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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	
Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	

van	het	pastoresteam		
Nr.	02	–	5	april	2020	

Welkom! 
Beste broeders en zusters, vandaag het tweede 
nummer van "Gods Woord op Zondag". Deze 
zondag beginnen we met de Goede Week, er ligt een 
week voor ons vol dramatiek, overgave, bezinning, 
vreugde, verdriet, verwondering, angst, maar 
uiteindelijk bovenal hoop. Deze week begint met 
Palmzondag, Jezus die Jeruzalem binnengaat.  

Gods Woord op Palmzondag van het lijden van 
de Heer.  
Uit het Evangelie volgens Mattheüs (21,1-3. 6-10)  
Toen zij Jeruzalem naderden en de Olijfberg 
bestegen in de richting van Betfage, zond Jezus twee 
leerlingen uit met de opdracht: ‘Gaat naar het dorp 
daar vóór u en het eerste dat gij zult vinden is een 
vastgebonden ezelin met een veulen. Maak die los en 
breng ze bij Mij. En als iemand u een aanmerking 
maakt, zegt dan: De Heer heeft ze nodig, maar zal ze 
spoedig terugsturen.’ (...) De leerlingen begaven zich 
op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen; zij 
brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun 
mantels overheen en Hij ging er op zitten. Zeer velen 
uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, 
terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die zij 
van de bomen hadden gesneden. De mensen die Hem 
omstuwden, jubelden: ‘Hosanna Zoon van David. 
Gezegend de Komende in de naam des Heren! 
Hosanna in den hoge!’ Toen hij Jeruzalem 
binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men 
vroeg: ‘Wie is dat?’ Het volk antwoordde: ‘Dit is de 
profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.’  
 
Ter overweging bij de Lezing.  
Broeders en zusters, we zitten in een tijd van grote 
tegenstellingen. Waar de een het huis bijna niet meer 
uit mag, moet een ander harder dan ooit werken. Op 
ons gevoelsniveau geldt dit ook, we ervaren allemaal 
een saamhorigheidsgevoel, maar mogen in zoverre 
niet meer samenkomen. Vandaag bij de viering van 

Palmzondag komen we ook een grote tegenstelling 
tegen. Het begint met de intocht in Jeruzalem. 
Hetgeen in de vieringen vaak symbolisch tot 
uitdrukking wordt gebracht door de kinderen die met 
hun eigengemaakte Palmpasenstok meelopen in de 
intredeprocessie. Jezus komt dus onder luid gejuich 
en betoon van grote eerbied Jeruzalem binnen. 
Iedereen lijkt wel door de dolle heen en zwaaien 
Hem vervolgens toe met palmtakken. Het is een 
uitdrukking van hulde, van zege en 
onoverwinnelijkheid, later zal blijken dat dit op een 
hele andere wijze is dan de mensen dachten. Want 
nog geen vijf dagen later weten we dat deze zelfde 
menigte schreeuwt om de kruisiging van Jezus. Ik 
vraag mij weleens af of wij zelf ook hadden 
meegeschreeuwd met: 'kruisig Hem'!? En doen wij 
dat soms zelf ook niet in onze eigen omgeving door 
iemand buiten te sluiten of over iemand te roddelen? 
Tuurlijk daar zit nog wel een groot verschil in, maar 
toch. Als we slecht over iemand praten dan slaan we 
die persoon spreekwoordelijk ook aan de 
schandpaal. Jezus die ondergaat het lijdzaam, zowel 
zijn triomfantelijke intocht als ook zijn lijdenstocht 
later in deze week. Hierin schuilt ook de radicale 
liefde van God voor ons. God die zijn eigen Zoon 
heeft gegeven en Jezus die dit vrijwillig op zich heeft 
genomen. Dit mag ons vertrouwen geven dat God 
met ons begaan is, juist ook in ons lijden en in deze 
crisis waarin we zitten. De intocht, het lijden, het 
sterven en uiteindelijke de verrijzenis zijn tekenen 
van hoop, van vertrouwen dat hoe moeilijk de 
omstandigheden ook zijn, God ons begrijpt en wij 
altijd mogen vertrouwen op Hem. Dat hij ons nooit 
in de steek laat en tot het uiterste gaat om ons nabij 
te zijn. In dat vertrouwen mogen we deze Goede 
Stille Week tegemoet gaan.  
 
Gebed bij de zondag.  
Almachtige eeuwige God, ter wille van ons allen 
hebt Gij uw Zoon met menselijkheid bekleed  en 
onze Heiland het kruis doen dragen,  opdat ook de 
dienaars de wegen van de Meester zouden volgen. 
Verleen genadig, dat wij ons eigen maken wat Hij 
ons leerde in zijn lijden en dat wij deelgenoten 
worden van de verrijzenis.  Door Christus onze 
Heer. Amen.  
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Een gedicht. 
Een kaarsje voor al die mensen 
die nu thuis zijn, stil en bang. 
Een kaarsje voor al die mensen 
die nu werken, urenlang. 
Een kaarsje voor al die mensen 
die nu vechten voor hun leven. 
Een kaarsje voor al die mensen 
die nu het maximale geven. 
Een kaarsje voor al die mensen 
die nu voor ons klaar staan. 
Een kaarsje voor al die mensen 
die nu voor ons door het vuur gaan. 
 
Mededelingen.  
Vieringen Goede Week 
Hoewel deze vieringen niet publiekelijk toegankelijk zijn zullen de pastores deze wel vieren voor en namens de 
parochianen. Via de KRO op NPO  2 worden de volgende vieringen live uitgezonden op televisie:  
Palmzondag 5 april: 9.55  NPO 2 
Goede Vrijdag 10 april: 15.00 NPO 2 
Paaswake 11 april: 23.15 NPO 2 
Pasenzoondag 12 april: 11.00  NPO 2 
Pasen 12 april: 12.00 NPO 2 Rechtstreeks vanuit Vaticaanstad spreekt paus Franciscus zijn traditionele 
paasboodschap uit, met aansluitend de zegen Urbi et orbi voor de stad Rome en de wereld. 
 
The Passion  
De jaarlijkse muzikale paasvertelling wordt op donderdag 9 april live uitgezonden bij de EO en KRO-NCRV om 
20.30 uur op NPO 1. 
 
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.  
 
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  
 

 
 

 
Zo kun je een palmpaasstok maken 
Materiaal: Houten kruis:-Latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang, kan 
ook andere maat. -Touw of metaaldraad -Buxustakjes -Stroken gekleurd 
crêpepapier -Plakband  -rozijnen of krenten -Draad en naald -Pinda's in de dop -
Citroen of sinaasappel -een ei (echt of chocolade) -Broodhaantje. 
Fixeer het kruispunt van de takken of latten met touw of metaaldraad. Dit werkje 
kunt u het beste vooraf doen.Omwikkel het kruis met crêpepapier. Rijg van dertig 
pinda's een slinger. Rijg ook een ketting van de rozijnen of de krenten. Versier het 
kruis met de verschillende onderdelen. Zet het broodhaantje er tot slot bovenop. 
Voor de betekenis van de verschillende onderdelen kunt u kijken op de volgende 
website: 
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-
palmzondag-jaar-a-2020/extras/symboliek-van-de-palmpasenstok.html 
 
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  


