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         Zondag, 7 juni 2020 

 

Broeders en zusters 

Dit weekend gaan onze kerken weer open. Naast de bedienaren, zoals de voorganger, de koster 

en de lector mogen er slechts dertig mensen in de kerk aanwezig zijn. U moet zich opgeven voor 

deelname aan de viering (zie elders in deze Pastorale Brief). Juist omdat we in juni slechts in 

kleine groepen samen kunnen komen, blijven we u deze maand de Pastorale Brieven toesturen. 

In deze brief zijn inspirerende teksten samengebracht bij het Hoogfeest van de Heilige Drie-

Eenheid. De overweging bij het evangelie is geschreven door diaken Rob van Uden.  

 

Een liturgische begroeting 

 

Terugblik 

We geven u graag een terugblik op de alternatieve Pinkster-kerkdienst van de PKN Dongen, een 

viering waaraan we hebben meegewerkt. 

Klik op de link om de Pinkster-kerkdienst te bekijken. 

 

Gebed om ontferming 

 

Lezing uit het boek Exodus 

In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee 

stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de 

naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: „De Heer! De Heer is een barmhartige 

en medelijdende God, groot in liefde en trouw." 

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: „Och Heer, wees zo 

goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en 

zonden en beschouw ons als uw eigen bezit." 

 

Uit de Tweede Lezing, de tweede brief aan de 

christenen van Korinte 

 

Gij die ons doet delen in uw lijden 
om ons ook te laten delen in uw verheerlijking:  

Heer, ontferm U over ons.  
 

Gij die de opdracht gegeven hebt 
alle volken tot uw leerlingen te maken:  

Christus, ontferm U over ons. 
 
Gij die met ons zijt alle dagen  

tot aan de voleinding der wereld: 
Heer, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2bsVBygBtE&feature=youtu.be
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Evangelie volgens Johannes 

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: „Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn enigge-

boren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig 

leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, 

maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, 

maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de enigge-

boren Zoon van God." 

 

Gebed  

 

Overweging: Met liefdevolle ogen 

Recent liep ik de kerk van Rijen uit en zag boven de deur de afbeelding van een oog in een 

driehoek, omgeven door lichtstralen: Het ‘alziend oog’. Jawel, hier verlaten de gelovigen de kerk 

onder het toeziend oog van de Drie-Ene God. Ik heb parochianen wel horen zeggen dat ze een 

hekel hebben aan dat enge oog. “Bij ons thuis hing het boven de deur. ‘Hier wordt niet gevloekt’, 

of ‘God ziet alles’; dat stond erbij. Dat oog hing overal: thuis, op school, en zelfs bij de douches 

op kostschool.” Sommige kinderen hadden er weinig last van, maar anderen werden hun hele 

leven door dat strenge oog achtervolgd. 

Het maakt een groot verschil hoe iemand naar je kijkt. Als een oordelende God je aanstaart, 

word je daar akelig van. Maar als het ‘een barmhartige en medelijdende God is, groot in liefde 

en trouw’ doet dat je goed. Als liefdevolle ogen naar je kijken, voel je begrip. Als we weten dat 

God ons ziet, kan dat benauwend, maar ook bevrijdend zijn. 

Lees niet te snel over de woorden uit het evangelie heen ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad…’. 

De liefde, dat is Gods drijfveer. Jezus Christus is niet gekomen om te oordelen, maar om te 

redden.  

Waarom dan toch nog dat zinnetje: ‘Wie niet gelooft, is al veroordeeld?’ 

Broeders en zusters, 

laat alles weer goed komen, 

neemt mijn vermaning ter harte, 

weest eensgezind, bewaart de vrede, 

en de God van liefde en vrede zal met u zijn. 

Almachtige en barmhartige God, 

dankbaar ben ik dat ik mij, dag ná dag, 

mag bewegen in Uw prachtige schepping 

en dat u mij een leven vol kansen gunt.  

