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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
4e zondag van Pasen, 8 mei 2022
Inleiding
Deze 4e zondag van Pasen wordt ook wel ‘Zondag van
de Goede Herder’ genoemd. Tevens is het
Roepingenzondag en Moederdag.
Roeping betekent aangesproken worden, antwoord
geven, je laten inschakelen. God zendt mensen de
wereld in om zijn heilzame herderschap te laten zien.
In menselijke herders mag Gods herderschap zichtbaar
worden, mag de goede herder Jezus een gezicht
krijgen. Zo wordt God present in onze wereld.
Het Johannes-evangelie telt zeven uitspraken van
Jezus over zichzelf, die met ‘Ik ben’ beginnen. Eén
daarvan is: ‘Ik ben de goede herder.’ Het evangelie van
dit weekend volgt op die uitspraak.
Evangelie: Johannes, 10, 27-30.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Mijn schapen
luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij.
Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet
verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven.
Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft, is groter
dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn
Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één’.

Ter overweging
Roeping is een woord dat bij velen doet denken aan
priesterroepingen of een keuze voor een religieus
leven. Roepingenzondag is dan de dag waarop speciaal
aandacht wordt gevraagd voor het belang dat er
religieuzen en priesters in ons midden blijven.
Natuurlijk zijn die mensen van belang. Zonder
priesters kunnen wij onze sacramenten niet vieren.

Maar van belang is ook dat we roeping niet beperken
tot deze groep van mensen. Roeping is een woord dat
van toepassing is op elke christen. Sterker nog:
roeping is een woord dat hoort bij ieder mensenleven.
We worden dagelijks geroepen, er zijn mensen die een
beroep op ons doen. Zij kennen ons en weten ons te
vinden. Of wij daarnaar luisteren en erop ingaan, is een
tweede. Maar het zou wel goed zijn als we luisteren
om te horen wie er roept en te ontdekken of de roep
iets met roeping te maken heeft. Want God roept
mensen bij hun naam, Hij kent ons, weet hoe wij
gestemd zijn.
Want als we spreken over roeping, dan spreken we
over een appèl. Van God. Hij is het die roept. Bij Hem
ligt het initiatief. Deze roepstem van de Heer kan
ervaren worden in het luisteren naar woorden uit de
Heilige Schrift, in de stilte van het hart, maar evenzeer
in woorden van anderen of situaties in het leven van
alledag.
God roept. Iedere mens wordt door God persoonlijk
aangesproken. De Bijbel getuigt van een veelheid van
wijzen waarop God zich aan mensen openbaart. Zo
spreekt God tot Mozes vanuit de brandende
doornstruik (Ex 3,1-22). De jonge Samuël hoort de
stem van God midden in de nacht (1 Sam 3,1-18).
Maria krijgt het Woord van God gebracht door de
engel Gabriël (Lc 1,26-38). Jezus vertelt ons dat God
zijn roepstem ook laat horen in de nood van anderen:
“Alles wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten
van mijn broeders hebt ge voor mij gedaan” (Mt
25,40).
De meesten onder ons worden niet geroepen om
grootse dingen te doen, slechts weinigen zullen in de
geschiedenisboeken vermeld worden. Toch spreekt
God ieder van ons aan met zijn eigen naam. God roept
ieder van ons op om op zijn of haar plaats in het leven
verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Mensen die hun diepste stem willen verstaan, willen
volgen, mogen weten dat zij in God geborgen zijn.
Jezus zegt het zo: ‘Niemand kan iets uit de hand van
mijn Vader wegroven’. Dat vraagt natuurlijk wel om
geloof. Er zijn mensen die in hun roeping vastlopen. Is
het evangelie niet te gemakkelijk, alleen geschreven
voor succesvolle en geslaagde mensen. De wereld is
soms zo rauw en ontnuchterend. Wij krijgen het toch
niet allemaal voor niets, en lang niet altijd voelen wij
ons geborgen.
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Daarom is het goed om naar Jezus te kijken. Jezus
volgde ook niet klakkeloos zijn roeping. Hij heeft er
een hele tijd over gedaan te ontdekken wat zijn
bestemming was, en Hij vreesde vast voor de
gevolgen.
Ook wij stellen ons vragen als we een roepstem horen:
Moet ik het wel doen? Wat verlies ik allemaal? En wat
valt er te winnen? Wat als het niet lukt?
Tot je opeens, misschien pas na jaren, ergens van
binnen weet: ja, dit is de weg die ik moet gaan. Je voelt
je geïnspireerd, je voelt kracht. Ik heb de neiging om
te zeggen dat dat de stem is van Gods Geest, waardoor
je weet dat je kunt en mag ingaan op de roepstem.
Gedurende zijn leven trok Jezus zich regelmatig terug
om te bidden. Dat was natuurlijk niet voor niks. Dat is
nodig om je te bezinnen of je nog goed bezig bent én
om nieuwe kracht op te doen, om te vragen om steun.
Waartoe we ons ook geroepen voelen maakt niet uit,
van belang is ook dat we binnen die roeping zo met
elkaar om gaan dat ieder mens tot zijn of haar recht
komt, zodat iedereen het goed op aarde heeft, zijn we
geroepen om zorgvuldig met de ons gegeven
schepping om te gaan. Want dát alles geeft eeuwig
leven, waar het evangelie het over heeft. Dan zijn we
als herders voor elkaar.
En als je je roeping volgt, en het is moeilijk, dan
mogen we luisteren naar de vertrouwde stem van
Jezus, de stem van God, die ons wil bemoedigen door
zijn Geest. Op die stem mogen we ten diepste
vertrouwen.

