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Zondag, 17 mei 2020 

 

Beste Parochianen, 

In de Pastorale Brief van de Zesde Zondag van Pasen staan de drie lezingen volledig opgenomen. 

We geven aandacht aan verschillende onderwerpen: zieken genezen, getuigen van je geloof, 

geloofsvervolging, nabijheid, homoseksualiteit en de belofte van Jezus dat hij ons de Heilige 

Geest zal zenden. Pastor Edith Hertog schreef de overweging bij het evangelie. 

Uit de Handelingen der Apostelen 

In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. 

Filippus' woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de 

tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid ge-

schreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde 

in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods had aange-

nomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af, die na hun aankomst, een gebed over 

hen uitspraken, opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over nie-

mand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zij legden 

hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest. 

Woord van de Heer. Wij danken God 

 

Overweging: De zieken genezen 

De diaken Filippus verricht grote werken. Hij drijft 

boze geesten uit en hij geneest lammen en kreu-

pelen. Je zou denken: Laat hem ook de corona uit 

ons land jagen, want het heeft onderhand lang ge-

noeg geduurd. Bij de Alphacursus (die met beeld-

bellen wordt voortgezet) was bidden om genezing 

het thema van een bijeenkomst.  

Want bidden om genezing is tot op de dag van van-

daag een wezenlijk onderdeel van het verlossings-

werk van de kerk. Toch is het belangrijk om te zien 

dat het gebed om een tastbare genezing een gees-

telijke basis heeft: Het gaat allereerst om de genezing van ons gewonde hart en van onze be-

schadigde ziel. Als Paus Franciscus ons oproept om te bidden voor het einde van de pandemie, 

roept hij tegelijk op tot een andere manier van samen leven. Ik zou bijna zeggen: ‘De lichame-

lijke genezing is een begeleidend verschijnsel, aanschouwelijk onderwijs bij de verkondiging van 

het evangelie. ‘ 

Een maand geleden hebben Conny en ik kaarsjes gebrand bij Maria en gebeden voor een tante 

die zou worden geopereerd: "God, ontferm U over haar. Als U het wil, genees haar”. Op de dag 

van de operatie stuurde Conny nog een appje: ‘We bidden voor je.’ We kregen een appje terug 

Gebed 

 

Almachtige eeuwige God, 

Gij bemint hen die uw Zoon liefhebben 

en zijn geboden onderhouden. 

Wij bidden U: 

zend over ons de Helper, 

de Geest van de waarheid 

voor wie de wereld niet ontvankelijk is, 

en laat deze Geest ons leven bezielen. 

Door Christus onze Heer. 

Zieken genezen van de cholera (1848) 
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dat ze met vertrouwen de operatie tegemoet ging. Ze heeft het echter niet gehaald. Opnieuw 

branden er kaarsjes bij Maria en bij de foto van de tante. God heeft haar niet door de operatie 

heen gesleept. We zijn niet boos op God. Nog steeds bidden we voor haar: ‘God, ontferm U over 

haar. Neem haar op in uw liefde.’ 

Rob van Uden, diaken 

 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 

Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording aan al 

wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. 

Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied en zorgt dat uw geweten zuiver is. 

Dan zullen zij die uw goede christelijke levenswandel beschimpen, met hun laster beschaamd 

staan. Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet dan straf te 

ondergaan voor misdrijven. Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden, de Recht-

vaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd 

Hij ten leven gewekt naar de Geest. 

Woord van de Heer. Wij danken God. 

 

Een vraag bij de Tweede Lezing 

 

Inleiding bij het Evangelie 

Johannes beschrijft een reeks van ontmoetingen tussen Jezus en de mensen. Steeds weer wordt 

die vraag aan Jezus gesteld: ‘Wie ben jij?’ En Jezus laat het zien in tekens en geeft het woorden. 

Zijn laatste uren brengt hij door met de leerlingen bij een maaltijd. Hoe moet het nu verder als 

Jezus er niet meer is? Jezus wast ze de voeten en we horen flarden van herinneringen en uit-

spraken die Jezus in de mond worden gelegd. 

