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Zondag 10 mei 2020 

 

Beste Parochianen 

Het is de vijfde zondag van Pasen. We geven in deze brief aandacht aan de instelling van het 

diakenambt (Eerste Lezing), halen kleine opvallende fragmenten uit de Eerste brief van Petrus 

(Tweede Lezing), geven in de overweging aandacht aan de traditie van de Orthodoxe Kerken. 

Natuurlijk eindigen we met een Mariagebed. Rob van Uden, diaken en lid van het bestuur van 

de Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgt deze week de overwegingen. 

 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de Hellenisten tegen de He-

breeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. 

De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: „Het past niet dat wij het 

woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven 

mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid.  

Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed 

en de bediening van het woord." 

Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol 

geloof en heilige geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas en Nikolaus, een proseliet 

uit Antiochië. Dezen werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen op-

legden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde 

sterk; ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof. 

Woord van de Heer. Wij danken God 

 

Diakens in de kerk 

De Eerste Lezing van deze zondag vertelt over de instelling van een ambt dat aan zeven mannen 

wordt verleend. De traditie herkent hierin de instelling van het diakenambt. Op basis van deze 

tekst wordt vaak gezegd dat het de taak van de diaken is om enerzijds dienstbaar te zijn aan de 

kwetsbaren, anderzijds aan de altaartafel.  

Dat is een beperkte uitleg van het ambt. In de vroegste literatuur zien we de diaken ook als 

verkondiger, zendeling, leider, coördinator, bode voor de bisschop en zelfs beheerder van de 

financiën.  

Gebed om ontferming 

 

Christus,  

ik weet dat er ruimte is in uw Vaders huis, 

maar ik sluit mijn deuren en ramen, want  

een vijand waart door de straten van mijn dorp. 

Ontferm U over ons. 

 

Ik houd mijn adem in en geef niemand een hand 

omwille van mijn eigen ziel en zaligheid. 

Ontferm U over ons. 

 

Christus, kom dichter bij mij, vergeet me niet. 

Leid me weg uit de doem van angst en onrust 

en wijs me de weg naar Uw huis van vertrouwen. 

Ontferm U over ons en wees de waarheid  

op mijn weg door het leven. Amen 

Rob van Uden 
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Het diakenambt lijkt in zijn dienstbaarheid steeds mede door de omstandigheden bepaald. Sinds 

het Tweede Vaticaans Concilie is de permanente diaken terug in de R.K. Kerk. De identiteit van 

het ambt is nog volop in ontwikkeling. Mijn motivatie om diaken te worden was allereerst de 

diaconale roeping. De dienst aan de altaartafel heb ik ook altijd in dit licht gezien.  

In de loop van mijn werk ben ik steeds meer geraakt door de dienst van de verkondiging, zoals 

bij de diaken Stefanus. Het waren omstandigheden, waardoor ook het leidinggeven op mijn weg 

kwam. Die taak wil ik dan ook dienend invullen. Paus Franciscus heeft deze maand een bood-

schap over de diaken: Klik hier voor de video van de paus. 

Het huidige diakenambt is alleen voor mannen opengesteld, maar in de jonge kerk waren ook 

vrouwelijke diakens. Ik herinner me hoe ik destijds met Mgr. Muskens een soort deal heb ge-

maakt: Ik zou het diakenambt op me nemen; hij zou zich inzetten om het ambt ook voor vrou-

wen open te stellen.  

Dat verlangen was niet vreemd, want sinds het Tweede Vaticaans Concilie komt deze vraag 

steeds opnieuw terug. In de huidige kerk krijgen vrouwen al vaker een plaats op de verschillende 

niveaus in de organisatie. Het is daarom goed om ook te bidden voor vrouwen die zich willen 

inzetten voor een taak in de kerk, ook in het diakenambt van de toekomst. 

Diaken Rob van Uden 
 

Een vraag bij de Tweede Lezing 

 

Evangelie volgens Johannes 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, 

gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik 

het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heenge-

gaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij opdat ook gij zult 

zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend." Tomas zei tot 

Hem: „Heer, wij weten niet waar Gij heengaat, hoe moeten wij dan de weg kennen?"  

Jezus antwoordde hem: „Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader 

tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij 

Hem en ziet gij Hem."  

‘De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is de hoeksteen geworden, maar ook een 

steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen.’ (1 Petrus 2, 7-8) 

Kunnen we in een christelijke kerk wel vrijblijvend vragen: ‘Wie is Jezus voor jou?’ Jezus 

wordt immers Christus, Zoon van God, Woord van God en Verlosser genoemd.  

