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Welkom! 

Deze zondag is het de 7de en laatste zondag van Pasen. 

Dit weekend is altijd een beetje een vreemd weekend. 

Het valt een beetje tussen wal en schip, zo tussen 

Hemelvaartsdag en het Pinksterweekend. Tegelijk zien 

we dat de lezingen van dit weekend ons allerminst 

tussen wal en schip laat vallen. In het Evangelie 

worden we betrokken in het gebed van Jezus tot zijn 

hemelse Vader. Het is een intens gebed. Het is een 

gebed voor ons…! Met dit Evangelie wil de kerk ons 

bekend maken met de werkzaamheid van de Heer, nu 

Hij weer teruggekeerd is in de heerlijkheid vanwaar 

Hij eens was uitzonden omwille van… ons!  
 

Gods Woord op de 7de zondag van Pasen 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes (17, 11b-19) 

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

„Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij 

gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. 

Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw Naam hen die 

Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en 

niemand van hen is verloren gegaan behalve de man 

des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. 

Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik 

dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden 

bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de 

wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld 

zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat Gij 

hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart 

voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik 

niet van de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. 

Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld 

gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en omwille 

van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in de 

waarheid aan U toegewijd mogen zijn.” 

 

Ter overweging 

Op deze laatste zondag van de paastijd lezen we in het 

Evangelie uit het zogenaamde ‘hogepriesterlijk gebed’. 

Dit is een lang gebed dat Jezus richt tot zijn hemelse 

Vader. Het is zo lang dat het in het Johannesevangelie 

zelfs meerdere hoofdstukken omvat. Wat ons duidelijk 

wordt uit dat gebed is zijn grote zorg voor de mensen. 

Zelfs niet alleen voor zijn leerlingen en volgelingen. 

Neen, de zorg van de Heer strekt zich uit over alle 

mensen. Voor de christenen heeft Hij een extra zorg. 

Dit betreft vooral het blijven staan in het geloof en het 

blijven leven in de liefde, die Hij voorgeleefd heeft. De 

wereld is weerbarstig, daar weet Hij alles van, en die 

weerbarstigheid gaat ook de deur van de christenen 

niet zomaar voorbij.  
 

Het hogepriesterlijk gebed van Jezus staat in het 

Johannesevangelie vóór het passie- en paasverhaal. De 

liturgie van de kerk maakt dus een kleine kronkel in de 

tijd. Ná Pasen lezen we een tekst van vóór Pasen. De 

kerk heeft dit bewust zo gekozen want ze wil ons er 

iets mee duidelijk maken. Wat de kerk ons hier wil 

bijbrengen is de werkzaamheid van de Heer na zijn 

hemelvaart. Afgelopen donderdag hebben we de 

hemelvaart van de Heer herinnerd en gevierd. De 

Apostelen hebben met verbazing gekeken naar het 

tafereel waarbij de Heer werd omgeven door een wolk, 

die de Heer ‘meenam’ naar de hemel. De vraag rijst 

dan al gauw: En nu dan? Wat doet de Heer? En hoe 

moeten wij verder? Worden wij als wezen 

achtergelaten of is er een blijvende verbondenheid?  
 

Meteen na de hemelvaart van de Heer brengen Engelen 

het eerst een antwoord. Zij zeiden tot de Apostelen: 

Wat staat gij toch naar de hemel te staren? Het is alsof 

de Engelen verbaasd zijn over het weinige begrip van 

de Apostelen. Maar in die woorden zit ook iets waarin 

je mag horen ‘Vroomheid is goed… maar nu aan het 

werk! Hier op aarde moet het werk gedaan worden’. 

Daarmee hebben we al twee antwoorden gekregen: De 

Heer bidt voor ons ‘ad dexteram Patris’, aan de 

rechterhand van de Vader en Hij bidt daar voor de 

mensen van deze wereld en vooral voor ons. 

Ondertussen wordt van ons verwacht dat wij het goede 

werk dat Hij begonnen is verder voortzetten.   
 

Rest ons nog die laatste vraag: Zijn wij nu verweesd of 

is er een blijvende verbondenheid? Hiervoor geeft een 

openbaring aan de heilige Catharina van Siena ons een 

antwoord. Deze zuster Dominicanes kreeg tijdens haar 



Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 

2 

 

 

leven (1347-1380) momenten van extase waarin zij 

God hoorde spreken. In één van die extatische 

openbaringen hoorde zij God het volgende zeggen: 

“Toen mijn enige Zoon, veertig dagen na de verrijzenis 

naar Mij terugkeerde, is deze Brug van de aarde, dat 

wil zeggen uit de samenleving van de mensen, 

opgestaan en op grond van mijn goddelijke natuur ten 

hemel opgestegen om aan mijn rechterhand te zitten” 

En verder: “In de eerste plaats heb Ik voor jullie een 

zichtbare Brug gemaakt, namelijk mijn Zoon, toen Ik 

Hem zond om onder de mensen te leven. Toen deze 

zichtbare Brug naar de hemel opsteeg, bleef Hij voor 

altijd onder u de Brug (…) die leidt naar de hoogste 

hemel”.  
 

