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Zondag, 21 juni 2020 

 

Broeders en zusters, 

Wij kunnen te lijden hebben van mensen die ons het leven moeilijk maken. Dat is heel erg. Toch 

past het ons als gelovigen niet bang te zijn voor mensen die ons aan de buitenkant bedreigen 

of zoals Jezus zegt: “Zij die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel”.  

De overweging bij het evangelie wordt deze week verzorgd door pastor Edith Hertog. 

 

Gebed 

 

Eerste Lezing uit de Profeet Jeremia  

 

Jeremia sprak: “Ik hoor velen fluisteren. 

Daar heb je ,Ontzetting-overal'. Breng 
hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al 
mijn vrienden willen niets liever dan mij 

ten val brengen. Ze zeggen: Misschien 
laat hij zich misleiden; dan overmeeste-
ren we hem en kunnen we ons op hem 

wreken. 
De Heer is bij mij als een machtig strij-
der. Mijn achtervolgers vallen neer, ze 

zullen niet overwinnen.  
Ze worden diep beschaamd, nooit berei-
ken ze iets.  

Hun schande duurt eeuwig, ze wordt 
nooit vergeten ! 
Heer van de hemelse machten, die alles 

rechtvaardig onderzoekt, die hart en 
nieren doorgrondt, Laat mij zien hoe Gij 
U op hen wreekt. Ik heb immers mijn 

zaak in uw handen gelegd. 
Zingt een lied, een loflied voor de Heer, 
want Hij heeft het leven van de arme uit 

de macht van de boosdoeners gered. 
Woord van de Heer.  
Wij danken God. 

 

God, barmhartige Vader, 

uw Zoon heeft de mens bevrijd 
uit de macht van zonde en dood. 

Wij bidden U: ‘Reken ons onze tekorten niet aan, 
maar wees genadig en laat ons zonder angst leven, 

zodat Uw wil kan geschieden’. 
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Gebed bij Psalm 69 

 

Christus, ik richt mijn gebed tot U, 

want U begrijpt wat het is, 

dat ik word uitgelachen om mijn geloof, 

dat ik word geraakt in het diepste van wat ik ben. 

 

Natuurlijk wil ik in U geloven, maar het brengt me ellende 

en vervelende grappen dalen op mij neer. 

Voor vrienden lijk ik een vreemde geworden; 

familieleden die niets meer van zich laten horen. 

 

Daarom, Christus, richt ik tot U mijn gebed, 

want U komt mij in mijn beproeving te hulp. 

Luister met barmhartigheid naar mijn gebed, 

heb geduld met mijn kwetsbaar geloof. 

 

Broeder, zuster, geef niet op, 

zelfs al is je geloof klein en wankel; 

want Christus is een vluchtheuvel voor de gekwetste. 

Hij opent zijn deur voor de mens die eenzaam is. 

Natuurlijk luistert Hij ook naar jou.  

 

Dus, bid, al ben je angstig; 

spreek, desnoods met kreupele zinnen; 

zing het uit met overslaande stem;  

dank en prijs Hem, want Hij ziet om naar jou. 

 

Rob van Uden 

 

 

Evangelie volgens Matteus  

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: „Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het 

zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat 

uit in het licht en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. 

Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer 

Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen 

voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen.  

Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér 

waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne 

erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de 

mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is." 

Woord van de Heer. Lof zij U, Christus.  

 

Liefde in tijden van angst  

Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 

opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.  

Alleluia. 

Red mij, God!  

Want ik verdrink in golven van angst en verdriet  
Nergens vind ik nog vaste grond.  

Ik sta tot mijn nek in het water.  
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Zo begint psalm 69 (in vertaling van Erwin Roosen) die vandaag wordt gelezen. De psalmist 

verwoordt de angst die ons overweldigt als we geen uitweg meer zien uit wat ons bang maakt. 

Om allerlei redenen kunnen we bang zijn. Bang zijn om niet rond te komen, om te falen, voor 

aanslagen, om alleen te zijn, om samen te gaan wonen, voor het vreemde, voor verandering, 

voor …… Angst heeft vele namen.  