De apostel Petrus noemt hem een Hoeksteen. Jezus heeft een onvervangbare plaats in Gods 

bouwwerk. Maar kunt u Jezus ook deze plaats geven in uw woorden en gedachten, in uw 

doen en laten? Is hij voor u een hoeksteen of vooral een struikelblok? 
 

https://youtu.be/Kny2kNJUOJ8
https://youtu.be/Kny2kNJUOJ8
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Hierop zei Filippus: „Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg."  

En Jezus weer: „Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de 

Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en 

de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, 

blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij. Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft 

het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf 

de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga." 

Woord van de Heer. Lof zij U, Christus 

 

Overweging, de weg naar het licht 

Op de weg die Jezus ons wijst, schijnt altijd het licht van de verrijzenis. Te weinig wordt in 

geschiedenisboeken nagegaan tot welke naastenliefde dit mensen heeft gebracht. Steeds zullen 

er christenen zijn die de roep horen om dienstbaar te zijn aan mensen die gediscrimineerd wor-

den, verloren lopen, geld tekort komen of zich in geestelijke nood voelen. Deze christenen bren-

gen het licht van de verrijzenis in hun straat, in hun stad, in hun land. 

Maar de weg van de mens wordt zelfs tot voorbij het graf verlicht. De verrezen Christus wil ons 

niet opzadelen met een verpletterende eis om onafgebroken goede daden te doen. Daarvan kun 

je als mens uitgeleefd raken. Verrijzenis betekent allereerst dat de duisternis verdreven is.  

Op de afbeelding uit de Chorakerk in Istanboel zien we hoe Jezus boven het opengebroken graf 

staat en uitbundig straalt. Hij brengt licht in het land van de doden. Hij pakt Adam en Eva bij de 

pols en trekt hen uit het graf. Een gemeenschap van heiligen kijkt toe. Rechts staat o.a. de 

zinloos vermoorde Abel met zijn herdersstaf.  

Juist in een tijd dat elke dag de slachtoffers van het coronavirus worden geteld, kijken wij naar 

deze schildering. Christus heeft u uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht, zegt Petrus 

in zijn brief. In het donker onder de voeten van de verrezen Christus zien we de scharnieren en 

deursloten, afgebroken van de deuren die Jezus voor ons opent. 

Maar let op: Vóór de voeten van Jezus is een beschadigd bruin wezentje te zien. Dat is de duivel. 

De duivel is verslagen en vastgebonden. Natuurlijk, soms lijden mensen onder hun eigen nare 

gedrag, zijn ze het spoor kwijt of gaan ze gebukt onder een innerlijke dwang om altijd maar 

goed te doen. Zij mogen in deze schildering zien dat Jezus groter is dan het kwaad, groter dan 

de narigheid of de eenzaamheid van isolatie. Dat is niet hetzelfde als: Het zal vast wel goed 

komen. Nee, het is een vaste overtuiging: Laat uw hart niet verontrust worden, de dood en het 

kwaad zijn overwonnen. De christenen van de Oosterse kerken geven dat goddelijk mysterie 

veel aandacht. Dankzij de schildering uit de Chorakerk in Istanboel kunnen we met hen een 

stukje optrekken op onze weg naar het licht. 

Tijdens de eucharistieviering van a.s. zondag op NPO2 zondag zal extra aandacht gegeven wor-

den aan de Oosterse Kerken. De voorganger is pastoor Harrie Notermans. 

Afbeelding van de verrezen Christus in een Anastasis (halve koepel) van de 

Chorakerk in Istanboel. 
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Voorbede 

Bidden wij voor de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerken dat wij in het geloof in de drie-ene 

God steeds meer naar eenheid van onze kerken mogen toegroeien.  

Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 

Bidden wij voor christenen overal ter wereld dat ze vrij van vervolging en 

haat de Blijde Boodschap van de liefde mogen verkondigen.  

Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 

Bidden wij voor de menen in de overvolle vluchtelingenkampen, dat ook zij 

licht op hun weg mogen vinden; of dat nu is door de hulp die ze mogen ont-

vangen, of door het geloof dat koesteren. Laat ons bidden: Heer onze 

God, wij bidden U verhoor ons.  
 

Bidden wij voor onze dierbare overledenen, voor de zieken en voor onze 

jarigen. Bidden we ook voor Simon Kuyten, priester en voorganger in onze gemeenschap, die 

deze zondag zijn 50-jarig priesterjubileum gedenkt, maar het niet kan vieren. 

Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 

Méér dan een dak  

 

Dit huis is zoveel méér dan een dak, een toren,  

stevige muren die de eeuwen doorstaan. 

Want vaak, ja, steeds vaker, openen zich deuren 

voor mensen die verslagen lijken of verloren. 
 