Gebed
God, door uw Zoon Jezus, onze goede Herder,
mogen wij bij U gekend zijn en bidden vol vertrouwen
voor de kerk en allen die geroepen zijn of worden als
herder, hetzij als priester, religieuze, diaken, pastoraal
werk(st)er of als vrijwilliger:
dat zij hun roeping vormgeven vanuit heel hun hart en
niet alleen vanuit regels, opdat de mensen die aan hen
zijn toevertrouwd de weg vinden naar God en zichzelf.
We bidden voor allen die goede herders willen zijn
voor elkaar; dat zij omzien naar ieder die hun gegeven
is en toevertrouwd, dat zij gekend worden en geliefd
om wie zij zijn en zich uw kinderen mogen weten,
door U bemind.
We bidden voor wie zoekend zijn naar hun
bestemming en niet weten welke weg zij moeten
inslaan; dat zij mensen ontmoeten die hen helpen,
die zijn als een licht op hun pad.
We bidden voor mensen die om geloofsredenen
verjaagd zijn of op de vlucht sloegen,
voor hen die al hun bezittingen achter hebben moeten
laten en niet weten waar ze veilig een nieuw bestaan
kunnen opbouwen; dat ze niet in de steek gelaten
worden, dat we hun nood kunnen verlichten.
God van liefde, help ons onze eigen taak en roeping te
vinden en te vervullen.
Wees ons daartoe nabij met uw Geest van liefde en
opmerkzaamheid. Help ons open te staan voor U, die
onze God zijt in eeuwigheid. Amen.

Gedicht
Mededelingen
Er is een stem die roept
en die kun je horen.
Ik hoop dat ook ons dat overkomt,
net als de leerlingen van Jezus.

Vrijdag 13 mei gaan 27 parochianen op bedevaart naar
Kevelaer. We wensen hen een inspirerende bedevaart
toe.

Dat we geroepen worden
en weggehaald uit ons eigen kringetje.
Uit onze angst misschien,
uit onze eenzaamheid,
uit gevangenschap en onderdrukking.
Dat we opengaan en meegaan
met iets dat van buiten komt
en wat écht belangrijk is om voor te leven,
de moeite waard.
Jezus roept de leerlingen één voor één.
En zo roept Hij ook ons,
één voor één bij onze naam.
Maar je wordt nooit alleen geroepen.
Je wordt één voor één samen geroepen.
Je mag elkaar bij de hand houden,
zodat je het beter aankunt. (Dominicanen.be)

Alle goeds en een fijn weekend gewenst.
Het pastoresteam
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Voor de kinderen
Deze zondag is het naast Moederdag ook
Roepingenzondag. Iedereen wordt geroepen bij haar
of zijn naam. Dat vinden we heel gewoon. Maar je
kunt pas bij je naam geroepen worden als je elkaar ook
kent. Omdat God alle mensen kent bij hun naam, kan
ook Hij ons roepen, net als de herder zijn schapen
roept. God roept ons om niet alleen aan onszelf te
denken maar ook om elkaar te helpen.
In het evangelie van deze dag vergelijkt Jezus zichzelf
met een goede herder. Hij vergelijkt ons, alle mensen
die bij Hem willen horen, met de schapen die door de
herder worden beschermd. De schapen kennen de stem
van de herder en luisteren als hij roept. Ze vertrouwen
de stem en zullen daarom de herder volgen.
Waar je toe geroepen wordt, wat je kunt doen voor
anderen, is voor iedereen verschillend.
Het verhaal van zuster Elva
Het waargebeurde verhaal speelt in Bolivia, op de
dovenschool Julia Jimenez in Santa Cruz.
Eén van de leidinggevenden, zuster Elva, vertelt hoe
ze geroepen werd door Jezus. Elva speelde eens als
kind op straat en merkte dat één van de kinderen niet
reageerde als ze haar riep. Het meisje was doof. Elva
vond dat heel zielig. Je roept een kind en het reageert
niet en kan ook niet praten! Elva merkte hoe geïsoleerd
dit meisje opgroeide.

Ze zag dat dat ook voor andere dove kinderen in Zuid
Amerika zo was. Ze werden weggehouden van andere
mensen omdat de ouders zich voor hen schaamden. De
diepe eenzaamheid van deze kinderen raakte Elva. Ze
waren vooral ook eenzaam omdat ze niet konden
praten met anderen. Ze kregen geen kans om naar
school te gaan en dus ook geen kans om de gebarentaal
te leren.
Op dat moment besloot de jonge Elva dat ze bij een
organisatie wilde werken die dovenonderwijs kon
geven. De enige organisatie die dat deed was een
kloosterorde. Daarom besloot Elva in te treden in het
klooster om dove kinderen les te kunnen geven.
Zo werd zij geroepen om non te worden en haar leven
aan het dovenonderwijs en het opbouwen van een
dovenschool te wijden. God had haar op deze manier
geroepen om voor anderen te zorgen en omgekeerd
had zij God om kracht gevraagd dit werk vol te
houden.
De dove kinderen leren nu op school gebarentaal
spreken en hun ouders via cursussen, zodat zij ook
elkaar kunnen roepen om elkaar hun liefde te tonen en
hun vertrouwen in elkaar te laten zien.
Bron: Kinderwoorddienst.nl