Angst wil ons waarschuwen: kom in actie want je leven is in gevaar. Een waardevol signaal als 

het gevaar reëel is. Maar wat als dat niet zo is? Wat als een samenleving meer en meer door 

angst beïnvloed wordt en voortdurend roept: wees op je hoede? Een angst die ons belemmert, 

verlamt en isoleert.  

Een filosoof (Bleri Lleshi, Liefde in tijden van angst, 2016) schreef: ‘Liefde kan de wereld redden 

en vormt het beste tegengif voor de verschillende vormen van angst die onze maatschappij 

kenmerken. Niet de romantische liefde maar de liefde die ons laat bloeien en groeien en ons 

samenbrengt. Liefde die de keuze maakt om in actie te komen en ons doet inzetten voor de 

relatie, voor onze kinderen of voor de plaats waar we leven.’ 

Waar halen we die liefdeskracht vandaan? Er is een gebied in ons, in het diepst van ons hart, 

waar onze levensomstandigheden geen invloed op hebben. Daar ontvangen we Gods liefdes-

kracht. Vanuit die bron kunnen we ons leven tegemoet treden. Nog steeds kan er van alles 

gebeuren waar we geen controle over hebben. Het is geen garantie dat ons niets meer zou 

overkomen. In dat diepe hart worden we niet meer overspoeld door de angst. We ontvangen 

daar Gods liefde die we meenemen in ons dagelijkse doen en laten. Er is dan geen scheiding 

meer: we laten God binnen in ons leven. En onze angsten? Gaandeweg zullen ze tot bedaren 

komen en ons weer wakker schudden als we Gods liefde vergeten.  

Niet voor niets koesteren vaders en moeders hun pasgeboren kind in hun armen als het huilt. 

Om hun kind te laten weten: ik ben er. Iedere keer weer, net zo lang als nodig is om het kind 

tot bedaren te laten komen. Net zo lang als nodig is tot het kind zich veilig genoeg weet om zelf 

de wereld tegemoet te treden.  

Wees niet bang, zegt Jezus, om God toe te laten in je leven. Dan word je getuige van Gods 

aanwezigheid in de wereld.  
 

Psalm 69 eindigt zo:  

Overweging door pastor Edith Hertog 

 

Verkondigt het van de daken 

  

In Dongen staat een houten preekstoel uit de Huber-

tuskerk. Zoals dat vaker gebeurt, staan er inspire-

rende preekverhalen op afgebeeld.  

Op de afbeelding herkennen we de apostel Petrus aan 

de sleutel in zijn rechterhand. Hij verkondigt Gods 

Woord.  

Op de achtergrond zien we de tempelpoort. In de 

voorgrond een bedelaar, genezen van een verlam-

ming. Het wonder heeft plaats gevonden met het oog 

op de verkondiging. Het verhaal is echter best heftig, 

want na deze preek zullen Petrus en Johannes gear-

resteerd worden.  

Maar de twee apostelen zijn niet bang voor de gevan-

genis. Zodra ze vrijkomen met een preekverbod, zul-

len ze verder gaan met preken.  

Ik bid dat deze moed niet alleen de predikanten, 

maar ook onze gemeenschap zal inspireren om een 

kerk te worden die het geloof enthousiast uitdraagt. 

Omdat ik in U geloof, word ik uitgelachen en bespot  
Maar ik blijf tot U bidden, God.  

Want U houdt toch van mij! 
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Voorbede 

• Bidden we voor onze zusters en broeders van andere Christelijke kerken, die net als wij 

geroepen zijn om de Blijde Boodschap uit te dragen. Geef dat we elkaar tot steun mogen zijn 

in ons getuigenis van het evangelie. 

• Bidden we voor onze zusters en broeders die vervolgd worden omwille van hun geloof. Wees 

hen nabij in hun bestaan en sterk hun geloof. 

