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In de tijd van Pasen 

 

Toen die twee, moe en teleurgesteld, 

na Jezus’ kruisiging en dood, 

van Jeruzalem naar Emmaüs onderweg waren, 

kwam Hij bij hen lopen… 

maar ze herkenden Hem niet. 

Vreemd voor mensen die Hem toch zo goed gekend moeten hebben. 

 

Terug bij vrienden in de stad kwam Jezus in hun midden 

en wenste hen allen vrede toe. 

Maar ze zagen Hem aan voor een geest. 

Vreemd voor mensen die Hem toch zolang hebben meegemaakt. 

 

Maar blijkbaar is de Verrezen Heer voor hen 

niet dezelfde als Jezus van Nazareth. 

Blijkbaar is Hij niet meer de rabbi 

in wie ze een profeet zagen, 

machtig in woord en daad; 

van wie ze hoopten en verlangden 

dat Hij Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetting. 

Blijkbaar is Hij na zijn dood 

voor hen heel iemand anders geworden. 

Ze zijn Hem met andere ogen gaan zien, 

ze zijn Hem toen pas echt gaan kennen: 

wie Hij was en wat Hij bedoelde; 

wat en wie Hem bezielde; 

in wie en wat Hij heilig geloofde; 

op wie en wat Hij vertrouwde. 

Een mens zo eigen met God, 

dat Hij Hem Vader noemde en diens wil zijn weg was. 

Een mens die heilig geloofde in de uiteindelijke voltooiing 

en vanuit dit volste vertrouwen God en mens tot het uiterste trouw was. 

Deze Jezus daagde pas voor hen op 

nadat Hij was gestorven. 

Hij was voor hen onherkenbaar veranderd. 

Peer Verhoeven    
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AGENDA 

 

 Maandag, 9.30 uur Pastorie, Parochieraad 

 Woensdag, 10.00 uur Ontmoetingsruimte, koffieochtend 

 Donderdag, 20.00 uur Pastorie Jaarthema voorbereiden 

 Vrijdag, 15:30 uur Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur  Eucharistieviering met Samenzang 

Voorganger: Pater G. Noom  

 Zondag, 10:00 uur Woord en Communieviering m.m.v. koor Rotsvast 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 

De collecte vorig weekend was € 279,55. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 

 