 

Evangelie, Johannes 14, 15-21 

Jezus zei tot zijn vrienden: ‘Als jullie van Mij houden, moeten jullie doen wat Ik belangrijk vind. 

Ik zal de Vader vragen jullie een Helper te geven. Iemand die altijd bij jullie zal zijn, de Geest 

van de waarheid. Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.  

 

Hoeveel beter is het, 
zo God het wil, 

te lijden 
voor het goede dat men 

doet 

dan straf te ondergaan 
voor misdrijven. 

 

1 Petrus 3,17 

De Jezuïetenpater Frans van der Lugt leefde in het licht van de verrijzenis, terwijl de wereld 

om hem heen doodziek was van geweld en haat. Hij was vol geloof en bereid om te lijden 

voor het goede wat hij deed. Want, zei hij, niemand kan het licht van de zon doven.  

Zie deze mooie link: https://www.youtube.com/watch?v=-u2SErXL-sw 

Heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u 

rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en 

gepaste eerbied. (1 Petrus 3,15 -16) 

In onze moderne samenleving lijkt iedereen te mogen geloven wat hij wil, als je een ander 

er maar niet mee lastig valt. De apostel Petrus spoort ons echter aan: ‘Weest altijd bereid 

tot verantwoording!’  

Ik vraag me af: ‘Zijn wij in onze dorpen voldoende bereid om te getuigen van ons geloof?’ 

En als we het doen: ‘Kunnen we ook getuigen met zachtmoedigheid en gepaste eerbied?’ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-u2SErXL-sw
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Ik laat jullie dus niet achter als wezen: ‘Ik kom bij jullie terug. Op die dag zul je begrijpen dat 

Ik in mijn Vader ben en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben. Wie doet wat Ik belangrijk vind, 

is iemand die van Mij houdt. Wie van Mij houdt zal ondervinden hoe God de Vader hém liefheeft 

en ook Ik zal van hem houden. En Ik zal Mij aan hem openbaren.’ 
 

Nabijheid 

Zijn geliefde is gestorven. Hoe moet hij nu verder? Hij is bang haar steeds minder voor de geest 

te kunnen halen. Het lijkt wel alsof ze geleidelijk helemaal verdwijnt uit zijn leven zonder een 

spoor achter te laten. Hoe kan hij leven en haar toch niet kwijt raken? Langzaamaan verandert 

er iets. Hij is niet degene die haar in leven moet houden. Hij laat haar gaan. Hij komt opnieuw 

tot leven. En zij? Zij is opnieuw aanwezig, meer dan ooit, anders, nabijer dan ooit. En er gaat 

geen dag voorbij of hij is bij haar. 

Nabijheid. In deze tijd ontdekken we hoe graag we gewoonweg bij iemand willen zijn. Precies 

hoe Johannes Jezus schetst. Jezus is niet zozeer iemand die hard werkt voor een ander en pro-

blemen oplost. Hij is vooral iemand die niet wegkijkt, hij zoekt de mensen op. Nabijheid is wat 

Jezus’ leven tekent. Hij zegt het vandaag ons toe: ’Ik zal bij je zijn, anders dan tijdens mijn 

aardse bestaan, nabijer dan ooit.’ 

Hoe belangrijk nabijheid ook is, we voelen er ons vaak onthand bij want we willen vooral iets 

doen voor een ander. De ervaring leert dat als je de tijd neemt om eerst bij iemand te zijn, je 

dan pas beter kan zien wat je voor iemand kan doen. Sterker, wie zijn tijd geeft aan een ander, 

mag het meemaken dat je helemaal niets meer hoeft te 

doen want de ander komt nu zelf in beweging. Je nabijheid 

doet iemand opstaan. 

Laten we zelf iemand dicht bij ons komen of schermen we 

onszelf af? Maakt dat het misschien zo moeilijk om elkaar 

nabij te zijn? Kon Jezus de mensen zo nabij zijn omdat hij 

de mensen dicht bij hem liet komen? Het is een waagstuk 

want het betekent laten zien wie je bent. Dat vraagt om ver-

trouwen dat niet wordt beschaamd. 

