Wat is er met de zonde gebeurd?
Gedachten bij de lezingen van de zondagen van de
Veertigdagentijd (jaar C)
Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert het Centrum voor
Parochiespiritualiteit (CPS) een bezinningsdag in de
Veertigdagentijd. Het is een mooie periode om ons te bezinnen
over de fundamenten van ons geloof.
Eén van deze fundamenten is het besef dat we zwakke en beperkte
mensen zijn, en de genade van God en van anderen nodig hebben.
Dat we zonder Hem ‘ons doel’ in het leven missen!
De heilige Schrift spreekt hierover in termen van ‘zonde’. In onze
tijd ligt het gevoelig om hierover te spreken. Toch wil Mgr. dr. Ron
van de Hout, bisschop van Groningen-Leeuwaarden, hier graag met
ons over nadenken deze morgen. Hij zal dan ook de lezing
verzorgen op deze bezinningsdag.
Mgr. van den Hout: “Het woord ‘zonde’ is in diskrediet geraakt.
Toch komt het woord op cruciale momenten in de liturgie voor.
Dus we moeten er iets mee! Hoe kunnen we weer zinvol over zonde
spreken? Daar willen we in de lezingen naar zoeken.
Een paar gedachten: er is kwaad dat van buiten af op de mens
afkomt, en er is kwaad dat van binnen uit de mens komt. Wat zijn
de consequenties als we ons niet omkeren? Wat betekent het als
we in de psalmen bidden: “God, wend uw aangezicht niet van ons
af”? Hoe kunnen we de barmhartigheid van God ervaren?”

Programma
9.30 uur: Mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistieviering
in de Sacramentskerk, aangrenzend aan het klooster
10 uur: Inloop met koffie en thee
10.30 uur: Welkom, lezing
door Mgr. van den Hout,
gelegenheid om vragen te stellen
12.30 uur: Afsluitend gebed
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: Afsluiting
Locatie: Tuinzaal van Klooster
Brakkenstein (ingang: Pastoor
Wichersstraat): Heijendaalseweg
300, 6525 SM Nijmegen.
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Aanmelding/Info
Aanmelding graag vóór 16 maart 2019 via:
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl of tel. (024) 355 80 29.
Kosten
Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/thee, lunch (s.v.p. het
bedrag vooraf overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111 o.v.v.
Bezinningsdag 2019 en uw naam).
Bereikbaarheid
Vanaf station Nijmegen: bus 14 (halte Kanunnik Faberstraat).
Gratis parkeren op de naastliggende Pastoor Wichersstraat.
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