
 

 

 

WEEKBRIEF 
29 maart 2020 

De Weekbrief wordt 
samengesteld door  
Leo Fijen. Info naar 
moniquefijen@hotmail.com  
Zie ook 
www.marthamaria.nl  

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Geloven is groeien, elk mens heeft zijn of haar eigen tempo, aldus Jozef Wissink 

Afgelopen zondag – zo hebben de meesten van jullie wel gezien op televisie of via een andere 

verbinding online – stond het Evangelie centraal van de blindgeborene die met behulp van Jezus 

weer kon zien. Pastor Jozef Wissink had daar een mooie overweging voor klaar liggen die hier in 

verkorte vorm is te lezen, als een inspiratie in dagen van isolement en angst, als bemoediging dat 

je ook in moeilijke omstandigheden kunt kiezen voor Christus en daar niet slechter van wordt. 

Sterker nog, je kunt groeien in je geloof, aldus Jozef Wissink over Joh.9, 1-41. 

Het is het verhaal met één grote tegenstelling: farizeeën die het vaak beter weten maar steeds 

slechter gaan zien en blinder worden tegenover de blinde die meer en meer gaat zien. Dat is een 

wonder, verricht door Jezus die een profeet is, een man die van God komt aldus de blindgeborene. 

De farizeeën zijn de religieuze leiders van het volk. Aan hen vragen de mensen om advies. Zij kunnen 

nooit toegeven dat Jezus van God komt en een profeet is. Als ze dat wel zouden doen, moeten ze 

voortaan aan deze Jezus advies vragen, iemand buiten hun kring. De blindgeborene heeft hun voor 

het dilemma gesteld. Als ze kiezen voor zichzelf, hebben ze ook een rekening uitstaan bij de 

blindgeborene. Die moet wel een zondaar zijn. Zo wisselen de rollen: de mensen die het zeker weten, 

gaan glijden en rekenen af met de blindgeborene en met Christus, de blindgeborene begint steeds 

meer te zien en geeft zijn leven voor Christus. Hij bezwijkt niet en begint steeds hardnekkiger te 

zeggen: Deze man komt van God. En als de farizeeën de blindgeborene dwingen om te zeggen dat 

Jezus een zondaar is, gebeurt het tegenovergestelde: de blindgeborene spreekt steeds harder uit, 

deze man Jezus komt van God. En als Jezus de blindgeborene dan tegenkomt en hem vraagt: ‘Geloof 

in de Mensenzoon’, dan zegt hij: ‘Ik geloof, Heer!’. Aan het einde van het Evangelie is de 

blindgeborene helder ziende. Omdat hij ja zegt tegen Jezus. 

Waar Christus is, wordt je tot kiezen gedwongen. Bij Jezus kun je niet neutraal blijven, aldus Jozef 

Wissink. Niet een beetje van dit en een beetje van dat. Bij Christus is het alles of niets. Maar daar kun 

je ook in groeien, aldus Jozef Wissink. Dan komt het mooiste stukje van de overweging dat hier 

integraal wordt afgedrukt, als een medicijn tegen deze bittere tijden, als een voorbode van Pasen in 

deze duisternis, als een straal licht waar het voor iedereen donker is: ‘Bij de blindgeborene zie dat 

geloven kan groeien. Niet alles wordt in één keer gezien en toegeëigend. De blinde laat zich stap voor 

stap bijlichten en dieper in het geheim invoeren. Geloven is niet dat je van de wieg tot het graf alles 

gelooft wat de kerk je te geloven voorhoudt. Elk mens heeft zijn eigen tempo, elk mens moet op zijn 

eigen weg en door zijn eigen ervaringen ontdekken wat de diepte en de hoogte en de breedte is van 

wat er van Godswege voor ons gebeurd is. Als de blinde zegt dat hij Jezus voor een profeet houdt. Dan 

doe je er verkeerd aan als je meteen de maatstaf van het geloof daar bij hem neerlegt en tegen de 

blinde zegt: ‘nou, dat is een wat magere belijdenis, want de Kerk belijdt ook over Jezus dat Hij de Zoon 

van God is’. Je kunt met die maatstaf gelijk hebben, maar je zet je tegelijk aan de kant van de 

Farizeeën. En je hoort dan niet wat er wél is: iemand die geraakt is, iemand die tegen de verdrukking 

in durft te zeggen wat hem overkomen is. Dat is nogal wat. Het beslissende bij het geloof is niet deze 

of die formulering. Het beslissende is, of je, wanneer je de Heer ontmoet, je door Hem laat gezeggen. 

