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Inleidend woord : Verrijzenis, mogelijkheid en belofte
“Is that all there is?” ( “is dat alles?”) staat voor alles wat tegenvalt. Het is de titel
van een lied, in de jaren zestig van de vorige eeuw geschreven door Leiber en
Stoller, wereldbekend geworden door de vertolking van Peggy Lee, die toen ook al
van middelbare leeftijd was. De tekst is gebaseerd op een nog veel ouder verhaal
van Thomas Mann uit 1896, Enttäuschung (Teleurstelling) (bron: Wikipedia) De
menselijke ervaring die eraan ten grondslag ligt, is nog veel ouder, is van alle tijden.
Het is de uitdrukking van hoop die de bodem in geslagen wordt, verwachtingen die
niet uitkomen. Van intens verlangen dat een illusie blijkt. Van liefde die gebroken
wordt.
Het gevoel van teleurstelling is groter naarmate we meer van onszelf hebben
ingebracht. Hoe dieper we verbonden zijn met het voorwerp van onze
verwachtingen, hoe afgrondelijker de teleurstelling. Niet zelden is teleurstelling de
enig mogelijke reactie wanneer je je hoop ziet vervliegen. We kennen het zo goed
uit onze eigen ervaringen. De jongen waar we zo verliefd op waren; het meisje
waar we intens naar verlangden; de baan die we niet krijgen; vruchtbaarheid die
verlangd wordt maar achterwege blijft; kinderen die andere wegen gaan; dierbaren
van wie we noodgedwongen afscheid namen.
We lezen het ook in de verhalen rond Pasen. Maria Magdalena die haar geliefde
meester mist, de leerlingen van Emmaus die hevig zijn teleurgesteld, de anderen die

bang zijn en zich verlaten voelen. Ontgoocheling is altijd een tweesprong. Het is een
moment, maar vaker een periode, van innerlijke tweestrijd. De keuze tussen een
weg van wanhoop en verbittering of een weg van geloof en vertrouwen. Vrijwel
niemand zal die weg van geloof zomaar ineens zien. Geloof komt niet zomaar
aanwaaien, daar moet je je best voor doen. Daar moeten je ogen -om maar niet te
spreken van je hart - voor opengaan.
We zien het bij de leerlingen op weg naar Emmaus. Zij zijn ontgoocheld en zien
geen andere levensmogelijkheid. Hun blik is verduisterd en hun ogen gesloten voor
perspectief. Zij herkennen de verrezen Jezus dan ook niet. Pas nadat Hij met hen
heeft gesproken om wat er gebeurd is in een ander perspectief te plaatsen komt er
verlangen in hen op. En dan nodigen zij Hem uit om te blijven eten. Op een
gegeven moment gaan hun ogen open en zien zij het. Dat is het moment waarop
Jezus uit hun zicht verdwijnt. Zij hebben nieuwe levensmogelijkheden gevonden en
hebben weer vertrouwen in het leven. Ze geloven er weer in en kunnen nu zelf
verder in de geest van Hem.
Achter de teleurstelling ligt de weg van geloof. We worden allemaal geconfronteerd
met de gebrokenheid van ons bestaan. Het komt in vele gestalten tot ons. We
worden teleurgesteld door onszelf, door mensen om ons heen, door het leven. Ons
leven is niet per se goed en betrouwbaar. Het is ook imperfect en verraderlijk. We
kunnen onze baan verliezen, we kunnen ernstig ziek worden. Iemand kan ons in de
steek laten, er gaan lieve en dierbare mensen dood. Hoe gaan we hiermee om? In
het vertrouwen dat achter de teleurstelling iets te ontdekken valt? We kunnen boos
en teleurgesteld zijn over de dingen die ons overkomen. En soms is dat ook zeer
terecht. Maar wanneer we erin blijven steken, stopt het leven. Pasen staat in de
schaduw van het kruis en het kruis staat in het licht van Pasen. Het is leven door
de dood heen. Niet naïef, maar beproefd.
Na de zondag is Pasen het oudste feest van de kerk. Beide staan in het centrum van
het geloof. Er is geen feest dat zo goed de spanning weergeeft waarin ons leven
zich bevindt: tussen teleurstelling en het verlangen naar leven. Pasen is Gods
antwoord op dat verlangen. Het is het dwingende en onontkoombare “ja” van God
tegen het leven, tegen ons leven met al zijn gebrokenheid, teleurstelling, defecten
en verlangen. Het “ja” dat stenen breekt en wegen baant waar menselijkerwijs geen

weg is. Het liefdeswoord en levenswoord dat licht schept in het duister.
Zalig Pasen voor jullie allen !

Pastor Ward Cortvriendt

Kerkdienst zondag 14 april 10.30 u in de H. Lebuïnuskapel
Dienst van Schrift en Gebed 3e zondag van Pasen ( C-jaar)
Voorganger
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoraal assistent Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Liesbeth Wisselo
Bertil de Reus en Daan de Rijk
Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
1e OKK-Ned en Statie 2e De Opleiding

Kerkdienst zondag 28 april 10.30 u in de H. Lebuïnuskapel
Eucharistieviering 5e zondag van Pasen (C-jaar)
Voorgangers
Lezingen
Misdienaars
Kosters
Collectes

: pastoor Klaas Jan Homan
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
: 1e Frits Driesen 2e Marjolein Driesen
: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
: Marjolein Driesen en Drits Driesen
: 1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Symposium Raad van Kerken Hengelo
Op zaterdag 27 april houdt de Raad van Kerken Hengelo een symposium
zoals ze dat eens per twee jaar in het voorjaar organiseert.
Thema: Het gesprek tussen kerk en samenleving:

hoe leren we elkaars taal verstaan ?

Spreker: prof. Anne van der Meiden (theoloog en communicatiekundige)
Locatie : kerkgebouw Apostolisch Genootschap Dennebosweg 94 Hengelo
Programma: 10.00 uur tot 15.30 uur
spreker – zaaldiscussie - lunch – groepsgesprekken
Deelname : gratis toegankelijk voor iedere geïnteresseerde

Aanmelding: uiterlijk 12 april via e-mail: p.vanvliet@kpnmail.nl
(vermelden: ochtendprogram of hele dag inclusief lunch)
Wat gebeurd is én wat nog te gebeuren staat..
o

o

o

op 19 maart was Aartsbisschop Joris Vercammen aanwezig bij de
inauguratie van Paus Franciscus in Rome. Vanuit Rome vloog hij
naar Canterbury, waar hij samen met bisschop Schoon op 21 maart
de installatie bijwoonde van bisschop Justin Welby als Aartsbisschop
van Canterbury en geestelijk hoofd van de Anglicanen.
vrijdagavond 19 april 19.30 u in de Driehoek /Ste Gertrudis Utrecht :
De waarden van het koningschap. Jaarlijkse quasimodolezing,
ditmaal door prof.dr E. Hirsch Ballin.
Inschrijven á 15 euro via buro@okkn.nl
dinsdag 16 april 19.30 u in ORKA Utrecht: clusterbijeenkomst voor
Synode 2013
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