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Zondag 17 februari
Zondag van Septuagesima
Met deze zondag begint de voorvasten. Tot hiertoe hebben wij in de
zondagslezingen als het ware omgekeken naar Kerstmis en
Driekoningen en zo de geboorte en de openbare verschijning van
Jezus Christus gehuldigd. Nu begint reeds van ver de voorbereiding
op de Verrijzenis van Christus.
Zo zien we dat er in de loop van het kerkelijk jaar twee grote
voorbereidingstijden zijn: de Advent en de Vasten. Waar de Advent
vol blijde verwachting is, is de Vasten een tijd van boetvaardigheid.
Deze eerste zondag heet “septuagesima” dat betekent: ‘zeventig’,
ongeveer 70 dagen voor Pasen. We zitten nu in de ‘voorvasten’. In de
H. Mis hebt u opgemerkt dat het “gloria” reeds wegblijft en ook de
‘alleluia’s’.
Wat vraagt de Kerk nu van ons? Dat we naar Pasen toe weer nieuwe
mensen worden, mensen met een gezonde, vitale ziel. Daarom geeft
de Kerk ons vandaag een levensprogramma mee. We moeten inzien
dat we ‘arme zondaars’ zijn: “Heer, ik ben niet waardig, … “Heer,
heb medelijden met mij”…“Heer, ontferm U over mij”. We moeten
ernstig werken voor onze toekomst bij God. Het is nooit te laat.
Het leven van een christen is niet rusten en uitkijken en niets doen,
neen, het leven van een christen is, zoals we in het evangelie hoorden
‘een harde arbeid in de hitte van de dag’.
Zoals alles in de natuur zich vernieuwt en tot leven komt tegen het
verrijzenisfeest van Christus, zo moeten ook wij ons voorbereiden en
verrijzen uit onze onverschillige luiheid tegenover alles wat met God
te maken heeft. Onze ziel moet terug zijn glans verdiepen door meer
geloof, hoop en liefde.

Wat zijn we soms lui en gemakzuchtig Als het te maken heeft met
gebed en inzet voor onze ziel en voor onze medemensen en voor de
Kerk.
Als we goed luisteren naar ons geweten, dat is de stem van God in ons
binnenste, dan weten we dat we de roep van God ernstig moeten
nemen. God roept ieder van ons in alle vrijheid. God is vrij te roepen
wanneer Hij wil en hoe Hij wil en zo dikwijls Hij wil. God gaf ons -in
vrijheid- de genade Hem te erkennen en Hem te volgen. God zal ons
ook zelf in alle vrijheid later de beloning geven.
Er is niet langer één enkel volk dat geroepen wordt, maar alle mensen,
alle volkeren worden geroepen tot de leer van Christus. Ook de
zondaars. Dus ook wij.
God gebruikt Zijn vrijheid om goed te doen. De goedheid van Gods
vrijheid blijkt uit het grote waartoe Hij ons roept: Hij roept u en mij
persoonlijk om in alle eeuwigheid Zijn heerlijkheid te delen.
De goedheid van God openbaart zich ook in het feit dat God telkens
weer opnieuw roept. God geeft ons zomaar niet op! Telkens weer
krijgen we van God een nieuw geboden kans.
God benut Zijn vrijheid om ons dagelijks genade op genade te geven
en wel in de overmaat van Zijn grenzeloze liefde. Wij hoeven alleen
maar op Zijn roep in te gaan met wederliefde en een onwankelbaar
vertrouwen in Hem en in een onvoorstelbaar mooie toekomst bij Hem.
Uit: Jaargang Homilies van Z.E.H. Frans Van der Voort

Enkele teksten uit onze uitgaven:
“De tijd die we besteden aan het bijwonen van de H. Mis brengen ons
achter de sluier van deze wereld. Wij delen dan in goddelijke dingen!
De zin die we meer dan één keer lezen in het Oude Testament
schreeuwt het ons toe: “Ontdoe u van uw sandalen, want de plaats die
gij betreedt is heilige grond”. (Exodus, 3,5)
Uit “De Heilige Mis, Offer en Sacrament” p. 9 Uitgave Foyer Marthe
Robin
“God is een geest, de werkelijkheid van alle werkelijkheden. Bij God
zijn er geen beperkingen van tijd en ruimte. Er is geen tijd of plaats
tenzij God ze in het bestaan roept. Wanneer het H. Misoffer
gecelebreerd wordt treden én de priester én de aanwezige
gemeenschap binnen in de eeuwigheid. Zij delen in de offergave van
Christus in Zijn eeuwige staat van priester en slachtoffer, levend en
toch gedood, aangeboden aan Zijn Vader.
Uit: “De Heilige Mis, Offer en Sacrament” p. 10
Marthe Robin

Uitgave Foyer

“Er zijn tijden van bijzondere genade, voor u en voor mij, voor alle
mensen. Wanneer men de genademomenten onbenut laat voorbijgaan
kan het gebeuren dat God zich terugtrekt. Dit geldt voor de
individuele mens en soms voor hele volkeren en continenten. Iets
erger dan door God verlaten te worden kan een mens niet
overkomen.”
Uit “Dagelijks Vastenwoordje - Pastoor Van der Voort” p 8 Uitgave
Foyer Marthe Robin

Overwegen…
Wie zich op de vrijheid van God en op Zijn oneindige liefde verlaat,
moet zijn eigen vrijheid benutten om liefde te geven.
“Het geluk van mijn leven is de intimiteit met de goddelijke Gasten van
mijn ziel…Ik heb de hemel op aarde gevonden: want de hemel dat is
God en God is in mijn ziel. De dag dat ik dat begrepen heb is alles
opgeklaard. Ik zou dit geheim willen meedelen aan al degenen die ik
bemin opdat ook zij door alles heen God vinden in de verwezenlijking
van Christus’ gebed: “Vader, dat zij volmaakt mogen worden in de
eenheid.”
Zuster Elisabeth van de Drie-eenheid (1880-1906)
Mediteer een half uur per dag. En…als je het echt druk hebt mediteer
dan een uur per dag.
De Kerk is op zoveel plaatsen in doodsnood; rondom ons sterft
Christus in de harten van vele mensen.
Mededelingen
*Iedere morgen is er gebed in onze kapel van 8u tot 9.10u. Wij bidden
samen de rozenkrans
*Iedere zondag -vanaf nu zondag 17 februari tot en met zondag 24
maart - zal de H. Mis hier in onze kapel opgedragen worden om 10u
*Op zaterdagen is de H. Mis om 8.30u in de St. Teresia kerk te EkerenBunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30u
*Op zaterdag 23 februari houden wij, na de H. Mis en aanbidding in de
kerk van Ekeren-Bunt, ons uitgebreid ontbijt. Aansluitend kijken we
naar een uitzending: over “De Latijnse Mis vs de Novus ordo Mis”
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