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GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

	
Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	

van	het	pastoresteam		
Nr.	01	–	29	maart	2020	

 
Welkom! 
 
Beste broeders en zusters, Vanwege de Corona-maatregelen en de ongelukkige tijd waarin we nu zijn terecht 
gekomen, proberen we op een andere wijze dan gewoonlijk met u in contact te komen en met u de Blijde 
Boodschap van Jezus Christus te delen. Maar ook andere berichten zijn belangrijk om rond te doen gaan nu we 
elkaar zo weinig persoonlijk kunnen ontmoeten. Daarom deze e-mail-nieuwbrief “Gods Woord op Zondag”.  
 
Gods Woord op de 5de Zondag in de Veertigdagentijd – Passie zondag 
 
Uit het Heilig Evangelie volgens Johannes (11, 1-7.20-27.33b-45): De opwekking van Lazarus. 
In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. Maria 
was de vrouw die de Heer met geurige olie had gezalfd en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. De zieke 
Lazarus was haar broer. De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap: „Heer, hij die Gij liefhebt, is 
ziek." Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: „Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de 
Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden." Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus. Toen Hij 
dan ook hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, maar daarna zei Hij tot 
zijn leerlingen: „Laat ons weer naar Judea gaan." Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem 
tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: „Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet 
gestorven zijn. „Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven." Jezus zei tot haar: 
„Uw broer zal verrijzen." Marta antwoordde: „Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag." 
Jezus zei haar: „Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder 
die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?" Zij zei tot Hem: „Ja, Heer, ik geloof 
vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt." en diep ontroerd sprak Jezus: „Waar hebt 
gij hem neergelegd?" Zij zeiden Hem: „Kom en zie, Heer." Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: „Zie 
eens hoe Hij van hem hield." Maar sommigen onder hen zeiden: „Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, 
ook niet maken dat deze niet stierf?"  Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was een 
rotsgraf en er lag een steen voor. Jezus zei: „Neemt de steen weg." Marta, de zuster van de gestorvene, zei 
Hem: „Hij riekt al, want het is reeds de vierde dag. Jezus gaf haar ten antwoord: „Zei Ik u niet, dat als gij 
gelooft ge Gods heerlijkheid zult zien?" Toen namen ze de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak:      
„Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het 
volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt." Na deze woorden 
riep Hij met luide stem: „Lazarus, kom naar buiten !" De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met 
zwachtels gebonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: „Maakt hem los en laat hem 
gaan." Vele Joden, die naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem.  
 
Ter overweging bij de Lezing  
 
Het huis van Marta, Maria en Lazarus was voor Jezus altijd een welkom huis. Hij was bevriend met deze drie 
mensen en vond bij hen de warmte en de vriendschap die ook wij bij elkaar zoeken. Na het zorgwekkende 
bericht verandert de zaak. Jezus maakt zich zorgen om Lazarus maar is tegelijk gerust. Waar haalt de Heer zijn 
rust vandaag? Hij is Zoon van God en Heer van het Leven. Hij weet waartoe dood en leven ons brengen. Wij 
kunnen de onrust van Marta en Maria goed voorstellen. We kennen allemaal vriendschap en we hebben 
familiebanden die ons goed doen en die ons maken wie wij zijn. Toch hebben we ook heel dierbare mensen 
moeten loslaten en moeten ervaren dat het leven niet zo vast in handen ligt als we vaak zouden willen. Ons 
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geloof brengt ons vaak uitkomst. Ons geloof geeft ons het perspectief dat de breekbaarheid van dit bestaan niet 
het laatste of het einde van alles is. Wie Jezus in het hart heeft gesloten, wie een warme vriendschap met Hem 
onderhoudt, vindt ook de rust die Hem kenmerkt. Die vindt ook een leven dat over de grenzen van het aardse 
heen gaan. Die wordt ook bevrijd van de banden die de mens vasthouden wanneer die zich verliest in het 
aardse. Het evangelieverhaal over de opwekking van Lazarus leert ons dat wie in Jezus gelooft, troost, zicht, 
vriendschap, liefde en het ware leven vindt. Neerknielen voor Hem betekent verrijzenis door Hem!  
 
Gebed bij de zondag  
 
Heer onze God, uw bent de Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
Als U zich afkeert van het leven, zijn wij verloren, maar keert U zich tot ons, dan zullen wij leven.  
Wij bidden U: Blijf ons nabij in deze tijd zodat het leven niet van ons wijkt  
maar wek ons ook op om samen te leven met U en met elkaar. Amen.   
 
Een bemoedigend woord  
 
Niet alles is afgezegd! 
De zon is schijnt nog steeds; de lente begint pas; vriendschappen blijven bestaan; de liefde is niet gedoofd; 
lezen is nog altijd mogelijk; geloven is niet verboden; de muziek is niet verstomd; onze verbeelding werkt nog 
altijd; vriendelijkheid is nog altijd een kracht; een gesprek kan nog altijd; de hoop is niet vergaan.  
Neen, niet alles is afgezegd! 
 
Mededelingen  
 
Vieringen op tv, radio en facebook 
Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Sinds 
woensdag 18 maart verzorgt de KRO-NCRV 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 ochtend en avond een Eucharistieviering 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 mooie muziek en 
programma’s over ons geloof, de Bijbel, catechismus, etc. Op de website vindt u ook het programma-overzicht 
van de hele dag.  
 
Via internet is veel te vinden. Vooral wanneer u zich ook wat internationaal wilt oriënteren. Even rondneuzen 
kan geen kwaad. Aanbevelenswaardig is de dagelijkse Mis van Paus Franciscus wordt ook uitgezonden via de 
website www.vaticannews.va . Rechtsboven op de website staat de link. Hiervoor moet u wel vroeg uit de 
veren. De Mis begint om 7 uur ’s ochtends. Later op de dag staat de Mis als video-opname op de website en op 
het YouTube kanaal van het Vaticaan.  
 
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  
 
Via www.samueladvies.nl kun je leuke dingen vinden over ons geloof, over de kerk en over de Bijbel. Je vindt 
daar kleurplaten, knutselwerkjes en Doordenkertjes. Op de Engelstalige website www.catholicmom.com vind je 
bij “Sunday Gospel Activities” ook heel veel leuke dingen om te doen. Ga maar eens kijken! 
 

 
  
Van harte wensen wij u een heel fijne zondag, ondanks alle beperkingen waarmee wij van doen hebben. En, 
nogmaals, als u een mooi gedicht of gebed hebt, dan ontvangen wij dat graag, en wij drukken u graag op het 
hart om TV, radio en internet te benutten om “bij de Heer” te blijven en het geloof levend te houden. 
 
Het pastoresteam  
 