Wilt U voor mij een Vader zijn,  

bij wie ik kan terugkomen wanneer ik afdwaal; 

wilt u zijn als een medemens, 

die met mij oploopt en naar mij luistert 

wanneer ik twijfel aan mijn mogelijkheden. 

Wilt u voor mij een Geest van kracht zijn 

die het voor mij opneemt  

wanneer mijn leven in de knel komt. 

Vader, Zoon en Heilige Geest, 

geef dat ik Uw naam mag heiligen, 

in mijn spreken en zwijgen, 

in mijn doen en laten. Amen. 

 

Rob van Uden 
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Zou Gods geloof in ons niet groter zijn dan ons ongeloof in Hem? Zou Gods barmhartigheid niet 

groter zijn dan onze afwijzing? Tastend zoek ik naar een ant-

woord. 

Ook als die mens zegt: “Ik geloof niet in liefde”, geloof ik dat 

God die mens liefheeft. Tegelijk geloof ik dat iemand die niet in 

liefde gelooft, zichzelf tekort doet. Zo geloof ik ook dat God 

houdt van een mens die niet gelooft in gerechtigheid, die niet 

gelooft in barmhartigheid, in vriendschap, in vrede, enz. Maar 

ik denk dan ook bij mezelf: ‘Als je nergens in wil geloven, niks 

wil liefhebben, dan dompel je jezelf in duisternis. Jij, mens, doet 

jezelf wat aan. God wil die mens niet afwijzen. Nee, die heeft 

nou juist Jezus Christus gezonden, om deze mensen liefde, gerechtigheid, barmhartigheid, 

vriendschap en vrede aan te reiken. Jezus komt juist ongelovigen te hulp. Hij wil ze redden van 

datgene wat ze zichzelf aandoen’. 

 

O Lux, beata Trinitas 

De hymne ‘O Lux beata Trinitas’ hoort bij Drievuldigheidszondag. Door de eeuwen heen is de 

tekst steeds weer op muziek gezet; als Gregoriaans gezang, in Renaissance composities, maar 

ook in de Romantiek en in onze tijd. Eén recente compositie breng ik graag onder de aandacht. 

De succesvolle Sloveense componist Andrej Makor, geboren in 1987 en afgestudeerd in 2017, 

zette ‘O Lux beata Trinitas’ opnieuw op muziek. Klik op de link om de muziek te beluisteren. 

 

Hoe leg je de Drie-Eenheid uit 

In de 5de eeuw leeft in Ierland Sint Patrick. Hij weet op een harmo-

nische manier het christendom in het Keltische land te introduceren. 

Een wezenlijk element in zijn verkondiging van het Christelijk geloof 

is de Drie-Ene God. Sint Patrick gebruikte de drie blaadjes van het 

klavertje om de Heilige Drie-Eenheid uit te leggen. Drie afzonderlijke 

blaadjes, maar één plantje.  

 

De rozenkrans cirkelt rond de grote mysteries van ons geloof 

We pakken een rozenkrans en slaan een kruisteken: ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest’. Dan nemen we het kruis tussen onze vingers en zeggen de woorden van de 

geloofsbelijdenis. Daarmee spreken we uit dat we geloven in God, de almachtige Vader, Jezus 

Christus, zijn enige Zoon en in de Heilige Geest. Dan bidden we een Onze Vader en vervolgen 

met: ‘Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader, moeder van God, de Zoon, bruid van God, 

de Heilige Geest’. En na elk tientje bidden we: ‘Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 

zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen’. 

O zalig licht, Drievuldigheid O lux beata Trinitas, 
die één in hart en wezen zijt Et principalis unitas, 

de grote zon verzinkt in nacht, Iam sol recedat igneus, 
o licht, houd in ons hart de wacht. Infunde lumen cordibus. 

 
U loven we in de dageraad, Te mane laudum carmine, 

U smeken wij des avonds laat, Te deprecemur vespere: 
Geef dat ons lied uw lof verspreidt Te nostra supplex gloria 

Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Per cuncta laudet sæcula. 
 