Hier wordt de doem van dood en duisternis verdreven, 

opent God zijn boek met woorden, stralend licht. 

Het koor zingt een gedicht dat als de hemel neerdaalt  

en eerbied ademt voor de ander en het leven. 
 

Een kind dat nog niet weet wat kruis of lijden is, 

staart nieuwsgierig naar een crucifix, zijn ogen  

zoeken, zwijgen, neigen naar hoop, barmhartigheid, 

en vinden gouden letters die spreken van verrijzenis 
 

Een vrouw brandt een kaars, vergeet zorg en pijn, 

legt de handen op haar buik en op de toekomst die haar wacht. 

Deze kerk buigt zich als een moeder over haar en zij  

is een meisje dat durft geloven dat dromen hier geborgen zijn. 
 

Zo worden mensen toegezongen: Welkom in zijn huis. 

Breek het brood, het woord, het voedsel voor de ziel, 

want God is je gastheer en jij, jij mag worden wie je bent. 

De deur staat open. Hier ben je thuis! 
 

(de video ‘Méér dan een dak’ is gebaseerd op het bovenstaande gedicht van Rob van Uden) 

 

Oecumene 

De Katholieke Vereniging voor Oecumene probeert zowel in de parochies als bij de bisschoppen 

de mogelijkheden van Oecumene (in eenheid vieren, leren en dienstbaar zijn) onder de aandacht 

te brengen. De Oecumene met de Oosterse kerken is de meesten van ons niet zo vertrouwd. 

Hoewel... we kennen verschillende parochianen die geregeld deelnemen aan vieringen (en koor-

zang) in de Byzantijnse ritus. Zij zullen beamen dat het waardevol is om aandacht te hebben 

voor onze broeders en zusters van de Orthodoxe Kerken.  

In de Westerse Oecumene, met bijvoorbeeld de protestantse en evangelische kerken, komen we 

grotere leerstellige kloven tegen, maar met deze kerken zijn we veel meer vertrouwd. In de 

praktijk staan deze kerken dichtbij ons. In bijgaande link een korte film uit 2017, bij het gedicht 

'Meer dan een dak'. In deze productie is aandacht voor de Westerse Oecumene. In de film speelt 

actrice Caroline Ligtenberg, met Klaas van der Kamp (voormalig Algemeen Secretaris van de 

Raad van Kerken Nederland), Karin van de Broeke (voormalige Praeses van de PKN) en Mgr. De 

Korte, de bisschop van Den Bosch.  Klik hier voor de video. 

 

https://youtu.be/9_PqxDhRAMg
https://youtu.be/9_PqxDhRAMg
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Caritascollecte 10 mei 2020 

In sommige landen ontstaan door de coronacrisis dramatische situaties. De Nederlandse bis-

schoppen hebben een dringende oproep ontvangen van Caritas Athene om te helpen bij de ver-

zorging van de talloze vluchtelingen. Velen van hen zijn kinderen en een groot deel zit vast in 

kampen in Griekenland. De coronacrisis heeft de situatie van deze mensen nog moeilijker ge-

maakt dan zij al was.  

Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed mogelijk bij door het bieden van onderdak, 

maaltijden, kleding en taalcursussen. Daarmee wordt concrete hulp geboden en een blijk gege-

ven van liefdevolle aandacht in omstandigheden die voor vele vluchtelingen uitzichtloos lijken.  

 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om Caritas Athene bij dit werk te ondersteunen 

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op RKKerk.  

De Parochiële Caritas Instelling zal zelf een gift doen uit haar middelen en vraagt ook om als 

parochianen geld over te maken via Bisdom Breda,  

Rekeningnummer NL79 RABO 0101 0517 78, o.v.v. ‘Hulp vluchtelingen Griekenland’.  

De ontvangen gelden zullen, samen met de financiële bijdrage van het Bisdom, worden doorge-

geven aan het landelijk secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie in de week van 18 mei. 

 

 

Gebed van dankbaarheid 

 

Maria,  

 

dankbaar zie ik de zon opgaan, 

een nieuwe dag begint. 

De straten, de tuinen en het bos, 

alles groeit en bloeit uitbundig. 

 

Op het land groeien de gewassen 

en mijn tafel is gedekt. 

Dankbaar zie ik uit 

naar al de kleine dingen 

die ik deze dag ontvangen mag. 

 

Ik dank u voor de mensen 

die ik meedraag in mijn hart, 

voor de mensen die ik deze dag 

mag horen en misschien zelfs mag zien. 

Ik wil u danken voor mijn leven. 

 
 
 

 

 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

 

 Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppenconferentie-schiet-caritas-athene-te-hulp/#more-9527
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