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Beste Parochianen en andere Kerkgangers, 

 

Door de coronacrisis is er op zondagochtend in onze kerk nog steeds geen 

viering zoals we die gewend zijn. Maar u/jij kunt een kerkdienst virtueel 

volgen. Ik noem maar: via KRO/NCRV, de zondagse viering op NPO 2; de 

viering vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem 

(www.bisdomhaarlen-amsterdam.nl). 

In onze Engelbewaarderskerk bent u, met en maximum 

van 30 personen en een onderlinge afstand van 1,5 

meter, zondags om 11.00 uur welkom voor een korte 

wake. We luisteren naar de Evangelielezing van de 

zondag, zingen een lied en bidden. U kunt ook een 

kaarsje aansteken en persoonlijk bidden. Dit laatste 

kan overigens ook iedere maandag en donderdag tussen 11.00-12.00 uur. 

De deuren staan open! 

 

Moet denken aan Erik Borgman, een bekende hoogleraar  politieke 

theologie aan Tilburg University en lekendominicaan. Hij werd 

geïnterviewd over “het belang van nabijheid” (Trouw 23 april). Nadat  hij 

benadrukt dat de Eucharistie het hart is van onze liturgie, zegt hij: “ maar 

er is meer bloedsomloop dan het hart. In het traditionele volksgeloof had 

je allerlei manieren om ook thuis het geloof te beleven.” Zoals de 

Mariaverering in mei en oktober; het bidden van de rozenkrans; een lichtje 

bij het beeld van het Heilig Hart. “Die vormen zijn weg, maar er is niets 

voor in de plaats gekomen. Daar ligt een pastoraal probleem, dat echt om 

een antwoord vraagt, niet alleen in deze crisis, maar in het algemeen, 

zeker in een tijd waarin kerken moeten sluiten. Misschien kunnen we door 

de onlinevieringen weer leren hoe wij het geloof in huislijke kring kunnen 

beleven en het dagelijkse leven kunnen heiligen. In die zin biedt deze crisis 

ook een kans.” 

 

 

http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl/
http://www.bisdomhaarlen-amsterdam.nl/


 

Anselm Grün schreef in het boekje “Bidden in tijden van beproeving’ (uitgeverij 

Adveniat, Baarn 2020): “ Bidden heeft voor mij tijdens een crisis twee 

betekenissen. Door te bidden richt ik mij tot God. De blik op God verruimt mijn 

horizon. In het gebed voel ik me door God aanvaard en gedragen. Dat geeft mij 

houvast en geborgenheid midden in een crisis.  Ik kan mijn situatie persoonlijk 

in het gebed bij God neerleggen. Daardoor wordt zij anders.” …… 

“ De tweede betekenis is de voorbede. Ik bid niet alleen persoonlijk tot God. Ik 

bid voor andere mensen, voor mijn familieleden en bekenden, dat zij niet door 

het virus getroffen worden. Ik bid voor de artsen en verpleegkundigen, dat zij 

voldoende kracht mogen vinden om hun werk te kunnen doen. En ik bid om 

een einde van de crisis. Wanneer ik voor anderen bid, geeft mij dat hoop voor 

de mensen. Het gebed toont mij ook vaak wat ik zelf voor de zieken kan doen.” 

Ik hoop dat wat volgt u/jou helpt om thuis, alleen of met het gezin, het  geloven 

te beleven. 

 

Zondag 10 mei: Vijfde Zondag van Pasen  

– Zondag voor de Oosterse kerken – Moederdag 

Lezingen: Handelingen 6,1-7 De eerste geloofsgemeenschap: de zeven 

helpers van de apostelen. 

Johannes 14,1-12 Geloven in Jezus, de weg, de waarheid en het leven 

 

Het boek Handelingen speelt een hoofdrol in de Paastijd. Het is het verhaal van 

de leerlingen van de Heer na de verrijzenis. Na hun ontmoeting met de 

verrezen Heer, gingen ze anders leven: ze waren trouw aan het gebed en het 

breken van het brood, bezaten alles gemeenschappelijk en zorgden voor de 

minderbedeelden. Vandaag lezen we dat de eerste zeven “diakens” aangesteld 

worden. Ze krijgen het ambt van de “dienst aan tafels”, terwijl zij zichzelf zullen 

blijven wijden aan het gebed en de “dienst van het woord”, de verkondiging. 

Men leest hier vaak de eerste “diakenwijding” in. 

Wanneer zal de tijd aanbreken dat ook vrouwen officieel tot diaken gewijd 

worden? Het lijkt mij de hoogste tijd! 

 

Jezus noemt zich in de Evangelielezing: de weg, de 

waarheid en het leven. Weg, waarheid en leven zijn 

verschillende nuances om de betekenis van Jezus te 

beschrijven (“de weg, dat wil zeggen: de waarheid, 

dat wil zeggen: het leven”). Jezus keert terug naar 

God en zal de zijnen dan een plaats bereiden. Hij is 

onze weg. In Hem hebben wij reeds onze 

bestemming voor ogen: God zelf. Het volstaat Jezus 

te zien, om te weten hoe God is en hoe wij moeten 

leven om zijn kinderen te zijn en de volle zin van het 

leven te vinden. En indien we niet op grond van zijn  

 

 



 

openbaringswoord in Jezus geloven, dan moeten we het in ieder geval 

doen op grond van zijn werken. 

