Onderwerpen:

- 26ste Zondag door het jaar
- Coronanieuws, we houden de ruimte

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Zondag 27 september
< Open hier het boekje >

Een tweede kans?
Bron: Kerknet.be
In een tv-reportage interviewt een reporter de vrouw van een gevangen IS-strijder. Ze wil met
haar kind terugkeren naar haar land van oorsprong, Nederland. De reporter zegt haar: “Je weet
dat je er niet welkom zult zijn.” Waarop zij zegt: “Iedereen moet een tweede kans krijgen.”
Jezus houdt ons een spiegel voor
Over die tweede kans gaat het in het evangelie van volgende zondag (Matteüs 21,28-32). Jezus
vertelt er over een vader met twee zonen. Hij wil dat ze gaan werken in zijn wijngaard. De
eerste zegt ja, maar hij gaat niet. De tweede zegt neen, maar achteraf komt hij tot inzicht en
doet toch wat de vader vraagt. Wie van de twee heeft dan de wil van de vader gedaan? Het
antwoord is duidelijk. De tweede.
Zelfs degenen met wie hij in dispuut is, de hogepriesters en de oudsten van het volk, kunnen
dat niet ontkennen. Zij zijn overtuigd van hun eigen gerechtigheid. Maar voor de verzuchtingen
van het gewone volk hebben zij geen oor of begrip. Met deze gelijkenis houdt Jezus hun een
spiegel voor. In wie herkennen zij zichzelf? In die eerste zoon, die ja zei, maar neen doet? Of in
de tweede zoon, die neen zegt, maar uiteindelijk ja doet? Jezus geeft zelf het antwoord. Zij zijn
zelf die eerste zoon. Zij achten zich de behoeders van Gods Wet. Daarom moeten zij het
voorbeeld geven en hun daden overeenkomstig hun verkondiging laten zijn. Maar dat doen ze
niet. Integendeel, ze laten hun eigen status en belangen voorop gaan en kijken neer op wie
zwakker is. Zij zeggen dus misschien wel ja, maar zij doen neen.
God geeft ons een tweede kans
Met wie van beide zonen voelen wij
ons toe aangetrokken? In wie van hen
beiden herkennen wij ons? Wij weten
van onszelf dat we geen perfecte
mensen zijn. Ons ja is niet altijd een
volmondig ja, en we gaan vaak onze
eigen wegen. Maar dan hebben we
daar spijt van, of we komen tot inzicht
doordat anderen ons daar bewust van
maken. En we hopen op een tweede
kans.
Van God krijgen we die tweede kans.
Ieder die tot Hem terugkeert, is welkom in zijn liefde. Dat uitzicht mag ons hoop en kracht
geven. Maar er is nog iets. Vaak zijn het mensen die in hun zwakheid of zondebesef ons leren
wat het is te hopen op genade. Jezus leert ons met zijn parabels dat bij God die genade
mogelijk is. Maar gunnen wij ook elkaar die genade? Of zeggen we: de vrouw van die IS-strijder
moet nu maar de gevolgen dragen van haar keuze? Welke kans geeft de gemeenschap, geven
wij, om mensen te laten delen in een genade die ons overstijgt, die zo goed als God is bij wie
we steeds mogen herkansen?

Coronanieuws,
bidden voor de ruimte
Voor ons als parochies is er geen nieuw
nieuws. We raken er misschien zelfs een
beetje aan gewend. Maar eigenlijk willen we
dat niet. We willen allemaal terug naar
situatie van voor de Coronatijd. Ik ben er van
overtuigd dat dat ook weer gaat gebeuren.
We moeten echter wel geduld hebben en er
aan meewerken (door ons te houden aan de
1,5 meter richtlijnen) dat het ook echt weer
mogelijk wordt.
Bent u nog niet naar een viering geweest? Misschien bent u nog niet geweest omdat u het best
nog eng vindt, misschien omdat u bang bent dat het te druk is. Allemaal meer dan terechte
beweegredenen. Maar er is, gelukkig, nog steeds genoeg ruimte om u te verwelkomen in de
viering.
We zien in de berichtgeving dat het niet bepaald de goede kant op gaat. Misschien kunnen we
als parochiegemeenschappen een positief steentje er aan bijdragen door te bidden voor
verbetering en of een kaarsje er voor op te steken. Bidden helpt!.
Laten we bidden dat we de gegeven ruimte mogen behouden (en wellicht nog meer de ruimte
krijgen) zodat we samen kunnen blijven vieren en samen een gemeenschap zijn.

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