• In Dongen namen we afscheid van Rietje Goos-van Ham, weduwe van Nico Goos. Ze is 

overleden en werd 94 jaar. Ook bidden we voor Jan Beelen, echtgenoot van Maria Beelen-

Van Deursen. Hij is overleden en werd 90 jaar. Natuurlijk bidden we ook voor zuster Rafaël 

Kops, overste van de Franciscanessen van de Hoge Ham, met wie we als parochie zulke 

goede contacten mochten onderhouden. 

• In Rijen namen we afscheid van Mevrouw Nel van Opstal-Biemans, weduwe van Adrianus 

van Opstal. 

 

Korte film 

Als we bidden voor de mensen in het Midden-Oosten, kunnen onze gedachten uitgaan naar de 

bijgevoegde film van het tienjarig Irakees meisje, Mirjam (2014), dat gevlucht voor IS in een 

vluchtelingenkamp woont. Haar woorden vol geloof en vergeving passen precies bij het evange-

lie. Klik hier voor deze inspirerende film. De ondertiteling is helaas alleen in het Engels. 

 

Gebed voor gevende mensen 

Ik bid tot God voor jou 

vanwege de zorg die je voor een ander hebt, 

juist als die ander oud en kwetsbaar is, 

of als die ander alleen is en soms vergeet. 
 

Ik bid tot God voor jou 

vanwege je talent om opgewekt en attent 

je vrolijkheid aan zoveel anderen door te geven. 
 

Ik bid tot God voor jou 

als je teveel geeft en je kracht voelt wegvloeien, 

als je slordig wordt en je te snel ergert aan kleine 

dingen. 
 

Ik bid tot God voor jou 

vanwege de onrust die er in je rond kan spoken, 

vanwege de donkere nacht vol twijfel, 

als je niet kunt slapen. 
 

Ik bid tot God voor jou 

vanwege je liefde die kan bruisen en schuimen  

en zelfs over de rand van je beker kan stromen, 

omdat je liefde soms teveel is, voor enkel één leven. 

Amen. 

 

Gebed na de communie 
 

Heer, wij mogen nieuwe levenskracht ont-
vangen als we delen van het Lichaam en 

Bloed van uw Zoon. 
 

Wij bidden U: 
Geef dat het ons mag sterken in ons ver-

trouwen dat U met ons meegaat en dat 
we de moed zullen krijgen om Uw Woord 

door te geven aan de mensen die we ont-

moeten. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ige6CcXuMg
https://www.youtube.com/watch?v=_ige6CcXuMg
https://www.youtube.com/watch?v=_ige6CcXuMg
https://www.youtube.com/watch?v=_ige6CcXuMg
https://www.youtube.com/watch?v=_ige6CcXuMg
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Extra Actie Kerkbalans 

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling 

onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-

zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar en waar nodig 

pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n 

best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze 

tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan 

voorheen. 

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend 

zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact 

met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook 

diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen 

mentaal en soms ook financieel op de been houdt. 

Als parochie zien we naar elkaar om en in de toekomst 

blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek 

binnen de gestelde richtlijnen. 

Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om 

te merken dat we dit samen kunnen! 

Wij vragen u om voor onze parochie te bidden, om te 

zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat 

wij in de anderhalve-meter-samenleving samen kun-

nen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien 

naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee 

ziet u immers ook om naar de parochiaan die het 

moeilijk heeft. 

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee? 

Stort dan vandaag nog uw bijdrage op IBAN NL55 

RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen–Vaart o.v.v. extra gift 

corona.  

Alvast heel hartelijk dank! 

 

Reisbede van St. Patrick 

 

 

De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.  

De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten  

en u te beschermen tegen gevaar.  

De Heer zij onder u om u op te vangen  

wanneer u dreigt te vallen.  

De Heer zij in u om u te troosten  

als u verdriet hebt.  

Hij omgeve u als een beschermende muur,  

wanneer anderen over u heen vallen.  

De Heer zij boven u om u te zegenen.  

Zo zegene u God, vandaag, morgen  

en in de eeuwigheid.  

Amen. 

 

 
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
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