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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 
Evangelie, overweging en andere berichten 

van het pastoresteam  
nr. 109 - Zondag 24 april 2022 Beloken Pasen 

 

Welkom!  

Deze zondag besluiten we het Paasfeest. Na de 

Veertigdagentijd en het Paastriduum, volgen de acht 

dagen van Pasen. Hoezeer wij als Katholieken weten 

een feest goed te vieren, ook daaraan komt een keer 

een eind. Des al niet te min is er nog reden genoeg om 

de blijdschap vast te houden. We hebben de hele 

Paastijd nog voor ons, tot aan Hemelvaart en 

Pinksteren toe. In het Evangelie van deze zondag 

lezen we uit het Johannes-evangelie. Naast het 

verrijzenisverhaal komen we heel wat thema’s op het 

spoor: De vrede van Christus, de Heilige Geest, het 

sacrament van de Boete en Verzoening, een 

eenvoudige maar tegelijk krachtige geloofsbelijdenis 

en een belofte van de Heer. Het zal voor menig 

predikant nog een hele klus worden om een keuze te 

maken uit de vele mogelijkheden.  
 

Gods Woord op Zondag 24 april 2022     

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes (20, 19-31). 

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de 

deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten 

waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, 

ging in hun midden staan en zei: „Vrede zij u." Na dit 

gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn 

zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen 

zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: „Vrede 

zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik 

u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 

„Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden 

vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet 

vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tomas, een van de 

twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen 

toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden 

hem: „Wij hebben de Heer gezien." Maar hij 

antwoordde: „Zolang ik in zijn handen niet het teken 

van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de 

nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, 

zal ik zeker niet geloven." Acht dagen later waren zijn 

leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er 

bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus 

binnen, ging in hun midden staan en zei: „Vrede zij 

u." Vervolgens zei Hij tot Tomas: „Kom hier met uw 

vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg 

die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar 

gelovig." Toen riep Tomas uit: „Mijn Heer en mijn 

God !" Toen zei Jezus tot hem: „Omdat ge Mij gezien 

hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd 

hebben." In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus 

nog vele andere tekenen gedaan welke niet in dit boek 

zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat 

gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon 

van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in 

zijn Naam. 
 

Ter overweging  

Vandaag is het “Beloken Pasen”, de achtste dag 

(Oktaafdag) van Pasen. We sluiten het Paasfeest 

daarmee af maar de ontdekkingstocht van Pasen gaat 

verder in de Paastijd. Zeven zondagen krijgen we 

hiervoor, tot en met Hemelvaart en Pinksteren, maar 

we weten het: Een heel mensenleven is niet 

toereikend om het Pasen van de Heer helemaal te 

doorgronden! We zouden zo graag zekerheid hebben. 

Die wordt ons echter niet (zomaar) geboden. We 

zullen het moeten doen met ons geloof, ons 

vertrouwen, onze overgave. Dat is best lastig in een 

wereld die graag keiharde bewijzen wil zien. Deze 

zondag krijgen we een sterk getuigenis van geloof en 

overgave. Zo maar even geloven is voor de heilige 

Apostel Tomas ook een hele kluif. Maar deze 

‘ongelovige’ Tomas herkent Jezus meteen aan zijn 

wondentekens, op het moment dat hij die te zien 

krijgt. Dit is de sterke aanwijzing dat Hij het echt is.  

We lezen in het Evangelie van deze zondag eigenlijk 

over twee verschijningen van de verrezen Heer aan de 

Apostelen. In de eerste verzen verschijnt de Heer aan 
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een groep leerlingen in een zaal op de dag van de 

verrijzenis en even later in het verhaal is het al een 

hele week later, als Hij verschijnt aan Tomas, te 

midden van de Apostelen. Tomas wil bewijzen zien 

van de kruisiging om te kunnen geloven dat deze Heer 

inderdaad de opgestane Jezus is. De verguisde en 

gekruisigde Jezus is inderdaad dezelfde als de 

verrezen Heer. Dat tonen zijn wonden. Voor Tomas is 

er geen twijfel meer. Hij spreekt zelfs een even 

krachtige als eenvoudige geloofsbelijdenis uit: Mijn 

Heer en mijn God. De Apostel Tomas zag en 

geloofde, net als de Apostel Johannes toen hij het lege 

graf zag. Het ‘zien’ is ‘inzien’ geworden. En ook voor 

latere gelovigen – ook voor ons – mag er geen twijfel 

zijn aan de identiteit van Jezus, de gekruisigde 

Messias en verrezen Heer. De bedoeling van het hele 

evangelie volgens Johannes wordt samengevat in de 

laatste twee verzen, waarin Johannes rechtstreeks tot 

ons, de lezers, spreekt. De tekenen die Jezus heeft 

gedaan zijn hier opgeschreven om tot geloof in Jezus 

als de Zoon van God te komen en het leven te 

verwerven. In de liturgie lezen we het Evangelie 

gewoonlijk vlot door. Maar als we er even goed voor 

gaan zitten, zien we dat het niet niks is waarover we 

lezen. De schrik over alles wat er gebeurd is, zit de 

Apostelen nog in flink de benen. De leerlingen zitten 

in het donker, deuren dicht, afgesneden van de 

wereld, als plotseling Jezus voor hen verschijnt. Zijn 

handen en zijde bewijzen dat het echt de gekruisigde 

Jezus is. Maar het moet hierbij niet blijven. 

