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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	PINKSTEREN	

	
Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	

van	het	pastoresteam		
Zondag	31	mei	2020	

 
 
Welkom! 
Beste parochianen, deze zondag vieren we een 
hoogfeest, het hoogfeest van Pinksteren. Vijftig 
dagen na de verrijzenis van de Heer vieren we de 
komst van de beloofde Heilige Geest. De Heer, die 
altijd bij ons is maar niet in fysieke gestalte, beloofde 
de komst van de Goddelijke Geest als een blijvende 
aanwezigheid in ons, met ons en onder ons. Laten wij 
onze harten en zielen deze zondag in het bijzonder 
openen voor deze Geest, opdat Hij ons mag 
verwarmen en bezielen en aanzetten tot een 
hernieuwd engagement om de Kerk levend te houden, 
juist in deze bijzondere omstandigheden.   
 
Gods Woord op Pinksteren   
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes (20, 19-23). 
In 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.” 
 
Ter overweging bij de Lezing  
Vandaag vieren vrijwel alle Christenen ter wereld het 
hoogfeest van Pinksteren, de uitstorting van de 
Heilige Geest over de Apostelen en Leerlingen van de 
Heer. Opmerkelijk genoeg is er maar één Evangelie 
dat ons verhaalt over deze gebeurtenis. Alleen het 
Johannes-evangelie verkondigt de uitstorting van de 
Geest, zoals we hierboven gelezen hebben. Mattheus 
eindigt zijn Evangelie met de verrijzenis van de Heer 
en de uitzending van de Apostelen. Marcus eindigt 
zijn getuigenis met de verrijzenis en de hemelvaart 
van de Heer. De Evangelist Lucas besluit zijn eerste 
Boek met de beschrijving van de hemelvaart van 

Jezus, om vervolgens zijn tweede Boek, de 
Handelingen der Apostelen, te openen met de 
beschrijving van het Pinkstergebeuren. Precies die 
passage leest de Kerk vandaag als eerste lezing. We 
lezen daar: “Toen de dag van Pinksteren aanbrak 
waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling 
kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige 
wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren 
was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur 
geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van 
hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige 
Geest” (Handelingen 2, 1-4a). Dit zijn de woorden die 
de meesten van ons waarschijnlijk het eerst 
herinneren als wij aan het Pinksterverhaal denken. 
Alleen de Evangelist Johannes heeft dus na zijn 
beschrijving van Pasen een beschrijving van 
Pinksteren. Opvallend daarbij is dat Johannes Pasen 
en Pinksteren op één dag beschrijft, zeg maar ’s 
ochtend de verrijzenis en ’s avonds Pinksteren. Pasen 
en Pinksteren kunnen dus op één dag vallen! En als 
dat gebeurt, gebeurt er ook echt wat! Wat gebeurde 
er: De Kerk werd geboren! Vandaag mogen wij 
elkaar feliciteren. We zijn vandaag jarig. Diezelfde 
Heilige Geest van in het begin is ook nu nog steeds 
onder ons. De Apostelen hebben deze Geest 
doorgegeven en door de apostolische successie is die 
Geest doorgegeven aan pausen, bisschoppen en 
priesters, tot op vandaag. Door hun apostolaat en 
sacramenten bediening delen alle katholieken in 
diezelfde Geest. De gave van de Heilige Geest kent 
dus twee wegen. Laten we zeggen één verticale weg 
(van de Vader en de Zoon tezamen uitgezonden) en 
één horizontale ofwel historische weg (de overdracht 
van generatie op generatie ofwel apostolische 
successie). Beide wegen vieren we vandaag. Beide 
wegen maken ons tot de ware Kerk des Heren. Dus: 
Van harte proficiat! Maak er, ondanks dat we niet 
samen kunnen komen in de kerk om dit feest te 
vieren, toch een mooie en dankbare feestdag van.  
 
 
 
 



Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 
	

2 
	

Gebed: Pinkstersequentie 
Kom o Geest des Heren, kom  
uit het hemels heiligdom, 
waar Gij staat voor Gods gezicht.  
Kom der armen troost, daal neer,  
kom en schenk uw gaven, Heer,  
kom wees in de harten licht. 
 
Kom o trooster, heilige Geest,  
zachtheid die de ziel geneest,  
kom verkwikking zoet en mild.  
Kom o vrede in de strijd,  
lafenis voor 't hart dat lijdt,  
rust die alle onrust stilt. 
 
Licht dat vol van zegen is,  
schijn in onze duisternis, 
 neem de harten voor U in.  
Zonder uw geheime gloed  
is er in de mens geen goed,  
is de ziel niet rein van zin. 
 
