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 "Wie goed doet, die goed ontmoet" een gezegde uit onze Nederlandse taal.  Is het werkelijk zo als je goede dingen 

doet, je ook het goede tegemoet komt ? In eerste instantie zou je zeggen dat dat niet het geval is bij Jezus van 

Nazareth. Jezus ging  weldoende rond, liet doven horen, stommen spreken maar toch wordt hij veroordeeld.  Hij 

kondigt het Rijk Gods aan d.w.z. dat de totale en uiteindelijke bevrijding van de mens en van de wereld voor de deur 

staat. Hij doet toch heel wat goede dingen maar het verzet tegen zijn  persoon wordt steeds groter. Het is zelfs zo dat 

zijn eigen vrienden, zijn leerlingen, hem in de steek laten en Hem verloochenen. Het is zo menselijk. In goede tijden  

heb je veel vrienden maar in de slechte tijden verdwijnen een aantal vrienden.  Zo ook bij Jezus van Nazareth. Achter 

zijn rug wordt Jezus verloochend. De leerling  Simon Petrus, de rots, is bang dat zijn eigen leven in gevaar komt. 

Het navolgen is goed zolang er maar bijzondere dingen 

gebeuren. Als dat niet meer het geval is dan wordt het 

toch anders. Dat wordt duidelijk als Jezus Jeruzalem 

intrekt waar hij als een koning wordt binnengehaald 

maar even later  als een slaaf wordt veroordeeld,  

uitgespuugd en geëxecuteerd. De gevestigde macht 

vindt dat hij teveel tegen het establishment aanschopt. 

Zij voelen zich bedreigd omdat het niet helemaal pluis 

is. Door het aanschoppen tegen het establishment 

wordt duidelijk wat er allemaal gaande is. Er worden 

allerlei argumenten naar voren gebracht om iemand te 

"lozen", te 'dumpen', iemand uit te schakelen. Met 

Johannes de Doper was dat gelukt. Nu moet dat ook 

lukken met Jezus van Nazareth. Jezus kwam in conflict 

met de vromen die op een farizeïsche manier God als 

alibi gebruiken om de mens met zijn echte noden niet 

te zien en om de eisen van de rechtvaardigheid niet te 

horen. De God van Jezus is de Vader met zijn 

oneindige goedheid wiens voorkeur uitgaat naar het 

verlorene. De eredienst die Hem aangenaam is, is 

vooral de dienst aan de anderen. Dit keert zich tegen de 

machtigen, degenen die het monopolie van het bezit, 

het weten en het kunnen in handen hebben. 

 

De beschuldigingen, die naar voren worden gebracht 

zijn verdraaid. Jezus zou verboden hebben de keizer 

belasting te betalen. Een bewuste verdraaiing van 

feiten. Een andere beschuldiging is dat Jezus van 

zichzelf zegt, dat hij de Christus, koning is. Ook deze 

beschuldiging is een bewuste verdraaiing van de feiten, 

want de term Messias - Christus wordt met het oog op 

Pilatus, de vertegenwoordiger van de keizer van Rome 

in Palestina, politiek vertaald met koning, als zou Jezus   

een tegen Rome gericht koningschap hebben 

gepropageerd - wat in strijd is met Jezus' optreden en 

zeer specifiek ook in strijd met wat beschreven is in het 

evangelie (Luc22,67-71), waar de aanwezige leden van 

het sanhedrin een hele andere kwalificatie van Jezus 

onder woorden brengen. Alles wordt in het werk 

gesteld om Hem uit te schakelen. In dat opzicht is de 

wereld van vandaag niet veel veranderd. Er wordt 

weleens gezegd dat macht corrumpeert. 

 

Ik moest denken aan een indrukwekkende film getiteld 

"Jesus de Montreal". Een rooms-katholiek priester 

wilde een passiespel, wat hij in elkaar had gezet, 

herschrijven. Het passiespel was 35 jaar oud en het 

bleek dat het de mensen niet meer niet meer aansprak. 

Iemand van de toneelschool had het passiespel 

herschreven. Hij had onderzoek verricht wat zich nu 

precies zich in het jaar 33 heeft afgespeeld. De 

professor van wie hij materiaal had ontvangen moest 

onbekend blijven. Zijn naam mocht niet genoemd 

worden want dan zou hij en de universiteit, waar hij 

doceerde, in de problemen komen. De schrijver van het 

herschreven passiespel ging mensen zoeken die ge-

schikt waren voor zijn script. Mensen die de toneel-

school hadden doorlopen. De schrijver kreeg voor 

elkaar om deze verschillend getalenteerde mensen tot 

een groep te laten worden. Het passiespel was vrij 

kritisch en  de priester, die de opdracht had gegeven 

om het passiespel te herschrijven kon het stuk niet 

goedkeuren. Hij kon het herschreven kritische passie-

spel niet verantwoorden bij zijn superieuren. Het 

bestuur van zijn orde bestond uit mensen uit de hoogste 

kringen. De spelers wilde doorgaan maar de priester 

verbood het hun. Hij ging zijn superieuren inlichten. Er  
kwamen 2 miljoen mensen naar dit bedevaartsoord en 

dat moest zo blijven! Ondanks het verbod om het 

passiespel te spelen doen de toneelspelers het toch. Er 

komt een legermacht van politie om het spel te stoppen. 