Met andere woorden: We zijn niet verweesd 

achtergelaten. Er is een eeuwige verbondenheid tussen 

de Heer en ons. Hij is de Brug waarover wij oversteken 

om eens het goddelijk leven binnen te gaan.  
 

Op weg naar Pinksteren  

Nadat de Heer ten hemel is opgestegen, kregen onze 

heilige Moeder Maria, de heilige Apostelen en enkele 

anderen van de Engelen te horen dat zij niet moesten 

blijven staren naar de hemel maar aan de slag moesten 

gaan met was de Heer hun gezegd en opgedragen had. 

Allereerst betekende dat: Wachten op de komst van de 

Andere Helper, de Heilige Geest. Zodoende keerden 

zij terug naar het Cenakel, de bovenzaal waar zij met 

de Heer het laatste avondmaal gegeten hadden. 

Teruggetrokken in het Cenakel hielden zij hun 

gebedswake, een noveen, om de komst van Gods Geest 

en zijn zevenvoudige gave. Ook wij bevinden ons nu in 

die dagen. Negen dagen van gebed, opdat wij met 

Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, Gods Heilige Geest 

mogen ontvangen om het werk dat de Heer ons 

opgedragen heeft nu ten uitvoer te brengen. Daarom 

bidden wij in deze tijd:  
 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt,  

met hemelse barmhartigheid. 
 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt,  

het liefdevuur dat ons doordringt. 
 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan,  

wij heffen onze lofzang aan. 
 

Verlicht ons duistere verstand,  

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft  

vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 

Verlos ons als de vijand woedt,  

geef ons de vrede weer voorgoed, 

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,  

geen ongeval ons leven schaadt. 
 

Doe ons de Vader en de Zoon  

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest van beiden uitgegaan,  

wij bidden U gelovig aan. 
 

Kom, Heilige Geest, 

vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. 

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 
  

God, Gij hebt de harten van de gelovigen 

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen: 

geef dat wij door die Heilige Geest 

de ware wijsheid mogen bezitten, 

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. 

Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Extra deurcollecte voor de PCI  

Dit weekend is er een extra deurcollecte voor het werk 

van Caritas in onze parochie. Onze maatschappij gaat 

weer beetje bij beetje open, dat betekent dat veel 

mensen er weer op uit trekken, hun vakantie plannen of 

uitzien naar een etentje of een terrasje. Toch zijn er ook 

veel mensen, voor wie al die zaken niet normaal zijn; 

met of zonder coronapandemie. Als Caritas willen 

blijvend oog voor deze groep hebben. Daarom willen 

we u vragen royaal te geven. Ook via de bank kunt u 

een bedrag overmaken. Het banknummer is: NL74 

RABO 031 909 25 42, t.n.v. Parochiële Caritas H. 

Christoffel. Alvast hartelijk dank! 
 

Versoepelingen Corona-beperkingen?  

Afgelopen week hebben we opnieuw versoepelingen 

vernomen in het Corona-beleid van de Nederlandse 

Overheid. Onze bisschoppen hebben nog geen 

aanpassing bekend gemaakt. Daarom gelden in onze 

kerken onverkort de maatregelen die al enige tijd 

gelden. 
 

Livestream vanuit Sint Nicolaasga 

Gepoogd wordt elk weekend de viering vanuit St. 

Nicolaasga uit te zenden via de livestream op 

www.dechristoffel.nl  
 

Deze nieuwbrief staat ook op de website van onze 

parochie: www.dechristoffel.nl . Ronddelen wordt 

even zo goed op prijs gesteld. 

Het pastoresteam 

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

Wat doet Jezus eigenlijk nu Hij in de hemel is? Heb je daar wel eens over nagedacht? Toen Jezus op aarde was, 

was Hij altijd bij de mensen. Hij vertelde hun over het Koninkrijk van God en hoe je daar moet komen. Hij 

maakte mensen beter. Hij maakte veel vrienden. En het allerbelangrijkste: Hij heeft voor de mensen (ook voor 

ons) het kruis op zijn schouders genomen en is voor ons gestorven en verrezen, zodat wij in het Koninkrijk van 

God kunnen binnengaan. Maar afgelopen donderdag hebben wij de hemelvaart van Jezus herinnerd en gevierd. 

Wat doet Jezus nu eigenlijk nu Hij in de hemel is? Het Evangelie van deze zondag legt het ons uit met een stukje 

uit een heel lang gebed van Jezus dat Johannes heeft opgeschreven in zijn Evangelie. De kerk wil ons zo laten 

weten dat Jezus voor ons bidt bij zijn hemelse Vader. Hij bidt voor ons dat het ons goed gaat en dat wij 

beschermd worden tegen het kwaad. Is dat even goed om te weten! Bid jij wel eens? Waar bid jij dan voor?  
 

Hier onder zie je kerkraam met een biddende ridder uit een hele mooie kerk in Engeland. Kun jij dit raam zo mooi 

kleuren als een echt kerkraam? Fijne zondag!  
 

 