We hoeven het niet alleen te doen en kunnen ons hierin la-

ten helpen door de Geest, die laat zien wie we zijn, die onze 

ware identiteit onthult: beminnenswaardig. Die identiteit je 

eigen maken en er uit leven, vraagt tijd. 

Alleen door elkaar te naderen, kunnen we liefde ervaren. Er 

is een icoon waarop God, Jezus en de heilige Geest afge-

beeld staan als drie personen die rond een tafel zitten. Aan 

de kant van de kijker zit niemand. Die lege plaats is een 

uitnodiging aan de kijker. Kom er bij. Wie durft? 
 

Uit het eucharistisch gebed 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van 

Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur 

van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 

 

Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie: 17 mei  

Sinds 17 mei 1990 ziet de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit, officieel, niet meer 

als een ziekte of psychische aandoeningen. Ooops, zó kort geleden pas? Ik wist 't niet. Toch zijn 

zulke maatschappelijke ontwikkelingen van groot belang. Onbewust helpen vergelijkbare 

Gebed bij de communie  

 

Aanvaard mijn verlangen 

om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw liefde in mijn hart 

en laat mij niet vergeten 

dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 

mijn Heer en mijn God. 

Woord van de Heer. Lof zij U, Christus 
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ontwikkelingen om homoseksuele familieleden, kennissen en vrienden als volstrekt gelijkwaardig 

en normaal te zien. Inspiratie daarvoor haal ik zeker ook uit onze gelovige traditie.  

Allereerst is er natuurlijk het voornaamste gebod van de liefde tot God en tot de naaste (als 

jezelf). Maar ook de aansporing om positief met verschillen om te gaan: ‘Laat je eerbied en liefde 

ook uitgaan naar mensen die anders denken of doen dan jij, des te gemakkelijker kom je tot 

gesprek en begrip.’ Dat is voor mij een aansporing die me in allerlei situaties helpt.  

Inspiratie haal ik uit de uitdrukkelijk afwijzing van discriminatie door de kerk, de afwijzing van 

discriminatie op grond van sekse, ras, kleur, stand, taal of godsdienst. De kerk noemt een der-

gelijke discriminatie in strijd met Gods scheppingsplan. (Encycliek Gaudium en Spes, artikel 29, 

uit 1965). Mijn gelovige traditie heeft in mijn hart gegrift: ‘Elke mens is een kind van God. Als 

wij elkaar kunnen zegenen, dan zal God ons zegenen.’ (Vgl 1 Petrus 3,9).  

Rob van Uden, diaken 
 

Voorbeden 

Voor allen die belasterd of uitgelachen worden om hun christelijk geloof: dat zij hun zachtmoe-

digheid niet verliezen, maar dat ze de kracht ontvangen om verantwoording af te leggen van 

hun geloof.  

Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 

Voor allen die belasterd of uitgelachen worden vanwege hun geaardheid; dat zij zich niet stil 

hoeven houden of moeten verstoppen. Dat allen mogen komen tot een leven waartoe ze bestemd 

zijn.  

Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 

Voor allen in onze omgeving die ziek zijn, die operaties en behandelingstrajecten ondergaan. 

Voor de fasen van hoop en vrees die zij moeten doormaken. 

Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 

Voor allen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en die in de afgelopen weken door de 

dood van ons zijn heengegaan. We willen bidden voor:  

- Rijen: Madelaine Theeuwes (27 april),  

- Dongen: Jan Emmen (2 mei), Corry Schellekens-Brabers (4 mei),  

 Henny van Opstal-de Vries (6 mei), Pierre Driesen (7 mei) 

Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 

 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

 

 

Maria, mantel van beschutting 
 

Sluit mij in uw armen, Maria, 

sla uw beschermende mantel 

om mensen die agressie ondervinden 

vanwege hun geloof, hun afkomst,  

hun ras of hun geaardheid. 
 

Sla uw beschermende mantel 

om de zieke 

die een operatie moest ondergaan, 

om een kennis die de dood in de ogen ziet, 

om mensen, onzeker over hun toekomst. 

 

Maria, bid voor ons 

als we verdriet hebben, eenzaam zijn, 

wikkel ons veilig in uw mantel van gebed, 

van troost en vertrouwen 
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