De bezoekers willen dat er doorgespeeld wordt maar de 

politie wil dat niet. Er komt een opstand en degene die 

de rol van Jezus speelde valt op de grond en heeft een 

zware schedelbasisfractuur. Hij moest naar het 

ziekenhuis gebracht worden . Schrijnend is het dat hij 

in het christelijke ziekenhuis niet werd geholpen omdat 

zij geen tijd voor hem hadden. In het joodse ziekenhuis 

werden ze opgevangen maar te laat. De toneelspeler 

was gestorven. 

 

In dit passiespel komt ook naar voren dat macht 

corrumpeert. Het instituut, de eigen positie, is 

belangrijker geworden dan de boodschap! Het instituut 

wordt een onderdrukker die veroordeeld zoals Jezus 

veroordeeld is door een instituut. Het eigenbelang staat 

voorop. Hoe vaak gebeurt dit niet!  

 

Belasterd, geïsoleerd, verlaten,  bedreigd en tenslotte 

veroordeeld, sloot Jezus geen compromis om te over-

leven. Hij bleef heel de tijd trouw aan God en aan de 

mensen van goede wil, zelfs al hield dit zijn 

terdoodveroordeling in. En dat is niet gestopt. Er zijn 

steeds weer mensen die rechtvaardigheid, gelijkheid, 

menselijkheid ter sprake brengen. Mensen die 

klankbord of luidspreker worden  van de kreet om 

rechtvaardigheid, die leeft onder de grote meerderheid 

van machtelozen. Er zijn mensen die de moed hebben 

spreekbuis te zijn van wie geen stem hebben of nooit 

aan de beurt komen. En zij doen dit zonder te vervallen 

in een geest van wraak of verdrukking. Om deze 

Messiaanse zending worden velen belasterd, gefolterd, 

verbannen. God zij dank dat er mensen blijven opstaan. 

Ik hoop van harte dat wij als gemeente in Christus een 

voedingsbodem  en lichtbaken mogen zijn voor hen die 

hongeren naar gerechtigheid. Want zonder recht en 

rechtvaardigheid kan het Rijk van God geen gestalte 

krijgen. Ik wens u een bezinnende veertigdagentijd toe! 

 

Pastoor Leen Wijker 

 

VIERINGEN 
 

Zondag 29 januari  

10.30   Eucharistieviering 

            Opdracht van de Heer in de tempel  

Zondag  5 februari 

10.30    Dienst van schrift en gebed     

             Vijfde zondag na Epifanie  

Zondag 12 februari 

10.30    Eucharistieviering 

             Zesde zondag na Epifanie 

Zondag 19 februari 

10.30     Eucharistieviering 

             Zevende zondag na Epifanie 

Zondag  25 februari 

10.30     Eucharistieviering 

              Achtste zondag na Epifanie  
Zondag 5 maart 

             Eucharistieviering 

             Eerste zondag van de veertigdagentijd            

Zondag 12 maart 

10.30     Eucharistieviering 

              Tweede zondag van de veertigdagentijd 

Zondag 19 maart  

10.30     Eucharistieviering 

             Derde zondag van de veertigdagentijd    

 

BIJ DE VIERINGEN 

 

Maria Lichtmis 

Op zondag 29 januari vieren we de opdracht van de 

Heer in de tempel. De viering begint dan met de 

kaarsenwijding. 

 

Asbestrooiing 

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Dit is de 

tijd op weg  naar het hoogfeest van Pasen. Het is een 

sobere tijd. De lofzang ‘Gloria’ wordt dan ook niet 

gezongen. We worden  opgeroepen tot bezinning, ge-

bed , boetvaardigheid, zelfverloochening en het lezen 

en overdenken van Gods woord. Als teken van  bezin-

ning en inkeer verbranden we de oude palmtakken en 

wordt het as op onze hoofden gestrooid dat wij stof zijn 

en tot stof zullen wederkeren. De aswijding vindt in 

Schiedam op zondag 5 maart plaats en niet op 

woensdag 1 maart! 

 

VANUIT HET KERKBESTUUR 

 

Kerkbalans 2017 ‘Mijn kerk inspireert’ 

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema 

is ‘Mijn kerk verbindt’. We zijn door de kerk 

verbonden met God, met elkaar en met de generaties 

voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en 

verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu 

het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de 

kerk die verbindt. De kerk krijgt zoals u weet geen 

subsidies en is dus volledig afhankelijk van de 

financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van 

mensen zoals u. Doe dan mee aan Kerkbalans en vul 

het toezeggingformulier ruimhartig in. Uw bijdrage is 

van groot belang ! Geef aan die verbinding. Geef aan 

Kerkbalans. 