Want Hij is het ware Licht, het Licht der wereld. Geve God dat het Licht in onze ogen mag schijnen’. 
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We hebben meer dan ooit behoefte aan Levend Water, aldus Johan van Stralen 

We kijken juist in deze dagen uit naar het Licht van Pasen, dwars door alle duisternis heen. Daarom is 

de tekst van Jozef Wissink zo bemoedigend. Maar dat is de overweging van Johan van Stralen ook. 

Die zou hij een week eerder hebben uitgesproken, naar aanleiding van het Evangelie van de 

Samaritaanse vrouw die Jezus water geeft bij de put. Dat is minder vanzelfsprekend dan we nu 

denken, want Jezus is een vreemdeling, een jood. Joden en Samaritanen gingen niet met elkaar om. 

Jezus stelt hier een voorbeeld: geen vooroordelen, we hebben elkaar nodig, we delen ondanks 

verschillen in cultuur en geloof datzelfde water. We zijn daarin verbonden, ondanks alle verschillen. 

Zoals we in deze crisis ook verbonden zijn, in de zorg voor elkaar. We kunnen niet anders. We zien 

om naar elkaar, in telefoontjes, kaartjes, gesprekken op afstand. Nog nooit was de afstand zo 

letterlijk, nog niet eerder was de verbondenheid zo intens. De Samaritaanse vrouw geeft Jezus water, 

Christus belooft haar Levend Water. Als we omkijken naar elkaar in deze crisis, delen we in het 

Levende Water van Christus. ‘Het is water’, aldus Johan van Stralen, ‘zodat we nooit meer dorst 

krijgen. Het is een opdracht vanuit ons doopsel om Levend Water voor elkaar te zijn, juist in deze tijd. 

Dan volgen we de Weg van Christus en dan kunnen we ook in deze angstige tijden ons laven aan Zijn 

Bron en op tocht gaan naar Zijn Licht, met Pasen’. 

Bisschoppen benadrukken dit weekend nog eens: neem geen risico, ook niet met samenkomsten 

kleiner dan 30 personen 

Daarom hebben we het besluit genomen om de kerk ook voor stil gebed komende zaterdag tussen 

16.00 en 17.30 uur niet open te stellen. De belangstelling was eenvoudigweg te groot. We zoeken 

nog wel naar een mogelijkheid op Palmzondag om iedereen een palmtakje te geven. Daarover meer 

in de volgende weekbrief. 

Paus Franciscus maakt indruk met extra Urbi et Orbi voor leeg Sint Pietersplein 

Paus Franciscus maakt zijn naam waar: herder van mensen, hij laat ons niet aan ons lot over. Hij bidt 

de sterren van de hemel om een einde te maken aan deze crisis wereldwijd. En de paradox was 

indrukwekkend: een leeg Sint Pietersplein op vrijdag 27 maart, maar met miljoenen harten 

verbonden in gebed. Zo is de paus ons nabij, ook in Maartensdijk. En zo wil deze weekbrief ons allen 

in onze geloofsgemeenschap verbinden, ook naar de vijfde zondag van de veertigdagentijd toe. Ons 

bestaan wordt niet beheerst door zelfgenoegzaamheid maar door de Geest omdat de Geest van God 

in ons woont (zie daarvoor Ezechiël 37, 12-14; psalm 130; Romeinen 8,8-11 en Johannes 11, 1-45). 

Hoe meer Pasen nabij komt, des te duidelijker is de verwijzing naar eeuwig leven. In Christus vinden 

wij het leven en laten wij de zonde achter ons, omdat de Geest van God in ons woont. Die Geest 

staat ons bij in het lijden van dit moment maar wijst ons door het kruis heen de weg naar nieuw 

leven, ondanks alles. 

Wat is geestelijke communie?   

Als tijdens de tv-mis komende zondag de communie wordt uitgereikt, delen wij daar ook in. 

‘Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent 

ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 

Nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke 

communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader 

Draag mij in Uw Geest en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.’ 

 

Als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924. 
 
Op zondagmorgen de viering beluisteren  uit de Nicolaaskerk in Baarn kan via de website van 
onze parochie , onder kopje “Vieringen”, “Vieringen luisteren”.   

 


