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Inleidend woord

Leid ons niet in bekoring

We bidden het dagelijks in het Onze Vader. Eigenlijk is het een wat
merkwaardige bede. We bidden God dat Hij ons niet in bekoring brengt.
Het herinnert ons aan het paradijsverhaal en de oorsprongszonde van
Adam en Eva. De boom van het leven met de vruchten van goed en
kwaad waarvan het de mens is verboden om te eten. Hij en zij doen het
toch, alsof zij zich reeds onsterfelijk wanen en niet ten val zouden kunnen
komen. Maar is het daarmee God die hen in verleiding brengt, of is dat
het verlangen van de mens om als God te zijn?
In een andere tekstversie wordt gesproken over beproeving. We bidden
dat God ons niet, boven onze krachten, op de proef stelt. Relaties worden
voortdurend op de proef gesteld; door het leven, de omstandigheden,
doordat we niet altijd in staat zijn voor de ander te zijn wat die van ons
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verwacht en omdat we niet altijd de mens zijn die we van onszelf
verwachten. Ook de relatie tot God wordt in die zin op de proef gesteld.
Door wat we van God verwachten; doordat God zich niet altijd voordoet
op de wijze die wij van Hem hopen; en ook doordat wij niet altijd
beantwoorden aan onze relatie met God en de naaste. Maar is het dan
God die ons op de proef stelt?
We kennen natuurlijk het verhaal van de man Job wiens geloof in God,
met toestemming van God, door de Beproever, de satan, op de proef
wordt gesteld. Het is een verhaal hoe je als mens in het lijden dat je
overkomt en waarvoor geen oorzaak aan te wijzen valt, staande blijft en
je autonomie niet verliest.
Hoe we de bede uit het Onze Vader ook interpreteren, het is in ieder
geval een erkenning van onze zwakheid en de vraag aan God om ons in
onze zwakheid tegemoet te komen. Maar het verlost ons niet van onze
eigen verantwoordelijkheid. Het is een te gemakkelijk, maar veelvuldig
gebruikt, excuus om te zeggen dat de verleiding te sterk was. Daarmee
wordt de verantwoordelijkheid buiten jezelf gelegd. Bij God, bij de ander,
bij de reclame, bij het leven, bij de omstandigheden. Er is altijd wel
iemand of iets waar je de verantwoordelijkheid op kunt afschuiven.
Beter zou je dan ook kunnen bidden: “Help mij de zuiverheid van hart te
bewaren”. Immers uit het hart van de mens rijst de zonde op (zie bv.
Matteus 15,19). En het begint, net zoals in het exemplarische
paradijsverhaal, met het verlangen tot toe-eigening. Daarmee worden de
wereld en de naaste ondergeschikt aan ons verlangen en een verlengstuk
van onze begeerte. Een zuiver hart kent deze begeerte om te
overheersen en toe te eigenen niet. Het laat de ander, het andere, intact,
dat wil zeggen onaangetast en heel. Zalig zijn de zuiveren van hart, zegt
de Bergrede, want zij blijven God zien in alles en allen en behandelen hen

dienovereenkomstig.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met h.Avondmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 7 mei 10.30
uur met ds Hans Günther. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.
Kerkdienst zondag 14 mei 10.30 u
Eucharistieviering 5e zondag van Pasen (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Marjolein Driesen 2e Frits van Brussel
Daan de Rijk
André Zandbelt
1e OKK-Ned en Statie 2e Missie Sint Paulus

Aansluitend op de koffie is er de voorjaars-gemeentevergadering.
De agenda volgt nog.

Kerkdienst zondag 28 mei 10.30 u
Eucharistieviering 7e zondag van Pasen (A-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e André Zandbelt 2e Hanneke Bruins
Tineke Buursma
Heima Sleurink
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Mededelingen
Op woensdag 3 mei zullen de bisschoppen ieder die met vragen zit naar
aanleiding van de recente berichten omtrent seksueel misbruik graag
ontvangen om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De
bijeenkomst is om 19.30 uur in het Bisschoppelijk Bureau te Amersfoort.
U kunt zich hiervoor aanmelden via buro@okkn.nl
Zondag 14 mei zal er een gemeentevergadering worden gehouden
na de zondagsviering. De agenda en het verslag van de vorige
gemeentevergadering zullen u tijdig worden toegestuurd.
Op zaterdag 10 juni houdt het bisdom Utrecht de jaarlijkse bisdomdag
voor alle (gast)leden van de parochies en staties van het bisdom Utrecht.
De ontmoeting, onder de titel Vele gaven, één Geest; vele gaven,
één kerk! vindt plaats in de Ste. Gertrudiskathedraal van 10 -16 uur. U
kunt zich aanmelden vóór 1 juni via jutta@okkn.nl

