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Zondag, 20 december 2020 

Zusters en broeders, 

 

Eerste Lezing uit het tweede boek Samuël 

Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn 

vijanden, in heel de omtrek hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Natan: „Nu moet u 

eens zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!"  

Natan zei tot de koning: „Doe gerust wat u van plan bent, de Heer staat u bij." 

Maar diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan: „Zeg aan mijn dienaar 

David: Zo spreekt de Heer: Gij wilt voor mij een huis bouwen en mij daarin laten wonen? 

Zo spreekt de Heer, Heer van de hemelse machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de 

schapen vandaan om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb ik u bijgestaan, 

al uw vijanden heb ik vernietigd, uw naam heb ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. 

Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen. 

Het wordt niet meer opgeschrikt en door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger, in de tijd 

dat ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met 

rust laten. De Heer kondigt u aan dat hij voor u een huis zal oprichten. Zo zal uw huis en uw 

koninklijke macht altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig." 

 

Het evangelie volgens Lucas 
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een 

stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis 

van David; de naam van de maagd was Maria.  

Opnieuw gaan we in een lockdown. De nachtmis zullen we alleen via de livestream kunnen 

bijwonen. Juist nu we behoefte hebben aan troost, bemoediging en een Blijde Boodschap, 

moeten we de samenkomst in de kerk missen. Geen Gloria in Excelsis Deo met zijn allen. 

Kerstmis wordt een feest met de luiken dicht en het alarm op scherp: God, laat deze nare 

ziekte aan ons huis voorbij gaan.  

In het evangelie van komende zondag kunnen we wel iets van onze onzekerheid herken-

nen: Maria schrikt en is bang van de engel die haar verschijnt. De boodschap die ze krijgt, 

is voor haar als ongetrouwde vrouw bedreigend. Maar ze weet haar vertrouwen te herwin-

nen. Haar geloof overwint haar angst en onzekerheid. 

Gebed bij psalm 89 

God, ik wil iedereen vertellen 

van het vele goede dat ik van U kreeg. 

U wilt er voor mij zijn, 

zelfs als ik U vergeet en verlies. 
 

Elke dag opnieuw richt U mijn ziel op Uw Rijk, 

zet mij met beide voeten op de aarde. 

Aan tafel bid ik Uw woorden van trouw 

en door begeesterde mensen spreekt U mij aan. 
 

Vader van allen, mijn rots, mijn geluk, 

mijn kinderen zien dat uw woord leeft in mijn hart. 

Uw verbond is mijn steun en mijn troost, 

Uw genade is mij voor altijd vertrouwd. 
 

Rob van Uden 
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Hij trad bij haar binnen en sprak: „Verheug u, de Heer is met u." Zij schrok van dat woord en vroeg 

zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: „Vrees niet Maria, want gij 

hebt genade gevonden bij God.  

Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. 

Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van 

zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn 

koningschap zal nooit een einde komen."  

Maria echter sprak tot de engel: „Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?"  

Hierop gaf de engel haar ten antwoord: „De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd 

worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft 

ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God ís 

niets onmogelijk." Nu zei Maria: „Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord."  

En de engel ging van haar heen.  

 

We kunnen geen kerstmis vieren zoals we gewend zijn, maar de bisschoppen hebben een webpagina 

gemaakt, waarop u geholpen wordt zo optimaal als mogelijk is, kerstmis te vieren: 

Vier Kerstmis! We wensen u ondanks Covid-19 gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling. 

Christus komt. Houd moed, houd hoop! 
 

Maak kennis met de Alphacursus 

Sinds 2019 zijn onze parochies betrokken bij de Alphacursus in Dongen. Deze cursus werd in de jaren 

’90 ontwikkeld in de Anglicaanse Kerk en heeft sindsdien de grenzen van vele landen en kerken 

overschreden. De Alphacursus is een oecumenisch initiatief en wordt door onze parochies onder-

steund. We weten natuurlijk nog niet wat er kan met de coronamaatregelen, maar voor dinsdagavond 

19 januari 2021, van 19.00 uur tot 20.30 uur, staat een introductieavond gepland. We willen mensen  

die belangstelling hebben voor deze Alphacursus de mogelijkheid bieden om vrij-

blijvend kennis te maken. Het is een gelegenheid om de mensen die het organi-

seren te leren kennen. 

In het Alphateam zitten mensen uit vier verschillende kerken. We willen gedu-

rende elf avonden (en een weekendje weg) op zoek gaan naar de zin van het 

leven en de betekenis van het christelijk geloof. De cursusavonden zullen 

fysiek gegeven worden, elke dinsdagavond, vanaf 19 januari (wanneer 

de maatregelen dat toelaten), maar zullen ook online worden 

aangeboden, op de donderdagavonden, vanaf 21 januari. 

We komen samen op dinsdagavonden van 19.00 uur tot 20.30 uur in het Parochiecentrum van Don-

gen in de periode van 19 januari t/m april 2021. 

Altijd al willen weten wat nou ‘Alpha’ is? Kom dan op 19 januari a.s. zelf eens polshoogte nemen. Om 

19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar in het Parochiecentrum, Hoge Ham 84, Dongen. Bel 

voor meer informatie naar tel. 06-15246759. 

Het is in ieder geval leuk om de adventsfilmpjes van Alpha Nederland te bekijken.  

 

Alle weekendvieringen gaan vanaf 19 december tot en met 17 januari 2021 niet door! 

Op Eerste Kerstdag wordt de viering in de Laurentiuskerk uitgezonden. Zie de link op de website. 
 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

 

Klik hier voor een mooie inleiding op Maria in de Advent: 
een bezinning voor de Advent door Mgr. Woorts 

Ik mag terugkijken op een bescheiden viering van mijn 25 jarig diakenjubileum. 

Dankzij de vele kaartjes, bloemen en verrassingen heb ik toch een mooi en 

warm feest kunnen vieren. Rob van Uden 

Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

Pastor Simon Kuyten is op woensdag 16 december 2020 te Tilburg overleden. 

Zijn uitvaartviering is in besloten kring, maar wel te volgen via een livestream. 

Klik hier voor meer informatie en zijn levensloop op onze website. 

http://www.vierkerstmis.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=EwZmDR-vl6g
https://www.parochiedongen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SrwLPa3zKnI&t=23s&ab_channel=CentrumvoorParochiespiritualiteit
https://www.youtube.com/watch?v=SrwLPa3zKnI&t=23s&ab_channel=CentrumvoorParochiespiritualiteit
https://www.parochieheiligegeest.nl/nieuwsberichten/rob-van-uden-25-jaar-diaken/
mailto:info@parochiedongen.nl
mailto:info@parochiedongen.nl
http://www.sdg-audiovisueel.nl/stream/uitvaart-simon-kuijten/?pw=S23-K12
https://www.parochiedongen.nl/

