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Inleidend woord : een nieuwe lente, een nieuw geluid
Eindelijk, zouden veel mensen zeggen, is het dan zover. Het is Lente. De bollen
bloeien in de tuin, de bomen krijgen nieuwe kleren, vogels bouwen nesten. Een
nieuw begin van leven. Uitbundig teken van de vervulling van onze verwachting.
De lente wordt terecht vaak gebruikt als symbool voor het nieuwe leven. Ook in
maatschappelijk-politieke zin. Zo kennen we de Praagse lente, de Arabische lente,
de politieke lente van het Lenteakkoord. Maar of deze lentes ook werkelijk nieuw
leven brengen? De Praagse lente kwam ten einde door de Russische inval in
Tsjecho-Slowakije. Het Lenteakkoord is behoorlijk omgebogen. In de Arabische
Lente wordt het radicale en fundamentalistische geluid steeds luider. De interne
conflicten houden aan en vinden hun dieptepunt in Syrië dat ten onder gaat aan het
geweld van de burgeroorlog.
Het alsmaar terugkerende geluid van oorlog en onrecht staat in contrast tot het
verlangen naar een nieuwe lente. Tegelijk is het ook precies die contrastervaring die
het telkens nieuwe geluid van de hoop laat klinken. En waardoor het ook telkens
opnieuw moet klinken. Omdat we geen genoegen willen en mogen nemen met
situaties die haaks staan op de bedoeling van het menselijk leven. Pasen vieren en
Paasmensen zijn betekent juist “nee” zeggen tegen al wat het leven verduistert. Het
is een volgehouden protest en aanklacht jegens onrecht en dood. Een wal tegen het

kwaad, tot de dood gekeerd is. Zoals de Dwaze Moeders en de Dwaze Oma’s een
volgehouden aanklacht vormen tegen de dood van hun kinderen en de verdwijning
van hun kleinkinderen. Het nieuwe leven en de overwinning van het leven dat we
met Pasen belijden, sluiten daarbij aan.
Misschien is de titel toch niet zo geschikt. Met Pasen vieren we niet zozeer het
nieuwe leven, maar het leven zoals het oorspronkelijk bedoeld is en zijn zal. We
gedenken dat we geschapen zijn voor het leven en niet voor de dood en alles wat
daarmee samenhangt. Niet een nieuwe lente en een nieuw geluid, maar de
scheppingsmorgen en het eerste Woord. Het Woord dat aanhoudt en doorgaat tot
het geheel is vervuld.
De titel is de vaak geciteerde openingszin van het omvangrijke gedicht Mei van
Herman Gorter (1864-1927). Aan het eind van het gedicht sterft zij om plaats te
maken voor juni. Het gaat juist over de kortstondigheid van geboorte, bloei en
ondergang. Het is de valse romantiek van de schoonheid in relatie tot de
sterfelijkheid. In die zin heeft het weinig hoop te bieden en kan het ook niet de
uitdrukking zijn van een volgehouden geloof in het leven.
Pasen is de belijdenis van de trouw van God die zijn eens gegeven levenswoord
gestand doet en bewaarheidt. Daarom is geloven ook kiezen voor leven. En
aangezien dit leven voortkomt uit liefde, is het tegelijkertijd een keuze voor de weg
van de liefde. Wat we een keer per jaar (maar eigenlijk elke zondag) vieren, moeten
we in de rest van de tijd volhouden om geloofwaardig te zijn.
Geloven is leven naar het aloude woord dat ons ten leven riep. Dat ons naam geeft
en een gezicht. Het woord dat ons tot onze bestemming brengt. God staat aan het
begin en ook aan het eind van ons leven. Niet als een levenseinde in de tijd, maar
als een uiteindelijke bestemming. Hij is het eerste en het uiteindelijke woord van
ons bestaan.

pastor Ward Cortvriendt.
P.S.
In de bovenstaande tekst staan nogal wat verwijzingen naar teksten van liederen. Wie kan ze
achterhalen? Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Je kunt ze me toesturen via de mail…

Kerkdienst zondag 12 mei10.30 u St.Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering 7e zondag van Pasen (C-jaar)
Voorgangers : pastoor J. de Jager
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen
: 1e Wim de Rijk 2e André Zandbelt
Misdienaar
: Daan de Rijk
Koster
: André Zandbelt
Collectes
: 1e OKK-Ned én Statie 2e Missie Sint Paulus
Kerkdienst zondag 19 mei 10.30 u St.Lebuïnuskapel Hengelo
Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren (C-jaar)
Voorgangers : pastoor M. Ploeger
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen
: 1e Frits Driesen 2e Marjolein Driesen
Misdienaar
: Wouter de Rijk
Kosters
: Marjolein en Frits Driesen
Collectes
: 1e OKK-Ned én Statie 2e Statie Twente
Kerkdienst zondag 26 mei 10.30 u St.Lebuinuskapel Hengelo
Eucharistieviering Feest Allerheiligste Drieëenheid (C-jaar)
Voorgangers : pastoor Klaas Jan Homan
: pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen
: 1e Liesbeth Wisselo 2e Frits van Brussel
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters
: Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
Collectes
: 1e OKK-Ned én Statie 2e Statie Twente
Levensbeschouwelijk Café Hengelo
Op donderdag 30 mei wordt voor de 2e maal vanuit de Raad van Kerken
Hengelo een Levensbeschouwelijk Café gehouden voor mensen die vanuit
geloof en levensbeschouwing zich betrokken weten op de ziel van stad en
samenleving. Ditmaal zal het thema zijn:
God en religie … komen / horen achter de voordeur?
Burgemeester S. Schelberg van Hengelo te gast om het thema in te

leiden waarna de zaal met hem in gesprek gaat. De toegang is gratis
maar een vrijwillige bijdrage welkom.Na afloop kan men bij een drankje
nog even doorbomen in de bieb..
plaats : zaal in de Bibliotheek a/d Beursstraat in Hengelo
datum : donderdag 30 mei a.s
tijd
: van 16.30 u tot 18.00 uur
inleider : burgemeester S. Schelberg van Hengelo
zaaldiscussie : o.l.v. André Zandbelt
Wat er verder te gebeuren staat…
o

op zaterdag 22 juni doet de Statie met een eigen programma mee
aan de Kerkennacht 2013 die ook in Hengelo gestalte krijgt:
nieuwsgierig naar het programma ? Klik de site eens aan
www.twente.okkn.nl
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