
          29 maart 2020 

Beste parochianen,  
 

Als kerk, als parochie, voelen we de drang en de wil om in deze tijd van de 
Coronapandemie tot actie te komen. We weten allemaal dat de situatie zoals we deze 

momenteel meemaken zeer uitzonderlijk is. Onze leefomgeving, het gebied rond de grote 
steden Breda en Tilburg wordt enorm hard getroffen. De dagelijkse cijfers van het RIVM 
beangstigen ons en maken ons onzeker.  

We zijn intens verdrietig, omdat al zoveel mensen in Noord-Brabant, in geheel Nederland 
gestorven zijn. We voelen mee met hen die in rouw gedompeld zijn. En nu wij als mensen 
elkaars nabijheid zo hard nodig hebben, moeten we tegen ons gevoel en tegen onze 

natuur in leven. In tijden van nood willen we elkaar opzoeken en elkaar steunen.  
 

Het is heel opmerkelijk dat dit juist nu, in het 
voorjaar van 2020 niet mogelijk is. De 

autoriteiten van ons land en andere landen 
zijn hier heel helder en duidelijk in. Vanaf de 

voorbije maandagavond is het in Nederland 
ook verboden om samenkomsten te 
organiseren. Wij zullen voorlopig moeten 

leven met ‘een gelovig verlangen naar…’  
We willen samen liturgie vieren om te bidden 
en te zingen. We willen sacramenten geven 

en ontvangen. We willen een arm om elkaars 
schouder leggen… Maar het is onmogelijk. 
Laten we bidden om de nabijheid van de 

Heilige Geest voor aanwezigheid bij allen naar wie wij van plan waren te gaan.  
 

Voor ons als mensen doet dit enorm pijn, maar we moeten onze machteloosheid hierin 
erkennen. Het virus verspreidt zichzelf niet; mensen geven het aan elkaar door. Dus wij 

zijn nu een gevaarlijke partij voor elkaar. Deskundigen laten ons weten dat we door 
lichamelijke afstand levens kunnen redden. En daar willen we voor gaan: christenen 
houden van het leven, willen leven mogelijk maken voor iedereen. Laten we erop 

vertrouwen dat Jezus Christus, de Gezalfde, onze zieke wereld geneest.  
 

Als wij ons nu enkele weken gedragen als gelovige kluizenaars, kunnen we meewerken 
aan Zijn kracht. Kluizenaar zijn is één van de oudste manieren om Jezus na te volgen. Al 

in de vroegste jaren van het christendom trokken mannen en vrouwen zich terug in 
eenzaamheid en stilte om op die wijze intens verbonden te zijn met God en zich op 
spirituele wijze te verbinden met mensen van alle tijden en alle plaatsen. Van deze 

kluizenaars ging een enorme kracht uit, omdat mensen ervoeren dat zij in alle eenvoud en 
afzondering een bijzondere band hadden met de hemel en de aarde. Laten we in deze 
Veertigdagentijd en in de komende tijd van Pasen en Pinksteren zijn zoals kluizenaars en 

bidden in de stilte van ons hart.  
Voor iedereen heel veel doorzettingsvermogen en kracht toegewenst.  
Pastor Joost de Bont 
 

Bidt mee in deze moeilijke tijd 
Het verdriet van Maria, omwille van Jezus, kan 

herkenning oproepen. Maria begrijpt ons. Haar geloof en 
voorspraak kan ons sterken in moeilijke tijden. Wij 
nodigen u uit mee te bidden met het gebed.  

Klik op deze link: https://youtu.be/hqT-zY6agv0.

https://youtu.be/hqT-zY6agv0


Vastenactie 

Op deze zondag 29 maart geven we extra aandacht aan de Vastenactie. Hieronder het verhaal 

van Patrick uit Zambia. 

 

Toen Patrick drie jaar was overleed zijn vader. Zijn 

moeder kon niet alleen voor de kinderen zorgen en de 

oudsten moesten geld verdienen. Patrick was nog te 

klein. Zijn moeder bracht hem naar het weeshuis van de 

Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Daar 

werd hij opgevangen en ze stuurden Patrick naar school. 