Was wat vuil is en onrein,  
overstroom ons dor domein,  
heel de ziel die is gewond,  
maak weer zacht wat is verstard,  
koester het verkilde hart, 
leid wie zelf de weg niet vond. 
 
Geef uw gaven zevenvoud  
ieder die op U vertrouwt,  
zich geheel op U verlaat.  
Sta ons met uw liefde bij,  
dat ons einde zalig zij, 
geef ons vreugd die niet vergaat. 
 
Belangrijke mededelingen 
 
We Mogen Weer Samen Vieren!   
Afgelopen dagen hebben we via onze bisschoppen de 
protocollen ontvangen waaraan voldaan moet worden 
om als geloofsgemeenschappen weer ‘open’ te 
mogen na de lockdown van de afgelopen weken.  
Eerlijk gezegd: Het heeft heel wat voeten in aarde. 
Met de locatieraden zijn we dan ook meteen in 
gesprek gegaan om te zien wat er allemaal gedaan 
moet worden. We willen voorzichtig beginnen. Vanaf 
1 juni beginnen eerst alleen met de door-de-weekse 
vieringen, echter pas vanaf 14 juni mag de Hl. 
Communie weer uitgereikt worden, onder stringente 
voorwaarden. Deelname aan de vieringen in juni kan 
tot max. 30 personen, op 1,5 meter afstand van elkaar, 
op aangegeven zitplaatsen, met de inmiddels bekende 

hygiëne voorschriften en maatregelen ter voorkoming 
van verspreiding van Covid-19. Omdat de kerken van 
onze locaties verschillen qua mogelijkheden, wordt 
op locatie aangegeven wat precieze maatregelen zijn. 
Dit gebeurt aan de hand van gastheren en gastdames, 
een poster en flyers in de kerk. Tijdens de vieringen 
zullen de pastores ook aanwijzingen geven die 
opgevolgd moeten worden. Zo willen we proberen de 
kar weer rijdend te krijgen. Hopelijk zullen alle 
maatregelen u niet afschrikken om weer samen te 
komen vieren.  
 
Kunnen en willen 
Het één en ander wat hierboven beschreven is, is 
afhankelijk van twee belangrijke instellingen ofwel 
houdingen: Kunnen en Willen. Kunnen staat hier 
vooral voor het verantwoordelijkheid nemen voor de 
gezondheid van uzelf én voor anderen. De ‘Mark 
Rutte-Litanie’ is u inmiddels wel bekend: Bent u 
verkouden… blijf dan thuis… etc. Willen staat vooral 
voor de instelling of houding oprecht te willen 
meewerken aan de maatregelen en aanwijzingen die 
noodzakelijker wijs genomen moeten worden. 
Hoewel we nooit helemaal kunnen uitsluiten dat er 
een infectiehaard ontstaat, willen we dit natuurlijk 
vooral zien te voorkomen. Dus: Wie kan en wie wil is 
van harte welkom.  
 
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. Radio 
Maria zendt iedere ochtend en avond een Mis 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 interessante programma’s. 
 
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 maar geen computer of internet hebben. Deze 
nieuwbrief staat ook op onze website: 
www.dechristoffel.nl . 
 
Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne 
feestdag, ondanks alle beperkingen waarmee wij van 
doen hebben. Binnenkort hopen wij u weer te kunnen 
begroeten bij de vieringen.  
 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen  
Vandaag is het feest in de kerk. We vieren Pinksteren. Dat is het feest van de Heilige Geest. Jezus had meerdere 
keren beloofd dat de Heilige Geest aan de leerlingen van Jezus gegeven zou worden. Nu, precies 50 dagen na 
Pasen, is die Heilige Geest gekomen over Maria en de Apostelen. Het is de ene Geest van God de Vader én God 
de Zoon tezamen. Daarom noemen we de Heilige Geest ook wel de derde Persoon van de Goddelijke Drie-
eenheid. God de Vader is de eerste, God de Zoon (Jezus) is de tweede en de Heilige Geest is de derde. In de 
Bijbel kun je lezen en in de kerkelijke kunst kun je zien dat de Heilige Geest op twee manieren uitgebeeld wordt: 
Als vuur en als een duif. Het sacrament van het Vormsel heeft ook alles te maken met de Heilige Geest. De 
vormeling ontvangt diezelfde Heilige Geest die Maria en de Apostelen ontvingen. Voor wie het Vormsel ontvangt 
is het dus ook op dat moment Pinksteren.    
 
 

 
 

Ontvang de Heilige Geest, de gave van God 


