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Welkom.  
Broeders en zusters welkom! Gelukkig hebben we 
perspectief dat er weer betere tijden zullen komen. 
Ondanks de beperkingen en zorgvuldigheids-
maatregelen kunnen beetje bij beetje weer 
verschillende dingen worden opgepakt. Dit hoeven 
we gelukkig niet allemaal alleen uit te vogelen, we 
worden daarbij geholpen en geadviseerd wat wel en 
niet kan en hoe dit dan kan. Ook God wil ons 
helpen in ons leven, Hij heeft daartoe zijn Zoon 
gezonden en deze belooft op zijn beurt om ons een 
andere Helper te geven. Een Helper die ons 
begeleidt in het leven. Hoe mooi is dat! 
 

 
 
Heilig Evangelie, Johannes 14,15-21. 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij Mij 
liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. 
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere 
Helper geven om voor altijd bij u te blijven: 
de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet 
ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet 
kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u 
zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot 
u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij 
niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en 
ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik 
in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn 
geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is 
het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door 
mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem 
beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren. 

Overweging.  
Broeders en zusters, op deze zondag horen we een 
vooraankondiging van Jezus zijn hemelvaart. "Nog 
een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer" Maar 
Jezus voegt hier gelijk aan toe: "Gij echter zult Mij 
zien". De vraag voor ons persoonlijk is misschien 
wel: zien wij Jezus ook? Geloven en vertrouwen 
wij erop dat Hij er is? Zeker in deze tijd zullen 
velen zich verlaten voelen. We horen soms hoe de 
eenzaamheid, ook los van het 'Corona tijdperk', 
door alle generaties heen een groot probleem is. Bij 
ouderen kunnen we het ons vaak wel voorstellen, 
maar het schijnt ook een groot probleem te zijn bij 
jongeren. Een gevoel van verweesd zijn, een angst 
dat je nergens bij hoort, de vrees dat je er alleen 
voorstaat. Het zijn gevoelens waar menigeen mee 
rondloopt. Het is een ongelooflijke rijkdom als je 
in je leven een partner vindt waarmee je samen het 
leven tegemoet bent gegaan en kunt gaan. Dit geeft 
vertrouwen dat je de dingen samen aankunt, dit 
geeft troost in de moeilijke momenten, dit geeft 
hoop dat er betere tijden zullen komen. Toch lijkt 
dit in deze tijd iets uitzonderlijks; twee mensen die 
hun hele leven met elkaar delen, die tot de dood bij 
elkaar blijven. Als u dit heeft dan kunt u daar erg 
dankbaar voor zijn. Vergelijkbaar wil God voor ons 
ook zo een steun zijn en tegelijkertijd nog veel 
meer. Hij stuurt ons een Helper, de Heilige Geest. 
Deze helpt ons om in verbondenheid met God en 
met elkaar te leven. Deze zal ons nabij zijn als een 
zachte bries of een fluisterende stem die ons 
begeleid. Waarschijnlijk heeft u dit allemaal 
weleens gevoeld en meegemaakt. Vaak op het 
moment zelf zullen we het niet of nauwelijks 
hebben ervaren, maar als we terugkijken op 
bepaalde momenten in ons leven dan zullen we 
achteraf denken: hoe heb ik mij door die situatie 
heen gekregen, of dat is wel heel wonderlijk dat het 
zo uitgepakt is, of juist toen ik het heel zwaar had 
heb ik een kracht gevoeld, of bij grote 
levensbeslissingen dat je achteraf toch de hand van 
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God erin kunt zien. Zo hebben we hopelijk allemaal 
wel de nabijheid van God ervaren want meer nog 
dan wij mensen elkaar kunnen geven zal God 
onvoorwaardelijk ons nabij willen zijn. Graag sluit 
ik af met een mooi citaat van C.S. Lewis en daag u 
uit indien u wilt om hierop te reageren (dit kan naar 
de eigen pastor). 
"God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt 
in ons geweten, maar Hij roept luid in ons lijden. 
Dat lijden is de megafoon om een dove wereld 
wakker te schudden." 
 
Gebed.  

Leven zonder liefde is zinloos. 
Plicht zonder liefde maakt verbeten. 

Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt 
meedogenloos. 

Rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard. 
Waarheid zonder liefde maakt kritisch. 
Eer zonder liefde maakt hoogmoedig. 
Orde zonder liefde maakt bekrompen. 
Geloof zonder liefde maakt fanatiek. 
Vriendelijkheid zonder liefde maakt 

huichelachtig. 
Bezit zonder liefde maakt gierig. 

Slimheid zonder liefde maakt geslepen. 
God, onze Vader in de hemel, 
vul ons leven met uw liefde.  

Amen 
 

Verhaal. "Licht" 
Een meisje van een jaar of negen was voor het eerst 
uit logeren, bij een tante. Maar de eerste avond, 
toen ze naar bed was gebracht en ze helemaal alleen 
in de donkere logeerkamer lag, werd ze bang. Eerst 
durfde ze niet goed, maar toen begon ze te roepen: 
"Tante, zeg eens wat, ik ben bang. Het is zo 
donker." En tante riep vanuit de kamer daarnaast 
terug: "Waarom moet ik dan wat zeggen, het blijft 
toch even donker?" "Nee," zei het kind, "als iemand 
praat, wordt het licht." Als iemand praat wordt het 
licht. Dat is iets heel wonderlijks: een woord kan 
licht scheppen. Dat is te zeggen: het blijft wel 
donker om dat kind heen, maar er gebeurt iets heel 
mysterieus, dat in de psalmen als volgt beschreven 
wordt: de nacht begint te lichten als de dag, de 
duisternis wordt als het licht. Dat is de wonderlijke 
werking van het woord. Er moet wel nog iets bij: 
van het in liefde gesproken woord. Met Pasen 
hebben we gevierd dat Jezus, het woord door God 
uitgesproken in onze tijd, blijft leven en licht wil 
zijn voor ieder die bang is in het donker. 
 

Mededelingen.  
Meimaand Mariamaand 
Op onze website www.dechristoffel.nl, zal onder 
het ‘kopje’ pastores, een ‘subkop’ worden gemaakt 
voor Maria. Meerdere keren per week zal er op 
verschillende manieren allerlei informatie rond 
Maria op geplaatst worden.  
 
Vieringen 
De vieringen in de eigen parochie kunnen helaas 
nog altijd niet plaatsvinden. We hebben goede 
hoop dat het in juni weer deels opgestart kan 
worden.  
 
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.kro-
ncrv.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.  
 
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.  
 
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. Deze nieuwbrief staat ook op 
onze website. 
 
Ten slotte, we wensen u veel sterkte en wijsheid toe 
in de komende week. Dat u de Helper werkelijk 
mag ervaren in uw leven. Juist ook in de moeilijke 
momenten.  
 
Fijne zondag toegewenst het pastoresteam.  
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Paastijd tot en met Sacramentszondag jaar A, Stichting Kinder- & Jeugdwerk Samuel 
www.stichtingsamuel.nl 

 
 

6
e
 zondag van Pasen 

 

Matteüs 4, 1-11 

 

 

 

Als je de losse letters uit de  

vlammetjes goed aan elkaar plakt,  

zie je één van de namen van de  

helper die Jezus belooft (de eerste  

letter van ieder woord is een 

hoofdletter): 
 

 

 

 

 

 

Geef het juiste antwoord op de  

vragen in de mini-quiz hieronder: 
 

 

Jezus liefhebben betekent: 

A. Gewoon doen waar je zin in hebt. 

B. Dag en nacht in de kerk zitten. 

C. Bidden en andere mensen 

liefhebben. 

Wat vieren we komende donderdag? 

A. Hemelvaart van Jezus 

B. Een verjaardagsfeest 

C. Een vakantiedag 

  

Wat is het belangrijkste gebod? 

A. Zondags naar de kerk gaan. 

B. God en je naaste liefhebben. 

C. Niet doden. 

 

Wat vieren we met Pinksteren? 

A. Dat Jezus opstond uit de dood 

B. Dat de H. Geest kwam 

C. Dat Jezus stierf aan het kruis 

De helper 

gaat komen 
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Weet je, liefhebben betekent ook luisteren 

naar, en leven volgens zijn geboden 

Voor de kinderen.   


