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Welkom!
Beste mensen, vandaag het derde nummer van "Gods
Woord op Zondag". Deze zondag vieren we Pasen. Het
belangrijkste feest van de christenen en daarmee ook
van het liturgische jaar.
Met Pasen vieren we dat er een grens is aan de
uitzichtloosheid van de dood. We vieren dat de
opstanding van Christus hét teken is van de trouw van
God. God bevestigt met de gebeurtenissen van Pasen
alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft. De Schriften
zijn tot vervulling gekomen. Door zijn dood bevrijdt
Christus ons van de zonde, door zijn verrijzenis
verschaft Hij ons toegang tot een nieuw leven.
Dit geeft ons hoop en de moed om verder te gaan.
Daarom is Pasen een hoop- en hoogfeest.

Van donker naar licht: wanneer het donker is in je
leven door ziekte, rouw, werkloosheid of….vul zelf
maar in, dan is het God die een lichtende horizon is.
Omdat Hij met ons meelijdt en ons nabij is, omdat Hij
ons wil doen opstaan uit alles wat ons leven donker
maakt naar het licht.
Van dood naar leven: God laat ook onze dierbare
overledenen niet in de dood. Niemand wil een dierbare
missen, maar hoe troostrijk is het dat ze verder leven
in de ruimte bij God!
Wij ervaren in deze corona-tijd dagelijks hoe klein en
kwetsbaar we zijn, hoe hard het leven is voor velen.
Ook los van het corona. Velen moeten afscheid nemen
van een dierbare of leven in angst er een te verliezen.
Een lichtende horizon hebben we dan hard nodig.

Gods Woord op Paaszondag.
Uit het Evangelie volgens Johannes 20, 1-9
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep
snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door
Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ‘Ze hebben de
Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze
Hem hebben neergelegd.’ Daarop gingen Petrus en de
andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen
vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus
vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover
bukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet
naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook
bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels
er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had
bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens
afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging
ook de andere leerling die het eerst bij het graf was
aangekomen naar binnen: hij zag en geloofde want zij
hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren.
Verrijzen is niet van vroeger, niet voor later.
Het is nu reeds en daarom wellicht ook later.
Verrijzen is na een donkere nacht
het daglicht als nooit tevoren ervaren.
Vanuit de uitzichtloosheid nieuwe krachten
in zich voelen opborrelen
en met een brede blik het leven weer aanpakken.
Verrijzen is niet lam blijven
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt.
Iets van jezelf prijsgeven,
een stukje leven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.
Verrijzen is ook bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn.
Levenwekkend zijn voor wie ten onder dreigt te gaan.
Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed,
structuren en systemen ombuigen
en mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.
(Mullem, van website Dominicanen.be)

Ter overweging bij de lezing en gedicht
Jezus stierf een weerzinwekkende dood op het kruis, in
de steek gelaten door bijna al zijn vrienden. Maar op
die bewuste morgen werd de steen voor het graf
weggerold. Jezus was niet dood, maar leefde!
Het is God die ons telkens weer doet overgaan van
donker naar licht, van dood naar leven.

De dood is niet gemakkelijk, de verrijzenis is bijna niet
te vatten, maar we mogen elkaar hoopvol in de ogen
kijken en elkaar het nieuwe leven toewensen.
Zalig Pasen!
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Gebed bij de zondag
Goede God, Bron van leven,
u die uw Zoon hebt opgewekt uit de dood,
u die leven wil voor alles en allen,
hoor ons nu wij tot u bidden:
we bidden voor alle mensen
die zich in deze dagen doods voelen;
voor allen die persoonlijk contact zo broodnodig
hebben en die dat nu missen;
voor allen die zich eenzaam voelen;
voor allen die hun werk hebben verloren of
die bang zijn deze te verliezen;
voor alle gezinnen waar de kinderen nu thuis
onderwijs krijgen, voor ouders die naast hun baan de
kinderen begeleiden en het gevoel hebben dat ze een
marathon aan het lopen zijn;
voor alle docenten die nu op afstand door middel van
een computer lesgeven en de directe interactie met
hun leerlingen zo missen;
voor alle werkers in de gezondheidszorg
of die daarmee in verband staan;
om kracht en uithoudingsvermogen,
dat zij zich gedragen weten door velen.

We bidden voor allen die de gevolgen ondervinden
van de huidige coronapandemie:
dat God troost en genezing schenkt aan de zieken,
hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren,
kracht aan hen die de zieken bijstaan,
inzicht aan wetenschappers
die naar geneesmiddelen zoeken,
wijsheid aan hen die maatregelen treffen
voor de maatschappij,
en het eeuwig licht aan degenen
die aan het virus bezweken zijn.
We bidden voor onszelf;
dat wij blijven geloven in een nieuw begin,
voor onszelf en voor wie het misschien nog méér
nodig hebben.
Dat de verrijzenis van Jezus toekomst betekent voor
de grote wereld en ook voor ons eigen leven.
God, verhoor onze gebeden.
Wek ons op tot een nieuw leven
zoals u Christus hebt opgewekt uit de dood.
Kom in ons midden, wees ons nabij. Amen.