 

 Lectoren benoemd 

Op zondag 22 januari jl. zijn de benoemingsacten tot 

lector voorgelezen en uitgereikt aan Karel Geerlof en 

Hilde Romeijn. Het kerkbestuur is zeer dankbaar dat  

Karel en Hilde  de bereidheid hebben om in onze  
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parochie dienstbaar te zijn als lector 

 

Pastoor afwezig 

Pastoor Leen Wijker is vanaf 30 januari tot en 5 

februari afwezig. Voor pastorale dringende zaken kunt 

u zich wenden tot het kerkbestuur. 

 

Dank voor alle werkzaamheden rond Kerst 

Er is heel veel werk verzet om het hoogfeest van Kerst 

te kunnen vieren. Allen, die zich hebben ingezet, wil ik  

heel hartelijk danken. Door uw grote inzet is het tot een 

indrukwekkend feest geworden.  Pastoor Leen 

 

WEL EN WEE 

 

Overgeschreven 

Emerituspastoor Paul Brommet en Hervy de Miranda 

hebben zich per 1 januari 2017 laten overschrijven naar 

de parochie Schiedam. Van harte welkom! 

 

Zieken 

Hervy de Miranda is aan zijn voet geopereerd. Zijn 

herstel gaat heel langzaam 

Bert Veen is  geholpen aan zijn voet. Hij is herstellende 

maar mag een tijd zijn voet niet belasten. 

Riet van Geenen  was in januari enkele dagen opge-

nomen in het ziekenhuis met een zware longont-

steking. 

Pastoor Robin Voorn uit Delft  heeft een moeilijke tijd 

achter de rug. Hij heeft heel veel van zichzelf gevraagd 

waardoor zijn energie is weggevloeid.  Dat is o.a. de 

reden dat hij vanaf half december zijn werk voorlopig 

heeft neergelegd om te werken aan zijn herstel. Pastoor 

Jan van der Steen heeft zijn werkzaamheden over-

genomen als deservitor van Delft. 

Pastoor Helen Gaasbeek, pastoor van Leiden,  is na 

Kerst even uit de running geweest. Zij is een paar keer 

flauw gevallen. Zij ondergaat onderzoeken waardoor 

dit veroorzaakt is. Naar alle  waarschijnlijk werd het 

veroorzaakt door een virus. 

 

Ik wens jullie allen heel veel sterkte toe, Gods helende 

nabijheid en een voorspoedig herstel! 

ACTIVITEITEN 

 

Bezinning in Chevetogne 

Op vrijdag  5 mei 2017 tot maandagmiddag 8 mei 2017  

is er een bezinningweekend   gepland naar  het bene-

dictijns klooster in Chevetogne. Om deel  te kunnen  

nemen aan het weekend moet  u zich redelijk kunnen 

verplaatsen  en trappen kunnen lopen. De kosten van 

het weekend zullen  € 200  bedragen  inclusief reis-

kosten. De voorbereidingsavonden zijn op  25 april en  

2 mei 2017 om 19.30 uur in de tuinkamer van de 

pastorie in Den Haag. Maximale deelname is  8  per-

sonen. Mochten er meer aanmeldingen zijn wordt u op 

de reservelijst geplaatst. Uiterlijke opgave voor dit 

weekend is  8 april 2017  bij pastoor Leen Wijker 

 

 “Pasen voor Dummies” 

Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest van het 

kerkelijk jaar. Maar hoe zit het feest nu precies in 

elkaar  en wat gaat eraan vooraf ? Net zoals alle ‘Voor 

Dummies’ boeken krijgen deelnemers aan ‘Pasen voor 

Dummies’ op een heldere en toegankelijke manier 

uitgelegd wat Pasen inhoudt. Elke avond is er aandacht 

voor het bijbelverhaal, de theologie en  de liturgie. De 

cursus is niet alleen gericht op het paasfeest zelf, maar 

ook op de daaraan voorafgaande Goede Week. Deze 

begint op Palmzondag en duurt tot en met Stille 

Zaterdag. Hij staat geheel in het teken van het lijden en 

sterven van Jezus Christus. Tijdens de cursus is het niet 

alleen maar luisteren. Het gaat ook om zien, voelen en 

ruiken. Al je zintuigen worden bij ‘Pasen voor Dum-

mies’ aangesproken. Het is een cursus voor trouwe 

kerkgangers, maar ook voor mensen die van huis uit 

gelovig zijn opgevoed, maar er vandaag de dag niet 

veel meer aan doen. “Pasen voor dummies” wordt 

gegeven in de kerk en start donderdag 16 maart. De 

tweede bijeenkomst is op 23 maart en de derde bij-

eenkomst wordt gepland in overleg met de deelnemers 

(zie de juiste data op de website !) Alle bijeenkomsten 

beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 

uur. Bent u nieuwsgierig en wilt u weten wat er in de 

paasweek nou precies gevierd wordt en waarom Pasen 

zo belangrijk is? Kom dan naar ‘Pasen voor Dummies’. 

Aanmelden kan bij pastoor Leen Wijker. 
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