan opgaan naar uw altaar,  

naar U, mijn echt geluk van jongs af aan.  

Daar zal ik U voor uw redding danken,  

want U bent mijn God, mijn lijfsbehoud.  

 

Eer aan de Vader en de Zoon,  

en ere zij de heilige Geest.  

Zoals het was en is en altijd zijn zal  

in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

https://youtu.be/1gvmMsycYB8
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Liefde voelt in deze tijd van Coronacrisis bijzonder sterk. Wanneer mensen elkaar niet lichame-

lijk nabij kunnen zijn, wordt het verlangen naar de ander des te groter. Partners zijn nu soms 

voor een langere tijd van elkaar gescheiden, omdat één van hen zorg nodig heeft in een zie-

kenhuis of instelling. Een vriendengroep mag nu niet samenzijn, omdat dan het aantal te groot 

is. Kinderen kunnen hun ouders nu niet bezoeken, omdat ze hen willen beschermen voor ge-

vaar. Maar door de barrières heen spreekt een liefde als nooit tevoren. Het doet ons opstaan 

uit wat verdrietig maakt. Er wordt nieuw leven ingeblazen in wat er tussen mensen was stuk 

gegaan. Dat is Pasen!  
 

Pasen betekent ook: ‘het goede nieuws, dat nog heel vaak niet wordt aangenomen, toch blij-

ven doorgeven. Blijven zeggen en zingen dat Jezus Christus verrezen is en ons is voorgegaan 

naar het Licht dat nooit meer dooft, naar leven dat nooit eindigt’.  

Tot die tijd is Pasen vooral: ‘de zon laten schijnen in de harten van mensen die wij ontmoeten, 

in deze dagen vooral via de telefoon, whatsapp, mail en facetime’. Pasen is: ‘een weg helpen 

zoeken door zeeën van ellende, stenen wegrollen, ruimte bieden’. Pasen is: ‘Hem achterna 

gaan…’ 

Joost de Bont, priester 

 

Gebed voor hen die bang zijn 
 
Laat niets je verstoren.  
Laat niets je beangstigen.  
Alles gaat voorbij.  
God verandert niet.  
Geduld verkrijgt alles.  
Niets ontbreekt aan wie God bezit.  
God alleen voldoet. 
 
Nada te turbe is een gebed van Theresia van Avila 

 

 

Kerk in ballingschap 

Op dit moment leven we als een kerk in ballingschap, maar vanuit onze afgeslotenheid zoeken 

we elkaar toch op. We willen proberen echt kerk te zijn, met gelovigen wereldwijd, in eenheid 

met onze Paus en onze bisschop. En ook met onze broeders en zusters van de Protestantse 

Gemeente Dongen en van de Evangelische Kerk Hoop. Met elkaar bidden we de verrezen Heer 

dat Hij het vuur van ons geloof mag aanwakkeren. Hieronder enkele fragmenten uit het Eucha-

ristisch gebed. 
 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons dat onze namen staan geschreven in 

uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht 

en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van 

mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
 

Wij bidden U: ‘zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat 

recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; 

en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons 

en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden’. 
 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw 

dienaar Franciscus, onze paus en met alle bisschoppen. 
 

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, 

martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden.  

We bidden voor onze overledenen in Dongen: Leo Panis (10 maart), Piet van Gool (31 maart), 

Tiny Brabers-de Jong (2 april).  

Wij bidden dat zij deel mogen hebben aan de verrijzenis van Jezus Christus. 
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Bedevaart naar Hakendover 

 

Intentie:  

Elk jaar gaan we op Tweede Paasdag met een groep pelgrims uit West Brabant naar het Belgische 

Hakendover, nabij Tienen. Een traditionele bedevaartsdag dag met rozenkransgebed, eucharis-

tie en lof en tussendoor een kleurige processie. De commissarissen Cees Marcelissen (Rijen en 

Molenschot), Ad van Velthoven (Hulten) en Kees van der Made (Dongen) hadden heel de orga-

nisatie rond.  

Op de boekjes die klaar liggen, staat de intentie van 2020: ‘Uit de grond van je hart groeit altijd 

iets moois’. De bedevaart gaat niet door, maar deze intentie houd ik vast, want ik zie het om 

me heen gebeuren. Overal doorbreken mensen de isolatie door te telefoneren, op afstand muziek 

met of voor elkaar te maken of voor een ander boodschappen te doen, enz.  

 

De dertiende werkman  

Voor de bouw van de eerste kerk in Hakendover, de tijd van de kerstening van onze gebieden 

(+ 690), werden twaalf bouwlieden in dienst genomen. Toch zagen de dorpelingen steeds dertien 

man aan het werk. Bij de afrekening vervolgens stonden weer twaalf man in de rij. Het verhaal 

vertelt dat Jezus Christus de dertiende werk-

man was.  

Deze oude geschiedenis is daardoor een soort 

illustratie bij de woorden van psalm 127: ‘Als 

de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen 

de bouwers’.  

Deze oude woorden lijken een les voor onze 

tijd. In deze tijd van Corona merken we tot 

onze schrik dat we het leven niet in de hand 

hebben. De wereld is slechts beperkt maak-

baar. Daarom is het goed voor je geestelijke 

gezondheid om je werkhanden handen af en 

toe te laten rusten, te vouwen en te vertrou-

wen op de dertiende werkman.  

 

Een innige communie 

Hoogtepunt tijdens de bedevaart is voor veel mensen het moment dat meer dan honderd paar-

den over de akkers met het opgroeiend graan galopperen. Het jonge graan wordt vertrapt, maar 

elk jaar groeit het graan prachtig op en draagt volop vrucht. Natuurlijk ik zal vaart hebben naar 

de bedevaart van Hakendover, maar ik denk ook aan het moment vlak voordat de paarden los 

gaan.  

Ruiters en toeschouwers ontvangen de zegen met het allerheiligst sacrament. Het is een moment 

dat we de communie niet ontvangen, maar op een innige manier ondergaan. Op dezelfde innige 

manier hoop ik dit jaar de communie te ontvangen, wanneer ik naar de vieringen op TV kijk. 

Rob van Uden, diaken 

 

De klokken luiden: Pasen! 

Uitgerekend in een moeilijke tijd als deze brengt 

Pasen licht en kleur: Jezus overwint de dood; 

wanhoop verandert in hoop; wat zwak scheen, 

wordt sterk. Niet de dood maar het leven heeft 

het laatste woord. Na een stille Goede Week willen 

de bisschoppen van Nederland en België deze 

Blijde Boodschap extra laten klinken.  

 

Op paaszondag om 12 uur laten we de klok-

ken luiden in al onze kerken. Mogen die vele 

klokken in Nederland en België troost en hoop bie-

den en een hart onder de riem steken. Mogen ze ons allen met elkaar verbinden.  

Ook dit jaar zal het Pasen zijn! 
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