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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten 
van het pastoresteam  
Nr. 09 – 24 mei 2020 

Welkom! 

 

Beste parochianen, Op deze zevende en laatste 

zondag van Pasen is het woord aan Jezus, bij monde 

van de evangelist Johannes. Jezus praat niet zomaar, 

Hij bidt, Hij spreekt tot God. Op belangrijke 

momenten in zijn leven maakte Jezus ruimte om te 

bidden. Te bidden om kracht, te bidden om inzicht en 

de juiste keuze. 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn ook zijn 

leerlingen in gebed. Ook zij verlangen naar kracht en 

inzicht nu Jezus van hen is heengegaan. 

Voor ons, leerlingen van Jezus in deze tijd, 

is het gebed eveneens een wezenlijk onderdeel van 

ons geloof. Velen vinden troost en kracht door het 

gebed. 

 

Evangelie 7e zondag van Pasen 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes 17, 1-11a. 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, 

opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers 

macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te 

schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit 

is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware 

God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. 

Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te 

volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, 

Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de 

heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. 

Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij 

Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; 

Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord 

onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven 

hebt, van U komt. Want de boodschap die Gij Mij 

hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij 

hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat 

Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij 

Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de 

wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven 

hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U 

en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. 

Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in 

de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. 

Ter overweging bij de Lezing  

 

Het gebed speelt een grote rol in de lezing van 

vandaag. Niet alleen Jezus bidt; na zijn Hemelvaart 

komen de volgelingen van Jezus bij elkaar. 

Samen met de vrouwen, de moeder van Jezus en zijn 

broers, bidden zij. Ze bidden samen, hun gebed is 

eensgezind. En juist die eensgezindheid tekent hun 

trouw aan Jezus en aan wat Hij hun geleerd had toen 

Hij nog bij hen was.  

Jezus is bij zijn Vader, maar het gebed dat Hij zijn 

leerlingen leerde, gaat verder. Zijn gebed duurt tot op 

de dag van vandaag.  

Het gebed uit het evangelie lijkt op het eerste gezicht 

moeilijk. De evangelist Johannes is niet altijd 

gemakkelijk te volgen. 

Wat we lazen is één groot gebed welke Jezus bidt. 

Kort gezegd komt het erop neer dat Jezus door hoe 

Hij leefde  heeft laten zien wie God is. Wie God wil 

zijn voor ons. Door hoe Jezus leefde heeft Hij God 

verheerlijkt, met andere woorden: God op die manier 

eer bewezen. En Hij bidt voor zijn leerlingen die 

achterblijven wanneer Hij naar de hemel gaat. Hij bidt 

dus ook voor ons! 

Ook wij bidden vaak voor anderen. Regelmatig hoor 

je dat mensen zich gesteund voelen wanneer ze weten 

dat er voor hen gebeden wordt, of een kaarsje wordt 

aangestoken. Ook dat is bidden. 

Bidden, voor jezelf en voor anderen. In het gebed laat 

je zien dat je iets hebt met de ongeziene Andere, die 

groter is dan jezelf en die wij God noemen. Je maakt 

contact met Hem, je geeft jezelf bloot, je vertrouwt je 

toe aan God. 

En alles kun je aan Hem kwijt: je vragen, je 

problemen, je verdriet, je woede en bitterheid,  

maar ook je dankbaarheid of blijheid.  

Bidden is ook: openstaan voor wat God ons te zeggen 

heeft, openstaan voor zijn geestkracht. 

 

 

Misschien is bidden 

in alle rust je dag overschouwen, 

blij om het mooie dat je beleefde, 

spijt om het domme dat je deed 

en op het einde niet vergeten te zeggen: 

dank je wel. 
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Misschien is bidden 

samen zoeken naar helende kracht 

om het morgen beter te doen. 
 

Misschien is bidden 

beseffen hoe klein je bent, 

bang en hulpeloos. 

Aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt, 

dat de andere jou nodig heeft 

en elkaar en God zeggen: 

dank je wel. 
 

Misschien is bidden 

helemaal niets doen, niets zeggen, 

maar alleen maar zijn en geloven. 
 

God, 

leer me hoe ik bidden kan. 
 

naar Theo Willemen 

 

Gebed  

 

Heer, leer ons bidden, 

zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, 

een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Gedachte in aansluiting op Hemelvaart:  

vraag naar het hiernamaals  

 

Enkele jaren voor zijn dood  

schreef de schrijver Han Fortmann het volgende: 

 

Wie God eenmaal heeft ontmoet, vindt de vraag naar 

het hiernamaals niet interessant meer. 

Wie geleerd heeft in het Hoge Licht te leven, is niet 

meer gekweld door het probleem of het Licht er ook 

morgen nog zal zijn. 

In het hoofd van een kind dat leeft onder de goede 

zorgen van zijn moeder, komt het niet op te vragen of 

zijn moeder ook morgen voor hem zal zorgen.. 
 

Er zijn vragen die niet gesteld worden,  

omdat er geen behoefte aan is. 

Hoe meer wij leven in het Licht en de Liefde van God,  

hoe meer de vragen over het hiernamaals verdwijnen. 

God is er immers en zal er altijd voor ons zijn. 

Zijn liefde is trouw....  

gisteren vandaag, morgen, ja altijd. 

 

Mededelingen  
 

Meimaand Mariamaand 

Op onze website www.dechristoffel.nl, is onder 

het ‘kopje’ pastores, is een ‘subkop’ gemaakt voor 

Maria. Meerdere keren per week zal er op 

verschillende manieren allerlei informatie rond 

Maria op geplaatst worden. 
 

RK geloof op Radio en TV 

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 live- stream. 

U kunt dit vinden bij https://www.kroncrv. 

nl/katholiek/nieuws/livestream 
 

Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een 

Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 

U kunt het beluisteren via www.radiomaria.nl. 
 

Doordeweekse vieringen in juni 

Per 1 juni gaan we weer beginnen met de 

doordeweekse vieringen. Niet in de tehuizen maar in 

de kerk. Meer informatie hierover in het parochieblad 

van juni.  

Met de weekendvieringen gaan we voorlopig nog niet 

starten.  
 

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 

mee in haar gebedstijd. 
 

Pastorale zaken 

Voor pastorale zaken kunt u altijd bij de pastores 

terecht. Schroom niet ons te benaderen via 

telefoon, post of e-mail. 
 

Het pastoresteam
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Voor de kinderen  

 

Kijk eens op deze site voor een doordenkertje:  

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2014/05/pasen7a_doordenkertje.pdf 

 

 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2014/05/pasen7a_doordenkertje.pdf

