Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
Nr. 06 – 3 mei 2020
Welkom!
Beste parochianen, dit weekend is de 4e zondag van
Pasen: Zondag van de Goede Herder en tevens
roepingenzondag. Dat kunt u breed opvatten; het gaat
niet alleen om religieuze roepingen, ieder mens heeft
een roeping. Zo hebben mensen die ooit in de zorg
werkzaam zijn geweest, zich in deze coronatijd
geroepen gevoeld om hun talenten op dat gebied aan
te bieden om de zorg te ontlasten. Anderen voelen
zich geroepen om boodschappen te doen voor
iemand of een kaartje te sturen of even telefonisch
contact te zoeken.
Op roepingenzondag wordt altijd een evangelie
gelezen welke gaat over herderschap.

Ter overweging bij de lezing
Is er een andere inkleuring mogelijk van Jezus als
herder en van ons als zijn schapen? De herder die
Johannes voor ogen heeft moet in ieder geval vóór
zijn kudde uit naar buiten trekken. Want de Heer gaat
ons vóór; Hij gaat ons vóór op zijn weg en komt niet
áchter ons aan. Dit is veelzeggend, omdat een herder
altijd áchter zijn kudde loopt om de achtergebleven of
afgedwaalde schapen erbij te houden. Jezus is echter
een herder die vóór de kudde uittrekt; een herder
zonder hond om je in je nekvel te grijpen als je
afdwaalt. Wij zijn dus vrij Hem te volgen, zonder
dwang. In Jezus als herder spreekt een stem die ons
uitnodigt op weg te gaan in de richting van het leven
zoals God dat wil. Gods wil is dat ieder het goed heeft
op deze aarde.
Wat wij nodig hebben in onze samenleving zijn
herders (m/v) die zich inzetten voor vrede, recht en
gerechtigheid; onbaatzuchtig en zonder eigenbelang.
Mogen wij, in de kleine en grote wereld waarin wij
leven, zulke herders zijn.
Dat kunnen wij met de talenten die we hebben.
Door te luisteren naar de stem van je hart waardoor je
je roeping op het spoor komt.
Tot slot, de goede herder en zijn schapen zijn
vertrouwd met elkaar: Hij noemt ze bij hun naam,
de schapen herkennen zijn stem. De draagwijdte van
dit beeld dringt pas ten volle tot ons door als wij het
concreet op onszelf toepassen: Jezus kent mij! Ik ben
Hem vertrouwd! Hij kent mijn goede en minder goede
kanten, mijn eigenheden en mijn eigenaardigheden, en
Hij aanvaardt mij zoals ik ben.

Gods Woord op Paaszondag.
Uit het Evangelie volgens Johannes 10, 1-10.
In die tijd zei Jezus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie niet door de deur, maar langs een andere weg de
schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover.
Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van
de schapen. Hem doet de deurwachter open. De
schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn
schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als
hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt
hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn
stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet
volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten,
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.
Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij
begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere
keer zei Jezus tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij
zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen
hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als
iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;
hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt
alleen maar om te stelen, te slachten en te
vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden
bezitten, en wel in overvloed.
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Verhaal: Een kathedraal van vrede

Mededelingen

Ik moet nu denken aan een vriend. Toen ik in een
stemming van hopeloosheid was en het gevoel had
dat het allemaal zinloos was, dat we nooit iets zouden
bereiken, vertelde hij me van die kathedralen die in
de Middeleeuwen gebouwd zijn. De meeste zijn
gebouwd in de loop van 200 jaar, sommige zelfs in
300 jaar.
De bouwers aan die kathedralen hebben dus in grote
meerderheid nooit het gebouw klaar gezien.
Zij hebben er nooit kunnen bidden, zij hebben nooit
kunnen opkijken naar de ramen. Ze hebben nooit de
schoonheid kunnen zien van het werk waaraan zij
hun leven besteedden.
Die vriend zei me toen: moet je horen, wij bouwen
een kathedraal van vrede, maar misschien zullen wij
die ook niet zien. We zullen sterven voordat die
voltooid is. En toch gaan we door met hem te
bouwen, ook al zullen we nooit in dat gebouw
wonen.