Aan God, de Vader zij de eer, Deo Patri sit gloria, 

aan God de Zoon voor immermeer, Ejusque soli Filio, 
aan God de Geest die troost en leidt Cum Spiritu Paraclito, 

zij lof nu en te allen tijd.   Et nunc et in perpetuum. 
 

Schrijver onbekend 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBxZiiI8UNs
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Ook tijdens de overweging van de geheimen kunnen onze ge-

dachten naar de Drie-Ene God uitgaan; wanneer de Heilige 

Geest neerdaalt over Maria die de Boodschap van de engel ont-

vangt of als Jezus gedoopt wordt in de Jordaan. Wanneer Maria 

het leven geeft aan Gods Zoon, bij de droevige geheimen van 

zijn lijden en bij het glorievolle geheim van Pinksteren. Maar 

ook wanneer Jezus wordt teruggevonden in het huis van zijn 

Vader, horen we iets van Gods wezen terug. 

Als je aan het slot van de rozenkrans afsluit met de Litanie van 

Loreto, bid je: ‘God, hemelse Vader, ontferm U over ons; God, 

Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons; God, heilige 

Geest, ontferm U over ons; Heilige Drievuldigheid, één God, 

ontferm U over ons. 

Paus Johannes Paulus noemt de Rozenkrans een Christusgebed. 

‘Want’, zegt hij, ‘biddend cirkel je rond het mysterie van Jezus 

Christus’. Daarop doordenkend zou je kunnen zeggen: ‘Met dit 

Mariagebed cirkel je rond het geheim van de Drie-Ene’. Wat 

mooi dat bij de groene rozenkrans die ikzelf vaak ter hand neem 

op elk groene bolletje een klavertje drie staat, symbool van de 

Drie-Eenheid. 

 

Caritascollecte Parochie Heilige Geest 

In een extra collecte vragen we op zondag 7 juni uw aandacht voor Diaconie. Want Diaconie 

staat vandaag centraal in het Bisdom van Breda. Aandacht voor al het diaconale werk dat in alle 

parochies binnen ons bisdom wordt uitgevoerd. Werk dat door het bisdom wordt ondersteund. 

Daarvoor is de extra collecte van vandaag bedoeld. Help het bisdom alle diaconale activiteiten 

te ondersteunen, want samen maken we er meer van. Zo komt die hulp ook weer bij de activi-

teiten in onze parochie terecht. 

De werkgroep Diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan. Wilt u helpen, stort 

uw bijdrage dan op bankrekening NL12 RABO 0111 9857 57 t.n.v. Caritas Dongen onder ver-

melding van ‘Diaconie Bisdom’. 

Hartelijk dank voor uw hulp. 

 

Hulpvraag 

Via Vluchtelingenwerk, VIP en onze eigen diaconie is de volgende hulpvraag bij ons binnen ge-

komen: ‘Komt u helpen bij vluchtelingenwerk?’  

Wij zoeken mensen die twee uur in de week vluchtelingen willen helpen met het invullen van 

papieren of om de weg in hun dorp te vinden.  

Het gaat om de regio Dongen en Gilze en Rijen. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met 

Monique: mweverink@vluchtelingenwerk.nl. Zij vertelt u graag meer.  

 

Let op: Vieringen in de komende twee weekenden in Dongen 

• Rozenkransgebed, elke dinsdag in juni om 19.00 uur. 

• Viering van Woord en gebed op zondag 7 juni om 10.30 uur. 

• Eucharistieviering op zondag 14 juni om 10.30 uur. 

 

Opgave  

In de week voorafgaand via info@parochiedongen.nl of via het telefoonnummer van het secre-

tariaat 0162-312561. Open op werkdagen van 9.00 uur tot 11.30 uur.  

Uw naam en telefoonnummer worden op een presentielijst genoteerd. 

 

Fijn dat we u weer welkom kunnen heten 

We zullen u bij de ingang wel wijzen op de Coronamaatregelen.  

Er mogen maximaal 30 mensen bij een viering aanwezig zijn. Dat is buiten de voorganger en de 

directe medewerkers. 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
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