Mededelingen.
Vieringen op tv
Via de KRO op NPO 2 worden de volgende vieringen live uitgezonden op televisie:
Paaswake 11 april: 23.15, Paaszondag 12 april: 11.00, Paaszondag 12 april: 12.00 Rechtstreeks vanuit
Vaticaanstad spreekt paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap uit, en de zegen Urbi et orbi
Vieringen via radio en/of internet
Onze bisschop R. van den Hout is op het You Tube kanaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden gestart met
uitzendingen van zijn misviering in de huiskapel van het bisdom. U kunt het vinden op:
https://www.youtube.com/channel/UCODR6PYhThoatH06kl5EPcg.
De KRO-NCRV verzorgt dagelijks een live-stream van de heilige Mis in de ochtend en een dagsluiting in de
avond. U kunt dit vinden bij www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk.
Radio Maria zendt iedere dag om 09.00 uur en 19.00 uur een Eucharistieviering uit. www.radiomaria.nl.
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: www.dechristoffel.nl .
Gebedsintenties
De gebedsintenties die opgegeven zijn voor de zondagsvieringen in onze parochie, worden nu gelezen/gebeden
in de Missen van pastor Hoogma en pastor De Zwart. Zij vieren nu dagelijks zogezegd ‘privaat’ de Eucharistie
in hun huiskapellen. Ook pastor Schothorst neemt deze namen van onze dierbaren meer in haar gebedstijd.
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.
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Voor de kinderen
Kijk eens op https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2013/05/vp643.pdf voor een mooi knutsel- en kleurwerkje
Een verhaal over mevrouw De Hoop
Annemarie en Gerard wilden de kerk gaan
klaarmaken voor het Paasfeest. Nadat ze hadden
geschrobd, gestofzuigd en alles hadden recht gezet,
keken ze tevreden rond. Ineens schrokken ze.
De vlam van de paaskaars was weg! Waar was de
paasvlam gebleven? Gerard keek in de keuken en in
de kasten, Annemarie keek in de kelder en op zolder.
Maar nergens was de paasvlam te vinden. En morgen
zou het paasfeest zijn. Dan moest de paaskaars
branden!
Gelukkig wisten Annemarie en Gerard dat er vlakbij
een heel geleerde man woonde. Hij was zelfs
hooggeleerd. Hij had wel honderd boeken.
Ze belden aan en vertelden over de paasvlam.
De geleerde man ging meteen naar zijn boekenkast en
zocht eerst in al zijn dikke boeken, toen in zijn
gewone boeken en tenslotte in zijn dunne boeken.
En ja, in het laatste boek vond hij het. Daar stond het
heel duidelijk: 'De paasvlam komt uit de hemel.'
Annemarie en Gerard bedankten de o zo geleerde
man en keken elkaar aan. Ze moesten snel naar de
hemel om de paasvlam op te halen. Maar waar is de
hemel? 'Ergens daarboven,' dacht Gerard.
Hij haalde zijn luchtballon uit het schuurtje en samen
met Annemarie steeg hij op om de paasvlam te gaan
zoeken. De eerste die ze tegenkwamen, was een
meeuw. Waar de paasvlam was? Hij wist het niet.
'Vraag het aan de vuurvogel, die heeft er meer
verstand van.' Maar de vuurvogel wist het ook niet.
'Vraag het eens aan die engel op die wolk daar.
Die heeft er nog meer verstand van dan ik.'
Gerard en Annemarie vroegen de engel naar de
paasvlam. 'Ja,' zei de engel, 'die komt uit de hemel,
maar is nu op aarde.' 'Waar dan?' vroegen Gerard en
Annemarie. 'De paasvlam is bij mevrouw De Hoop',
antwoordde de engel. 'Recht naar beneden,
dan linksaf en tweede straat rechts'.
Annemarie en Gerard lieten hun luchtballon snel
weer dalen.

Ze gingen linksaf en in de tweede straat rechts stond
een bord in een tuin met daarop: 'Mevrouw De Hoop'.
Ze belden aan en mevrouw De Hoop zelf deed open.
Nadat Annemarie en Gerard een lekker kopje thee
hadden gekregen, vroeg mevrouw De Hoop:
'Wat kan ik voor jullie doen?' Gerard was een beetje
nieuwsgierig en vroeg waarom ze mevrouw De Hoop
heette. 'Dat komt,' vertelde zij, 'doordat ik altijd zit te
hopen. Dat doe ik graag.
'Wat doet u dan met die hoop?' vroeg Annemarie
'Nou, gewoon, als er mensen verdrietig zijn, dan ga ik
hoop brengen, zodat ze weer blij worden.
Als er op een school ruzie is, strooi ik wat hoop rond
en hoop ik dat de kinderen het weer goedmaken.
In de winter heb ik het heel druk. Dan breng ik hoop
naar alle kale bomen en struiken, zodat ze gaan hopen
dat het lente wordt en hun bladeren weer gaan
groeien.
Vroeger hielp mijn man me daarbij. Maar ja, die is
een paar jaar geleden gestorven. Ik hoop dat hij op
een goede plek is, in de hemel.'
Annemarie dacht na: 'Maar hoe kan iemand die dood
is dan weer leven in de hemel?' De vrouw glimlachte:
'Dat begrijp ik ook niet, maar wat ik niet begrijp, kan
ik nog wel hopen. En als het mij soms niet lukt om
dat te hopen, helpt dat vlammetje op die kaars mij
ermee. 'Ineens zagen Gerard en Annemarie de kaars
in de hoek van de kamer. Met daarop de paasvlam!
'Die hebben we nodig, voor morgen, het paasfeest,'
riepen ze. 'Natuurlijk,' zei mevrouw De Hoop,
'een paasfeest zonder paasvlam kan niet. Neem maar
mee.'
Dankbaar gingen Annemarie en Gerard weg.
Bij het weggaan hield mevrouw De Hoop hen nog
even tegen: 'De mensen in de kerk weten toch wel dat
dit een heel bijzondere vlam is?
De paasvlam kan niet alleen branden op de paaskaars,
maar ook in ieders hart!'

Uit: De gelukbenger

Allen een zalig Paasfeest toegewenst!
Het pastoresteam
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