Nauwelijks hebben de Apostelen de tijd om het één en 

ander te verwerken of de volgende stap dient zich al 

aan. De opdracht van de Vader die Jezus tot nu toe 

zelf gedragen had, geeft Hij nu over aan zijn 

leerlingen. Zij moeten nu de zending verder dragen. 

Ze moeten de deur weer uit, de wereld in. We lezen 

hoe de Heer over hen blies om zo ook de Heilige 

Geest over te dragen, zodat ze aan een nieuwe 

levensfase kunnen beginnen. Dat doet ons terug 

denken aan het tweede scheppingsverhaal in Genesis 

(2,7) waar God de levensadem in de eerste mens 

blaast om een levend wezen van hem te maken. De 

leerlingen zijn de eerste getuigen van de opstanding 

van Jezus en als zodanig gemachtigd om daarover te 

verkondigen en te onderrichten. De Heilige Geest 

moet hen daarbij leiden door de juiste woorden in de 

mond te leggen. Ze krijgen ook de macht zonden te 

vergeven. Om hun toehoorders hun zonden te kunnen 

vergeven en hun de toegang te geven tot de 

herschepping en het nieuwe leven in Christus. Alleen 

dan kunnen de oren en ogen, het hart en de ziel 

opengaan om tot geloof te komen in Jezus Christus, 

de Zoon van de levende God. Mogen ook wij 

opengaan als de Heer tot ons komt en zegt:  

“Wees niet bang, Ik ben het; Vrede voor jou”.  
 

Gebed  

Barmhartige God, ieder jaar brengt Gij in de viering 

van het paasfeest het geloof van uw volk tot nieuw 

leven. Blijf allen uw genade schenken en laat hen de 

diepe zin verstaan van het water, waardoor zij zijn 

gereinigd, van de Geest, in wie zij zijn herboren, en 

van het bloed, waardoor zij zijn verlost. Maak ons één 

van hart en laat ons wonen in de vrede van Jezus 

Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Alleluia. 
 

Van de PCI: Geranium actie 2022  

Wij willen u er nog even aan herinneren dat de 

bestellingen van de geraniumactie nog duurt tot 25 

april. De opbrengst is voor het bezoek werk, de 

minima, de voedselbank en attenties voor zieken, enz. 

Uw steun helpt de lokale werkgroepen enorm. De 

geraniums worden op 7 mei geleverd bij de kerken. 

Bestellingen kunnen via het formulier (wat u kunt 

vinden in het parochieblad van april). Maar mag ook 

doorgegeven worden aan iemand van de lokale 

werkgroep. In het parochieblad staat op blz. 4 verdere 

informatie. Als iedereen meedoet kunnen wij met 

elkaar dit belangrijke werk een speciale plaats geven 

in onze locaties. Laat de geraniums bloeien!!!  
 

Kevelaer-bedevaart 13 mei 2022  

Van harte nodigen wij u uit om mee te gaan naar 

Kevelaer, het Maria-bedevaartplaatsje net over de 

Duitse grens bij Venray. Op vrijdag 13 mei starten we 

vanuit Lemmer. Aanmelden kan via de 

Aanmeldformulieren achter in onze kerken of op de 

website: https://dechristoffel.nl/kevelaer-pelgrimage-

2022/  
 

Livestream & Nieuwsbrief ronddelen  

De viering uit St. Nicolaasga wordt deze zondag 

wederom via livestream en onze website uitgezonden:   

www.dechristoffel.nl   Deze nieuwbrief staat ook op 

de website van onze parochie. Even zo goed willen 

wij u vragen deze Nieuwbrief rond te delen.  

    Het pastoresteam. 

 

http://www.dechristoffel.nl/
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Voor de kinderen  

 
 

Heilige zuster Faustina 

Sinds het heilig Jaar 2000 staat Beloken Pasen (dat is deze zondag) in 

het teken van de Goddelijke Barmhartigheid. Een en ander houdt 

verband met de heiligverklaring van ‘de apostel van de Goddelijke 

Barmhartigheid van Jezus H. Hart’, van zuster Faustina op 30 april in 

het jaar 2000. In 1931 toonde Jezus zich aan haar en droeg haar dit op: 

“Maak een afbeelding van Mij zoals u Mij ziet en schrijf eronder: 

‘Jezus, ik vertrouw op U!’ Ik zou willen dat deze afbeelding overal in 

de wereld vereerd wordt. Zij, die haar vereren, beloof Ik dat ze niet 

verloren zullen gaan. De lichte witte straal betekent het water uit mijn 

zijde, dat de ziel reinigt; de rode straal stelt mĳn Bloed voor dat de 

ziel leven geeft. Deze twee stralen verspreidden zich uit het diepst van 

mijn Barmhartigheid, toen mijn Hart werd doorboord door de lans van 

een soldaat. Zij beschermen de zielen. Gelukzalig de zielen die in de 

schaduw van deze stralen leven. God zal hen sparen. Ik zal de huizen 

en zelfs de steden genade geven en beschermen, waar deze afbeelding 

vereerd wordt. Hieronder zie je de afbeelding die zuster Faustina 

moest laten maken. Kun jij de afbeelding inkleuren?  

 


