
 

 

 

OP WEG NAAR PASEN 2018 

Kan lijden heilzaam zijn? 

 

 



Inhoud  

In de Veertigdagentijd willen we ons bezinnen op het lijden van Christus en 

op het lijden in de wereld. Wat doet lijden met ons? Maakt het ons 

moedeloos of cynisch? Of is er in elk menselijk lijden een verbinding met het 

lijden van Christus, een ‘gedragen worden’ door Hem? En hoe kunnen wij het 

lijden van onze naasten mee helpen dragen?  

Aan de hand van een vijftal thema’s uit de apostolische brief ’Salvifici Doloris’ 

van de Heilige Johannes Paulus II zullen we lezen en luisteren naar de 

inleidingen, bidden en met elkaar onze geloofservaringen uitwisselen. 

  

De thema’s  zijn: 

 

1. de wereld van het menselijk lijden (19 februari) 

We hebben allemaal te maken met lijden in ons eigen leven. Het is 

concreet en uniek voor onszelf en we proberen het te verwerken en 

betekenis te geven. Daarom is het moeilijk om van het lijden een 

definitie te geven die algemeen geldig is. Toch is het nodig om over 

het lijden, omdat het een deel van de werkelijkheid is, na te denken 

om het mogelijk te maken antwoorden te geven op essentiële vragen 

die het lijden ons stelt. 

 

2. op zoek naar de zin van het lijden (26 februari) 

In ieder lijden waarvoor elke mens komt te staan, maar ook in het 

lijden van de hele wereld, ligt onvermijdelijk de vraag opgesloten: 

Waarom? Het is een vraag naar de oorzaak, de reden en tegelijk naar 

de bedoeling (waartoe?), in één woord, de vraag naar de zin. 

 



3. Jezus Christus, de overwinning van het lijden door de liefde  (5 

maart) 

                                              Met Jezus Christus, die het 

lijden door de liefde overwint, 

komen we in een heel nieuwe 

invalshoek en reikwijdte van 

het thema. Wij moeten ons 

blijven realiseren dat het hier 

niet meer alleen gaat om de 

zin van het lijden binnen wat 

wij in ons menselijk bestaan 

‘eerlijk’ of ‘gerechtvaardigd’ 

vinden, en die daardoor in 

zekere zin beperkt is, maar 

ons ook bezinnen op de 

verder reikende betekenis van 

de Verlossing. 

 

4. delen in het lijden van Christus (12 maart) 

Men kan zeggen dat met het lijden van Christus heel het menselijk 

lijden in een nieuwe situatie is komen te verkeren. Hiervan heeft Job 

als het ware een voorgevoel gehad, toen hij zei: “want ik weet dat 

mijn Verlosser leeft…” (Job. 19, 25) 

 

5. het Evangelie van het lijden (19 maart)                                                               

De getuigen van het kruis en de verrijzenis van Christus hebben de 

Kerk en de mensheid een bijzonder evangelie van het lijden 

overgeleverd. De Verlosser heeft dit evangelie als het ware eerst zelf 

geschreven door Zijn Lijden dat Hij uit Liefde op zich heeft genomen, 

opdat de mens “niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal 

hebben”( Joh. 3, 16). Wat betekent dit voor ons lijden? 



Praktische informatie:  

19.45 u  Koffie of thee in de Maria ten Hovezaal 

20.00 u  Inleiding 

20.30 u  Uitwisseling in kleine groepen in de pastorie 

21.20 u  Gezamenlijke afsluiting met het zingen van de Completen in de kerk 

 

De inleidingen zullen worden gegeven door Mgr. Van den Hende (onder 

voorbehoud), pastoor Langerhuizen, vicaris van der Helm, vicaris Rivadeneira 

en pater Johannes Pio .  

Kosten         :  € 5 (eenmalig) op de eerste avond  
Informatie  :   Adèle Nieuweboer tel. 070- 3863457 
De apostolische brief Salvifici Dolores is de eerste avond tegen kostprijs 

verkrijgbaar. 

 Nooit meegedaan? Deelname is een kans! 

Wij hopen dat ook dit jaar weer vele parochianen en andere 

belangstellenden zullen deelnemen! Het is dé kans om eens over je geloof 

en je geloofsvragen met elkaar en met de priesters te kunnen praten. 

Iedereen is welkom. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave voor de geloofsvorming Op weg naar Pasen (naar pastorie 

Willemstraat 60) 

 Naam…..…. …………………………………………………………………………… 

Adres….…………………………………………………………………………………. 

Postcode…………………………………………………………………………………. 

Tel…… ….……………………………………………………………………………… 

Graag uw emailadres………………………………………………………………… 

 

0 Ik wil graag vervoer naar de kerk  

Opgave kan ook telefonisch of per e-mail bij het parochiesecretariaat Maria 

Sterre der Zee; tel. 070-8209866 en parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl                                    

Deze geloofsvorming is bedoeld voor de hele parochie Maria Sterre der Zee 

en is een mooie voorbereiding op Pasen. 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

