BIJSCHRIFT
zondag 17 april
Verrijzeniszondag
Het leven is sterker dan de dood.
zondag 24 april
2de paaszondag
Van ongeloof naar geloven.
zondag 1 mei
3de paaszondag
Gooi het over een andere boeg.
zondag 8 mei
4de paaszondag
We hebben een goede herder.
dinsdag 10 mei
Damiaan
Zich geven aan de andere.

Al heeft Hij
ons verlaten
Hij laat ons
niet alleen

zondag 15 mei
5de paaszondag
Elkaar liefde geven doet leven.
zondag 22 mei
6de paaszondag
Luister naar Zijn woord.
donderdag 26 mei
Hemelvaart
Ik laat jullie niet alleen.
zondag 29 mei
7de paaszondag
Je wordt door Hem beluisterd.

SCAN MIJ
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“Dood en begraven”,
dat moeten de leerlingen
over Jezus hebben gedacht,
nadat Hij was terechtgesteld
en in het graf was neergelegd.
Dat op de stille Paasmorgen
dat graf leeg bleek te zijn,
was voor hen ook al geen
eenduidig teken van hoop.
Verwarring vooral moet hun
toen ten deel zijn gevallen,
en een totaal gevoel van
complete verlatenheid.
Ze stonden er alleen voor,
maar wisten helemaal niet
hoe ze dat moesten rooien.
Toen Jezus na zijn verrijzenis
met twee bedroefde leerlingen
naar Emmaüs was meegegaan
en met hen het brood had
gebroken, verdween Hij weer.
En zelfs toen Hij bij de elf
verscheen, bleef Hij er niet.
Uiteindelijk vertrok Hij
definitief hemelwaarts.
“Wat staat ge naar de hemel
te kijken?”, sprak de engel.
Beduusd en ontgoocheld
moeten ze afgedropen zijn.
Het heeft de leerlingen alvast
nog een hele tijd moeite
gekost om te begrijpen wat
wij zingen in het kerklied:
“Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.”
Pas met Pinksteren
ging hun een licht op:
dat zijn Geest in hen levend
zou worden en hun kracht
en inspiratie zou geven.
Ook voor ons geldt de belofte:
Hij laat ons niet alleen.
Mark Van de Voorde
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