
 
Pastorale Brief 40 Zevende Zondag na Pasen 29-05-2022.docx - 1/2 - 

  
Zondag, 29 mei 2022 

 

Zusters en broeders, er zijn momenten waarop we ons realiseren dat we op eigen benen moeten 

staan. Er zijn zelfs momenten dat we het gevoel hebben dat we er alleen voor staan. Dan kunnen 

we ons verweesd voelen. Dat gevoel kan onderdak krijgen op deze zondag van Pasen. Deze 

zevende zondag van Pasen staat tussen Hemelvaart en Pinksteren in. Jezus is weggegaan, maar 

de Heilige Geest is nog niet neergedaald. We horen in de lezing dat Jezus al zegenend afscheid 

neemt. Zijn kracht, zijn bemoediging, gaat met ons mee. We kunnen hierop altijd een beroep 

doen. En we horen die speciale Bijbelse manier van spreken: …dat de liefde in hen moge zijn en 

Ik in hen. We zijn helemaal zelf verantwoordelijk én: We hoeven het niet in ons eentje te doen. 
De livestream komt op zondag 29 mei om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

In deze viering doen 16 communicanten uit Dongen hun Eerste Heilige Communie. 

De viering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed 
God, kom naar ons toe, verlicht ons verstand 

en open ons hart voor uw Woord. 
Gij roept ons om te werken aan de komst van uw koninkrijk. 

Zegen ons om Jezus na te volgen als vrije, vurige mensen; 
om handen en voeten te geven aan recht en vrede in ons midden. 

Dat vragen wij U omwille van uw inspirerende Geest. Amen. 
 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest, naar de hemel en zag Gods heer-

lijkheid en Jezus staande aan Gods rechterhand en hij riep uit: Ik zie de hemel open en de 

Mensenzoon staande aan Gods rechterhand. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten 

hun oren toe en stormden als één man op hem af. 

Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan 

de voeten van een jongeman die Paulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: Heer 

Jezus, ontvang mijn geest. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: Heer, reken hun 

deze zonde niet aan. Na deze woorden ontsliep hij. 

Pinksteren nadert 
 

Vuur gaat voor Hem uit, 

rondom verterend wie tegen Hem opstaan. 

Psalm 97, 3 
 

Als de haan kraait,  
is het einde van  

de nacht nabij. 
 

Vuur, ontwaak, wakker aan  
en verteer mijn vrees. 
 

Geef dat zachtaardigheid  

de omgeving verlicht  
en schaduwen verjaagt. 
 

Geef, dat de bergen  

waar ik tegenop zag,  
smelten onder mijn voeten. 
 

Rob van Uden, gebed bij Psalm 97 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik, 

maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, 

Vader in Mij en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden 

hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals 

Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld zal erkennen, 

dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.  

Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn 

heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de 

grondvesting van de wereld.  

Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend en dezen hier hebben 

erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, 

opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen. 

 

Overweging 

‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ Dat zeggen de twee in het wit geklede mannen tegen 

de leerlingen van Jezus na zijn opname in de hemel. Zeggen zij dat op deze feestdag misschien 

ook tegen ons? 

Terwijl Jezus weggaat van de aarde, moeten zijn volgelingen er juist weer ‘aarden’ met een 

leefwijze zoals Jezus ons voorgehouden heeft. Zij en wij krijgen de Bijbelse periode van ‘veertig 

dagen’ om die nieuwe realiteit tot ons door te laten dringen, dat we er nu zelf voor staan. Dat 

kan ons bang maken vanwege alle consequenties in een tijd, waarin veel zo haaks staat op wat 

Jezus ons leerde.  

Maar we zullen er nooit alleen voor staan. Het wordt steeds weer Pinksteren. Kracht van boven. 

 

Gebed om vrede 

God, laat ons niet als wezen achter.  

Ook nu is Gods Liefde in ons aanwezig omdat wij zijn geliefde kinderen zijn.  

Wij zijn geschapen zijn naar zijn beeld en we mogen ons vasthouden  

aan de belofte dat Jezus in Gods liefde met ons wil delen; dat hij ons die liefde,  

door zijn Geest, in herinnering zal brengen.  

In afwachting van het Pinksterfeest bidden wij om zijn zegen.  

Opdat wij allen één zullen zijn en in Liefde blijven delen.  

Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer, 

Ik ga en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden. Alleluja. 

Gezonden zijn 
Op deze dag tussen Pasen en Pinksteren hoorden wij hoe 

Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen. Maar zij worden 
niet aan hun lot overgelaten, want Jezus kondigt de komst 

van Gods Geest aan. De Heilige Geest zal hen bevrijden 
van onmacht, angst en moedeloosheid. Dan zullen zij het 

bevrijdend werk van Jezus kunnen voortzetten. 
Als wij ook Jezus’ leerlingen willen zijn, laten wij dan vol 
goede moed en vol verwachting op weg gaan naar het 

Pinksterfeest, het feest van Gods bevrijdende Geest in ons 
midden! 


