Onderwerpen:

- Overweging bij de 5e zondag van de 40-dagentijd

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

St. Augustinusparochie, Barendrecht
zondag 29 maart,
5e zondag van de veertigdagentijd
Overweging
Pater Urbanus Kioko

you’ll never walk alone
( je zult nooit alleen lopen)
Lezingen < klik hier om te lezen >:

Ez. 37,12-14 Rom. 8,8-11 Joh. 11,1-45
Beste mensen,
Vooraf dit: ik mis jullie!
Met mijn benoeming, eerder dit jaar, tot “eerst aanspreekbare pastor van de St.
Augustinusparochie” heb ik me voorgenomen om met zoveel mogelijk mensen kennis te maken.
In het “koffie-uurtje” na de zondagviering probeerde ik de mensen te leren kennen. Ook aan
besprekingen en activiteiten binnen de parochie heb ik zoveel mogelijk deelgenomen. Hieraan is
door de coronacrisis een abrupt einde gekomen. Maar in gedachten ben én blijf ik bij jullie.
Daarom stuur ik jullie een korte overweging, waarin ik graag met jullie stilsta bij de vraag: wat
heeft het evangelie van deze zondag ons in deze moeilijke tijd te zeggen?
Vandaag, zondag 29 maart 2020, is de laatste zondag van de 40-dagentijd; een tijd waarin we
ons voorbereiden op Pasen. Natuurlijk hadden we deze aanloop naar de afsluiting van de 40dagentijd samen willen vieren in ons eigen vertrouwde kerkgebouw. Maar dat kan niet.
In de evangelielezing van vandaag (Joh. 11,1-45) lezen over het intense verdriet van Marta en
Maria. Hun broer Lazarus is overleden en begraven. En we horen ze dan tegen Jezus zeggen:
“Heer, als gij hier waart geweest, zou onze broer niet gestorven zijn.” Indrukwekkende woorden
van hoop en vertrouwen; hoop en vertrouwen in Jezus, de Heer van het leven.
En dan ineens dringt zich een vergelijking op met de coronacrisis. Kunnen wij die woorden Marta
en Maria dan herhalen? Kunnen wij dan zeggen: Heer, als gij hier waart geweest, zou niemand
zijn gestorven? Zouden wij op die manier de nationale en internationale crisis hebben kunnen
bezweren?
Dat we in een crisistijd leven is elke dag voelbaar. We voelen het sociale isolement; het verdriet;
de onzekerheid; de groeiende eenzaamheid. Vooral kwetsbare ouderen hebben het moeilijk. En
tegelijkertijd zijn er tal van initiatieven, die ons doen voelen dat we er voor elkaar moeten zijn.
Hoe pakkend komt dat tot uitdrukking in dat clublied van Liverpool: “You’ll never walk alone”; nog
het beste te vertalen door: je staat er nooit alleen voor!
En ineens zijn er dan weer die woorden van Marta en Maria: “Heer, als gij hier waart geweest,
zou onze broer niet gestorven zijn.” Ons sociale leven ligt aan diggelen; we komen niet meer bij
elkaar; we drinken samen geen koffie; we mogen elkaar niet aanraken; knuffelen mag al
helemaal niet; we kunnen niet meer samen vieren; zelfs afscheid nemen van onze dierbare
overledenen kan vaak niet meer. Wordt het leven een gevangenis? Wordt het leven een graf?
Voelen we ons als Lazarus.
“Heer, als gij hier waart geweest, zou onze broer niet
gestorven zijn,” waarop Jezus vraagt: “waar hebt gij hem
neergelegd.” Die woorden willen we horen! Het zijn
woorden, zoals onze koning die sprak: “Het coronavirus
kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.” En
hij voegde er aan toe: “Laat elkaar niet in de steek!”
Meer dan ooit brengen we momenteel onze tijd door in
ons eigen huis. Dat kan benauwen. Ook Noah verbleef
langdurig in de Ark; met in zijn hoofd slechts die ene
vraag: “zal het goed komen?” Maar Noah vertrouwde.
Hoop doet immers wonderen! Een duif bracht hem het
teken van leven en Noah verliet de ark. Lazarus stond op uit zijn graf. Op een dag zullen onze
gezondheidsdeskundigen ons melden dat het coronavirus is overwonnen. We kunnen dan pas
echt op adem komen; om dan eerst en vooral stil te staan bij de vele slachtoffers.
Beste mensen,
Laten we – ondanks alles – hoopvol naast elkaar blijven staan. Laten we elkaar waar mogelijk
steunen. Laten we in deze moeilijke tijd positief blijven. Volhard in gebed, blijf sterk in geloof en
standvastig in vertrouwen.
Er is licht in de duisternis. Amen.

Gebed
God, U bent bij machte
alle duisternis uit onze wereld te verdrijven,
we bidden:
Voor wie zoeken naar helderheid in hoofd en
hart,
voor wie willen weten welke weg zij moeten
gaan,
dat zij zicht krijgen op zichzelf
en hun bestemming,
dat zij weten wat hun te doen staat.
Voor wie somber zijn, gevangen in duisternis,
voor wie verbitterd zijn door wat hun is
aangedaan,
dat zij uw licht in henzelf en hun naasten
ontdekken,
dat zij oog hebben voor de toekomst
die U hun biedt.
Voor wie werken en zorgen voor anderen,
medische personeel en regeringsleiders,
dat ze gezond kunnen blijven
om zo met liefde en aandacht
te kunnen blijven zorgen voor Uw mensen.
God, bron van leven en licht,
U laat ons zien wat goed is en waar.
Verhoor ons gebeden
en bouw ons op tot mensen
in wie Uw liefde woont.
Blijf bij ons op dit moeilijke moment
en alle dagen van ons leven.
Amen.
Met een hartelijke groet en sterkte voor iedereen,
Urbanus Kioko
PS: Deze overweging is mede tot stand gekomen met hulp van een van de parochianen.

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