Patrick zelf zegt: “Ik heb een vak geleerd, kleermaker, 

ik kan mijn eigen groente verbouwen. Ik ben ze eeuwig 

dankbaar”. Nu is hij 23. Hij geeft zelf les, naailes aan 

kinderen die dat willen leren. Aan gehandicapten. En 

waarom? Patrick legt dat uit en zegt: “Ze hebben mij 

kennis en vaardigheden bijgebracht, mij een leven gegeven. Dat wil ik doorgeven.  

Wij moeten mensen zijn die luisteren naar elkaar, en elkaar de goede dingen doorgeven die er 

zijn. Luisteren en leren”. Zo hebben de zusters 

Patrick en nog heel veel anderen een leven gegeven, 

ze hebben hen bevrijd. Zij hebben Gods Rijk van 

leven een stukje dichterbij gebracht. 
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Evangelie van zondag 29 maart: Johannes 11, 1.3-7. 17. 20-27. 33b-45  

In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp van Maria en haar 

zuster Marta. De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap: “Heer, hij die Gij lief hebt, 

is ziek”. Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: “Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods 

glorie, opdat de Zoon Gods erdoor verheerlijkt mogen 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”. Bij zijn aankomst bevond Jezus dat Lazarus al vier dagen in 

het graf lag. Zodra Marta hoorde, dat Jezus op weg 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.  

 

Woord van de Heer. Wij danken God 



Enkele overwegingen 

Iemand die je goed kent is ziek. Angstig denk je: Het zal toch niet ernstig zijn?  

Jezus heeft Lazarus lief, maar de boodschap dat Lazarus (ernstig) ziek is, maakt hem niet 

bang. "Deze ziekte zal niet tot de dood leiden," zegt hij. Het vertrouwen van Jezus is eindeloos 

groot. Even lijkt hij ongelijk te hebben. Lazarus overlijdt wel. 

Heer, geef ons vertrouwen in tijden dat ziekte en dood heersen. 

 

“Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn," zegt Marta. Verwijt 

Marta Jezus dat hij niet eerder is gekomen? Mijn moeder deed dat vroeger ook wel als zij door 

mij bezorgd was geraakt: “Waar ben je zolang geweest?”  

Toen ik ouder werd, leerde ik dat het niet zozeer een verwijt was; eerder een uiting van de 

angst die ze had gehad. Zo uit Marta haar machteloze verdriet.  

Heer, kom bij ons als we ons laten meesleuren door ons verdriet. 

 

We kennen een ander verhaal van Marta. Daar is zij een nijvere gastvrouw, die zich druk 

maakt om eten en drinken, maar geen oog heeft voor het spiritueel voedsel dat Jezus te 

bieden heeft. Haar zus Maria heeft dat dan wel. Nu leren we Marta anders kennen. Ook zij was 

een vrouw met een groot geloof. Ondanks dat haar broer in het graf licht, spreekt ze haar 

geloof in Jezus en in de toekomst uit.  

Heer, geef dat ons geloof zo groot mag zijn als het geloof van Marta. 

 

De evangelist Johannes beschrijft dat Jezus ontroerd is. Hij huilt bij het graf van Lazarus. De 

Zoon van God is een mens als wij. Verdriet is dan ook niet verwerpelijk, maar een waardevolle 

menselijke emotie. Wat is het heerlijk als je bij mensen bent, bij wie je verdrietig mag zijn. 

Heer, geef dat we onze zorgen, angsten en verdriet met anderen kunnen delen, zelfs al is dit 

via de telefoon of de computer.  

 

Als Jezus zich, als een echte middelaar, tot God richt, bidt hij niet: "Help mij Heer," maar: 

“Vader, ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt." Hier, bij het graf van Lazarus, krijgt Jezus 

namelijk de kans om zijn ware aard te laten te zie: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Ook al riekt het lichaam al door het bederf, Lazarus is al die dagen door leven omringd 

geweest. 

Heer, geef ons leven en levenslust in deze tijd van ziekte.  

namens het pastoraal team, 
 

pastor Rob van Uden. 
 

Stuur deze inspirerende tekst gerust door naar familie, vrienden en bekenden, graag met de 

vraag om zich ook aan te melden voor het ontvangen van de pastorale brief.  
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