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Zondag, 14 maart 2021 

Verbinding maken 

Zusters en broeders, zondag 14 maart is het de vierde zondag van de Veertigdagentijd: Half-

vasten. De naam Halfvasten komt uit het kerkelijk leven, maar in de kerkelijke boeken vinden 

we de naam ‘Zondag Laetare’. Deze naam verwijst naar de gregoriaanse intredezang: "Verheug 

u, Jeruzalem. Komt allen samen die haar liefhebt! Juicht van vreugde, allen die eens hebt ge-

treurd. Weest opgetogen en geniet van de overvloedige troost die u wordt geboden."  

Het gezang geeft de 4de zondag een vriendelijke kleur. Dit jaar kennen we dat gevoel, omdat we 

uitkijken naar de dag dat we in het weekend van 20 en 21 maart weer dertig bezoekers in de 

kerken mogen toelaten. 

 

U kunt onze vieringen volgen via een livestream: 

• Vierde zondag van de Veertigdagentijd zondag 14 maart om 10.00 uur Annakerk 

(of via de tv bij HalloGilzeRijen (Ziggo kanaal 41 of KPN kanaal 1438).  

• Meditatieve viering op woensdag 17 maart vanuit de Maria Magdalenakerk. 

 

Eerste lezing: 2 Kronieken 36, 14-16, 19-23. 

In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk zich herhaaldelijk schuldig 

aan de gruweldaden der heidenen en ontheiligden de tempel van Jeruzalem, die aan de Heer 

gewijd was. En de Heer, de God van hun voorvaderen, stuurde al maar gezanten naar hen toe, 

want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning. Maar zij verachtten Gods gezanten, 

spotten met hun boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten, zodat tenslotte de toorn 

des Heren wel genadeloos moest losbarsten over het volk.  

De Koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de muur van Jeruzalem afbreken en 

alle paleizen liet hij platbranden zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het 

zwaard ontkomen waren, liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel, waar zij hem en zijn 

zonen als slaven moesten dienen tot het Perzische rijk aan de macht kwam. Zo ging de voor-

spelling in vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: “Zolang het land zijn 

sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang”.  

In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging de voorspelling in vervulling 

die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning 

van Perzië. Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen en ook schriftelijk 

verspreiden: “Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: de Heer, de God des Hemels heeft mij 

alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor Hem te Jeruzalem in Juda 

een tempel te bouwen: laten allen onder u die tot het volk des Heren behoren onder de hoede 

van de Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem”. 

Woord van de Heer.     Wij danken God. 
 

 

Vastenactie 

Op donderdag 18 maart 19.30 uur is er een webinar; een korte online samen-

komst met twee inleidingen. Aan de hand van drie korte filmfragmenten houdt 

Petra Jansen van Vastenactie Nederland een inleiding over de Vastenactiepro-

jecten. Bij elk voorbeeld geeft diaken Rob van Uden een doordenking hoe wij de 

methodes die in de projecten worden gebruikt, ook in onze parochie zouden kun-

nen toepassen.  

Op zondag 21 maart is er een themaviering. De link ontvangt u in de volgende 

Pastorale Brief. 

Op maandag 22 maart kunt u via een afhaalmaaltijd deelnemen aan de jaarlijkse 

Vastenmaaltijd. We willen deze vastenmaaltijd afsluiten met een korte online bij-

eenkomst. Indien het voor u de eerste keer is dat u een online webinar mee-

maakt, geven wij u graag begeleiding. 

U kunt zich voor deze activiteiten opgeven via: diaconie-caritas@parochieheilige-

geest.nl onder vermelding van Webinar of Vastenmaaltijd of allebei natuurlijk. 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
mailto:diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl
mailto:diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl
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Evangelie: Johannes 3, 14-21. 

In die tijd sprak Jezus tot Nikodémus: “De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals 

Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven 

zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, 

opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.  

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de 

wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet 

gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon 

Gods.  

Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de 

duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt heeft 

afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt 

worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat 

zij in God zijn gedaan”. 

Woord van de Heer.    Lof zij U, Christus. 

 

 

 

Nadat ik me liet dopen 

 

Jezus, onvermijdelijk kwam de dag dat ik durfde kiezen,  

dat ik mijn keuze voor U maakte,  

dat ik werd gedoopt 

en dat ik het kleed van het geloof aantrok. 

 

Eigenlijk had ik gehoopt, 

dat dit het einde van mijn zoeken zou zijn, 

maar er kwamen nieuwe vragen. 

 

Jezus, ik wil U steeds weer zoeken in mijn gebed, 

maar hoe moet ik dat doen als mijn dagen vol lopen  

met verplichtingen en afspraken. 

Ik merk plotseling hoeveel mensen er iets van mij willen,  

en ze lijken niet te zien  

welke verandering zich bij mij voltrekken... 

 

Ik merk dat ik nieuwe keuzes wil maken, 

maar dat valt me zwaar in het werk dat ik doe,  

of in mijn familie- en vriendenkring, 

waar ze mijn verandering niet begrijpen. 

 

Ik wil praten over mijn keuzes,  

over mijn doop, over U, over God, 

maar dan tref ik ook onbegrip, 

soms zelfs van mensen die ik lief heb 

en die ik niet wil kwetsen. 

 

Ik kan me eenzaam voelen, Jezus, 

een vreemdeling in mijn eigen omgeving. 

Soms zou ik zelfs het liefst  

het kleed van mijn geloof aan de wilgen hangen. 

Op andere momenten weet ik 

dat ik dat nou juist niet wil. 

 

Op zulke momenten, Jezus,  

kom mij te hulp,  

maak mij sterk. 

 

Rob van Uden 



 
Pastorale brief 42 PDKDV vierde zondag van de vasten 14-03-2021.docx - 3/3 - 

Gebed bij psalm 137 
 

 
 

 

 
 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

Psalm 137 is een geliefde psalm, ook bij muzikanten. 

Velen zullen Boney M. nog kennen met 'By the rivers of Babylon'. 

Nog steeds zijn er muzikanten die de psalm vertolken. 

Zo ook de 'Sons of Korah'. 

Zij volgen de Engelse tekst van de psalm op de voet. 

Klik op deze link voor het lied. 

Handen 

 

Resoluut liggen jouw handen op mijn schouders. 

Jouw vingers betasten mijn huid, 

die niet stroef wordt van jouw aanraking, 

want je komt niet om me te veroveren, 

niet om me gevangen te nemen. 

 

 

Vriendschap is wat we voelen, 

datgene wat geliefden herkennen, 

datgene waarvan de angst ons soms berooft. 

 

 

Wij zijn en blijven kinderen van die Ene. 

We zijn niet veroordeeld om de vijandschap 

van onze voorouders voort te zetten. 

Zij immers droomden van verovering op verovering 

en zaaiden daarmee angst en dood. 

We hebben geen overwinnaars nodig 

want alle zeges roepen om wraak en beroven ons van het leven. 

Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

https://www.youtube.com/watch?v=GEScYxxRxSA&ab_channel=SonsofKorah
mailto:info@parochiedongen.nl
mailto:info@parochiedongen.nl

