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U zij de glorie

Beste parochianen,

U zij de glorie, opgestane Heer. Zo begint het prachtige paaslied dat we gewoonlijk
zingen in de paaswake en op het hoogfeest van de verrijzenis van onze Heer. Je kunt
het uit volle borst meezingen; een lied dat je gemoed meeneemt in vreugde door de
opgetogen melodie. Juist nu we niet mogen zingen in de kerk, is het goed om de tekst
wat nader te beschouwen.
De tekst is prachtig. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immer-
meer. Christus heeft de dood overwonnen. En zijn overwinning is voor alle tijden,
voor alle generaties. Wie leeft met Hem, zal met Hem de dood overwinnen. Victorie,
ook voor ons die het lied zingen. En daarom klinkt het in het tweede couplet:  Zie
Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest
dan volk des Heren blijde en welgezind en zegt telkenkere: "Christus overwint."

Als we beseffen wat het betekent dat Christus voor ons de dood overwonnen heeft,
als we Hem dagelijks nabij weten en uitzien naar het eeuwig leven met Hem, dan
kunnen we ook het derde couplet van harte zingen: Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig
leeft, Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie
groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

De  overwinning  van  Christus  op  de  dood  is  niet  alleen  van  belang  voor  ons
stervensuur. Het geeft ons een perspectief dat ook ons leven hier en nu verandert. Wie
gelooft in Christus weet dat God dit leven eens zal voltooien. Dan zullen we geen
verdriet  of  pijn  meer  hebben.  Dan  worden  onze  relaties  niet  meer  belast  met
onbegrip, jaloezie of angst. Wie gelooft in Christus heeft dus perspectief op een leven
in  geluk;  een  gelukzalig  leven,  om  dat  oude,  maar  mooie  woord  maar  eens  te
gebruiken. Dat is geen droom, in de zin van: zo zou het eigenlijk eens moeten zijn.
Nee, het is komende werkelijkheid. Niet omdat wij, mensen, zo'n wereld tot stand
moeten brengen. Maar omdat God ons het gelukzalige leven schenkt.

Geloven in de verrezen Christus maakt de last van elke dag dragelijk. Daardoor is het
niet zonder uitzicht als je de minste bent of als de mensen je niet zien staan. Daardoor
hoeft verdriet niet bodemloos te zijn. Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint." Laten wij leven met Pasen in ons hart. Want
als wij leven met de verrezen Christus in ons hart, zal ons hart leven in de verrezen
Christus.

Ik wens u een zalig Pasen!
Pastoor De Jong



4 april: Hoogfeest van de verrijzenis des Heren

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen – het was
nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel
naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling en zei tot hen:
“Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben
neergelegd.”

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar
het  graf.  Ze liepen samen vlug voort,  maar die  andere
leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het
graf aan. Vooroverbukkend zag hij  de zwachtels liggen
maar  hij  ging niet  naar  binnen.  Simon Petrus die  hem
volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag
dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn
hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens
afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf
was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde want
zij  hadden  nog  niet  begrepen  hetgeen  er  geschreven
stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Gebed

God, almachtige Vader,
dit is de dag waarop Gij uw Zoon Jezus

uit de doden hebt opgewekt.
Gij hebt Hem gezalfd met de Heilige Geest

en verheven boven al wat leeft.
Wij vragen U: bevestig ons geloof in de verrezen Heer,

wek ons op uit zonde en dood.
Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat

maar uitzien naar uw heerlijkheid.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

De tijden van de Missen: maandag en dinsdag om 19u.
zondag, woensdag en vrijdag om 10u.

Met vragen kunt u de pastoor bellen: 0183 – 51 34 38