Meimaand: Mariamaand
Op onze website www.dechristoffel.nl, zal onder het
‘kopje’ pastores, een ‘subkop’ worden gemaakt voor
Maria. Driemaal per week zal er op verschillende
manieren allerlei informatie rond Maria op
geplaatst worden.
RK geloof op Radio en TV
Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen
via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Door
de week verzorgt de KRO-NCRV dagelijks een livestream van de heilige Mis in de ochtend en een
dagsluiting in de avond. U kunt dit vinden bij
www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestreamstvituskerk. Radio Maria zendt iedere ochtend en
avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en
19.00 uur. U kunt het beluisteren via de website
www.radiomaria.nl. Radio Maria heeft overigens de
hele dag mooie muziek en programma’s over ons
geloof, de Bijbel, catechismus, etc. Op de website
vindt u ook het uitgebreide programmaoverzicht.

(Uit een IKON tv-interview met Dorothee Sölle op 20
juni 1985. Uit: Een huis vol verhalen. René Hornikx)

Graag ronddelen
Deze e-mail-nieuwbrief “Gods Woord op Zondag” is
een initiatief waarmee we zoveel mogelijk
parochianen proberen te bereiken. Hopelijk wilt u de
mail met de brief ook doorsturen naar mensen,
waarvan u denkt dat ook zij dit interessant kunnen
vinden. Deze nieuwbrief staat ook op onze website.

Gebed bij de zondag en 4 en 5 mei
Eeuwige God,
als een herder gaat U met ons mee.
In alle duisternis van ons leven,
laat U ons nooit alleen.
Wij danken U voor het geschenk van uw Woord
en voor uw liefdevolle aanwezigheid.
In deze tijd van het jaar bidden we voor de mensen
aan wie wij onze vrijheid te danken hebben,
voor veteranen die zich hebben ingezet voor vrede
wereldwijd,
voor allen die zich inzetten voor een samenleving
waarin geen plaats is voor haat, geweld en racisme:
dat zij zich blijven verzetten tegen onrecht,
dat wij hun goede voorbeeld navolgen;
goede God, maak al uw mensen tot goede herders,
uit kracht van uw liefde.
We bidden dat we door 1940-1945 nooit vergeten
hoe kostbaar vrijheid is;
dat wij waarderen hoe vrij en zorgeloos
wij kunnen leven in ons land.
God, leer ons luisteren naar de stem van de Herder
en doe ons de wereld ingaan om Jezus’ Boodschap
van vrede en gerechtigheid waar te maken.
Laat ons zo voor elkaar goede herders zijn,
alle dagen van ons leven. Amen.

Gebedsintenties
De gebedsintenties die opgegeven zijn voor de
zondagsvieringen in onze parochie, worden nu
gelezen/gebeden in de private Missen van pastor
Hoogma en pastor De Zwart. Ook pastor Schothorst
neemt deze namen van onze dierbaren meer in haar
gebedstijd. Ook voor andere pastorale zaken kunt u
nog steeds bij de pastores terecht. Schroom niet ons
te benaderen via telefoon, post of e-mail. Wij blijven
u graag van dienst, ondanks alle omstandigheden.
Andere suggesties?
Als u suggesties hebt voor deze “Gods Woord op
Zondag”, als u bijvoorbeeld zelf een mooi gedicht
kunt schrijven of een gebed hebt dat u aanspreekt,
dan horen we dat natuurlijk graag. Via de bekende
mailadressen van de parochie, locatie en pastores
kunt u dit insturen.
We wensen u een goed weekend toe en alle goeds.
Het pastoresteam
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Voor de kinderen: zoekplaat Jezus is de goede Herder
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