Rector Ward Cortvriendt
De dagen van ons leven
Op 1 mei zal Anneliese Temnitzer haar verjaardag vieren. We feliciteren
haar met dit kroonjaar. Op 6 mei is Liesbeth Wisselo jarig. Een
belangrijke verjaardag, want zij ziet dit jaar Sara. Tjitske de Reus viert op
17 mei haar verjaardag, ook een kroonjaar. Zij wordt 20 jaar. Op 28 mei
gaat Mieke Cortvriendt een nieuw levensjaar in. Allen van harte proficiat
en veel zegen over het nieuwe levensjaar.

rector Ward Cortvriendt

Vieren
In het Johannesevangelie verschijnt Jezus op de avond van zijn
opstanding, de eerste dag der week, aan zijn leerlingen. Hij zegt hun tot
tweemaal toe vrede aan. Je zou op grond van de plaats in het verhaal
kunnen zeggen dat dit niet zomaar de vrede is die wij kennen, als
vrijwaring van geweld en gerustheid van leven en goede betrekkingen
met onze naasten. Hier gaat het om een Paasvrede, de vrede van de
verrezen Heer, van de verloste wereld, het verzoende leven, de nieuwe
schepping. Daaraan refereert ook de eerste dag, de aanvang van de
nieuwe schepping die aan het begin van het Johannesevangelie al
aangeduid wordt als ‘In den beginne was het Woord’. In Jezus de
Christus is die nieuwe schepping aangebroken en Hij ìs die nieuwe
schepping.
De vrede des Heren is zoveel meer dan de vrede der mensen
(zie in dit verband ook Kolossenzen 3,1-17 en met name vers 15).
Na deze opstandingsvredewens zendt Jezus zijn leerlingen, zoals
Hijzelf in de wereld gezonden is. Hij ademt over hen, opdat zij de Geest
des levens ontvangen. Blies bij de schepping God niet zijn adem in de
mens, zodat deze een levende echte mens werd? Jezus blaast zijn
leerlingen als het ware het nieuwe leven in. Daarna zegt Jezus:
“Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als
jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden”. Vergeven heeft van
doen met herstel van heelheid. Zo verwijzen de vrede die Jezus aanzegt,
de adem die zijn leerlingen bezielt, en de zending van verzoening naar
één en dezelfde voltooide werkelijkheid.
In de viering van de eucharistie stellen we die voltooide werkelijkheid
present. We beginnen die viering met de schuldbelijdenis, aangezien wij
allen zondaars zijn en heiligen. In het uitspreken van de belijdenis hopen
we op de barmhartigheid en vergeving van de Ene Heilige die ons leven
herstelt in zijn oorspronkelijke heelheid.

Op meer persoonlijke en bijzondere wijze wordt de verzoende
werkelijkheid van Christus ervaarbaar present gesteld in het sacrament
van verzoening. De door het eigen leven gekleurde persoonlijke belijdenis
geeft ons de hoop en het geloof dat er voor ieder van ons persoonlijk
verzoening mogelijk is. Het sacrament van herstel van heelheid is het
sacrament bij uitstek van de nieuwe schepping en als zodanig vrucht van
de verrijzenis. Dat betreft dan met name onze relatie met God; beter
gezegd Gods relatie met ons.
De verzoening tussen mensen verloopt middels persoonlijke vergeving.
En ook dat zou je kunnen concluderen uit de woorden van Jezus. En zo
wijzen deze woorden ook op de verplichting om je eerst met elkaar te
verzoenen alvorens we God om vergeving vragen. Het beschermt de
soevereiniteit van het slachtoffer. Tussen mensen is het de benadeelde
partij die het moment van vergeven bepaalt en niemand anders.

rector Ward Cortvriendt

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :
Kerkcentrum : ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
Rector

pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretaris statie-bestuur vacature
Waarnemend: rector E. Cortvriendt
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Lebuïnus Kompas redacteur André Zandbelt
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