 

Op deze zondag voor de Oosterse kerken kunnen we bidden: 

“ voor de christenen overal ter wereld, die lijden onder geweld, 

achterstelling, vervolging …..;dat zij kracht en troost vinden in hun geloof 

en staande blijven in hun beproeving.” 

Het is ook Moederdag: … “voor alle moeders die zich inzetten voor hun 

gezin, die steeds het beste van zichzelf proberen te geven aan anderen, 

…..; dat zij waardering ervaren om wat zij voor hun huisgenoten 

betekenen, dat hun aandacht en liefde aan velen ten goede mag komen.” 

 

“Goede God, biddend sluiten wij aan bij de lange rij van gebeden. 

Wij vragen dat er juist nu in deze tijd, waarin het coronavirus heerst, liefde, 

vrede en eenheid mag groeien in onze samenleving, dichtbij en over heel 

de wereld.” 

(Gebed van Zuster Gerarda Jongen, in de “ Karmel Gebedsketting: bid je 

mee op je eigen plaats? “ www.karmel.nl) 

 

Zondag 17 mei: Zesde Zondag van Pasen 

Lezingen: Handelingen 8,5-8.14-17  Zin ontvingen de heilige Geest 

Evangelie: Johannes 14,15-21  Ontvankelijk zijn voor de heilige Geest 

Onderweg van Pasen naar Pinksteren keren we in de Evangelielezing 

terug naar de zaal van het Laatste Avondmaal. Jezus geeft zijn leerlingen, 

Hij geeft ons, zou je kunnen zeggen zijn testament, zijn laatste wil: “Als 

jullie Mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden onderhouden”. 

 

Wat hebben liefde en geboden met elkaar van doen? 

De geboden zijn de geboden van de Joodse Thora, door Jezus 

samengevat in het ene woord: liefde. Anderen liefhebben, dat is waar het 

voor Jezus op aankomt. En dan komt het met het andere ook wel goed: 

“Wanneer iemand Mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn 

Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij 

hem wonen (14,23), 

In Handelingen horen we hoe Filippus het woord verkondigt. En dat oogst 

algemene instemming omdat men ook de tekenen ziet die hij verricht. 

Petrus en Johannes worden vanuit de moederkerk in Jeruzalem 

afgevaardigd om het werk van Filippus te bevestigen. Ze leggen de nieuw 

gedoopten de handen op. De christelijke initiatie word voltooid door de 

gaven van de Geest. 

 

 

 

 

http://www.karmel.nl/


 

Het was nodig dat de Geest zou komen, want Jezus zelf was niet meer in hun 

midden. De heilige Geest is nodig om de zaak van Christus voort te kunnen 

zetten; het is zijn Geest. In die Geest zal zijn gemeenschap van gelovige 

mensen, de Kerk, voortgaan met het werk waarmee Jezus begonnen was. Die 

Geest leert ons hoe Jezus is, wat Hij zou doen als Hij op dit moment in onze 

schoenen zou staan. 

Het is vandaag de verjaardag van onze Koningin Maxima. Een voorbede voor 

haar, haar gezin en haar werk zou passend zijn. Andere speciale voorbeden 

kunnengewijd worden aan de Internationale Dag van de Bedreigde 

Diersoorten en de Internationale Dag tegen Homofobie. We zitten ook nog 

steeds middenin de Meimaand: Mariamaand.  

Deze “Wezenzondag” is een mooie gelegenheid 

aan ons aller moeder Maria te denken en haar (in 

een gebed) alle “echte” wezen van de wereld aan 

haar zorg toe te vertrouwen: 

“Moeder Maria, u bent de moeder van de Heer en 

ons alles moeder. Wij vragen u: wees met uw 

kinderen begaan, heel in het bijzonder zij die hun 

eigen moeder niet kennen. Wees voor hen een 

moederlijke steun en kracht en een 

voorspreekster bij de Vader. Amen. 
 

 

 

“ God van nabijheid, wij komen tot U, nu wij in onze ontmoetingen afstand 

moeten houden van elkaar. 

Versterk in ons het besef dat U ons aan elkaar bindt als broeders en zusters 

met één Vader. Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn. Wij 

bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, Wij bidden U ook 

voor allen die in de zorg werken: bescherm hen, leid hen, sta hen bij. Geef dat 

wij Uw aanwezigheid mogen ervaren en dat we mogen beseffen dat U ons nabij 

wilt zijn in alle omstandigheden van ons leven. Amen. 

(Ben Wolbers, co-provinciaal o.carm; “Karmel Gebedsketting: bid je mee op je 

eigen plaats?”)  
 

Tenslotte: las nog ergens een mooie tip. “ Hoe lang moet je je handen wassen?” 

“Zolang als het bidden van het oecumenisch Onze Vader duurt.” Doen! 
 

Beste wensen. Houd “corona” verre en keep smiling. 

 

p. Loek Seeboldt o.carm 

 


