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Zondag, 14 februari 2021 

 

Zusters en broeders, 

In de tijd van Jezus en daarvoor werd ziekte dikwijls gezien als een straf van God voor je ver-

keerde manier van leven of die van je voorouders. Maar ook in onze tijd is het gevaar nog steeds 

aanwezig dat mensen die ziek worden nog een trap na krijgen; omdat het 'hun eigen schuld' is, 

omdat ze 'zwak' zijn, of wat recent klonk, omdat ze 'dor hout' zijn.  

Wanneer Jezus mensen geneest, gaat het er allereerst om dat hij ook zieken ziet als volwaardige  

kinderen van God. Hij richt zijn blik op de toekomst, op het Rijk van God.  
 

U kunt onze vieringen volgen via een livestream: 

• Zondag 14 februari om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen 

• Aswoensdag 17 februari om 19.00 uur vanuit de Maria Magdalenakerk in Rijen 

 

De Eerste Lezing is genomen uit het boek Leviticus 

De Heer sprak tot Mozes: „Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en gaat het 

lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aaron of bij een priester van diens 

geslacht brengen. Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren 

los laten hangen. Hij moet zijn baard bedekken en roepen: Onrein, onrein! 

Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven." 

 

 
 

Uit het heilig evangelie volgens Marcus 

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: „Als Gij 

wilt kunt Gij mij reinigen. "Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en 

sprak tot hem: „Ik wil, word rein." Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. 

Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem: „Zorg ervoor dat ge aan niemand 

iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voor-

geschreven, om ze het bewijs te leveren." 

Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaar-

heid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, 

maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe. 
 

  

Onrein 

'Onrein' gaat niet over de grote schoonmaak en ook niet over op tijd in bad gaan. 
Hoe gaan wij om met mensen, dichtbij en veraf, die anders zijn door hun uiterlijk 
of gedrag. Vaak sluiten wij ze buiten. We vinden ze raar, gek, vreemd zeg maar 

‘onrein’, maar dat zijn ze natuurlijk niet.  
Als we zo denken, zijn onze gedachten over hen ‘onrein’ en daarvan moeten wij 

gereinigd worden. 

Gebed 

De melaatse man wordt gered  

door zijn onverwacht grote geloof in Jezus. 

In zijn voetspoor bidden wij: 

Heer Jezus Christus, maak ons tot uw leerlingen, 

die vertrouwen op God, uw vergevingsgezinde Vader,  

om over grenzen heen 

in vrede en saamhorigheid met elkaar te kunnen leven. 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Aswoensdag 17 februari 

Aswoensdag zal zonder aanwezige kerkgangers zijn en via een livestream 

worden uitgezonden. Omdat we als parochianen onze betrokkenheid op 

elkaar en op Jezus Christus willen vasthouden, nodigen we u uit om op 

woensdag 17 februari uw palmtakje(s) tussen 14.00 uur en 16.00 uur in 

te leveren in de Laurentiuskerk in Dongen. Tijdens de Aswoensdagviering 

zullen we de ingeleverde palmtakjes verbranden. 
 

De as kunnen we natuurlijk niet bij iedereen opleggen. Maar in de viering leggen we nadruk op 

gebed en inkeer om de eigen betekenis van Aswoensdag zo goed mogelijk tot zijn recht te laten 

komen. 

Gebed bij psalm 32 

Gelukkig de mens voor wie U, God, een toevlucht bent;  

gelukkig de mens die bij U troost en vreugde vindt.  

 

Maar waarom raak ik dan, tegen mijn zin,  

verstrikt in een struikgewas van verwijten. 

Waarom word ik meegezogen in ruzie en onenigheid. 

 

U weet wat me is aangedaan, God, 

het water komt me tot de lippen. 

Ik sta toch in mijn recht? 

Ik heb redenen om kwaad te zijn? 

En ik hoef niet over me heen te laten lopen? 

 

Natuurlijk, soms lijkt het of ikzelf oogkleppen op heb, 

dan gaat mijn verdriet op de loop met mij, 

dan ren ik als een blind paard alle kanten op,  

behalve de goede. 

 

Als ik overdag alleen ben, houd ik mijn mond, 

terwijl diep in mij de verbittering groeit. 

's Nachts lig ik het donker in te kijken 

en trekken de tranen sporen over mijn wangen. 

Ach, lieve God, soms denk ik 

dat ik wegteer door wat er is gebeurd. 

 

Leid mij, God,  

doe mij de teugels van uw milde liefde aan. 

Laat me mijn tanden niet stukbijten 

op een bit van bittere wrok. 

Leg mij woorden van vergeving in de mond. 

 

Maak mijn tong los, 

dat ik durf uitspreken wat me pijn doet, 

dat ik mijn machteloosheid niet verberg, 

Help mij onder ogen zien 

mijn eigen fouten en tekortkomingen. 

 

Want, God, ik ga kapot aan de zonde of schuld die ik diep in mezelf weg stop, 

aan de wroeging en verdriet die mijn gedachten vergiftigen, 

aan de frustratie en agressie die als bijtend zuur mijn gevoelens verminken, 

geef me uw troost en uw vreugde. 

 

Gelukkig de mens voor wie U, God, een toevlucht bent;  

gelukkig de mens die bij U troost en vreugde vindt.  

 
Rob van Uden 
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Eerste lezing: Joël 2, 12-18 
Zo spreekt God, de Heer: ‘Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met 

rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij 

en barmhartig, lankmoedig en vol liefde en Hij heeft spijt over het onheil. ’Wie weet, keert Hij terug 

en krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw 

God! 

‘Blaas de bazuin op Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige bijeenkomst bijeen! 

Verzamel het volk, belegt een heilige bijeenkomst, brengt de oudsten samen en verzamelt ook de 

kinderen en de zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. 

Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van de Heer verrichten, wenen en 

zeggen: ‘Spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten, laat niet de heidenen het overheer-

sen.’ Moet men onder de volken zeggen: ‘Waar blijft hun God?’ Toen is de Heer voor zijn land opge-

komen en heeft Hij zijn volk gespaard. 

 

Evangelie: Matteüs 6, 1-6. 16-18  
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Denkt erom: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van 

de mensen, om aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel 

is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit zoals de huichelaars doen in de 

synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg U: Zij hebben 

hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter 

doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve; en uw Vader die in het verborgene ziet zal het U 

vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en 

op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen.  

Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, 

sluit de deur achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene 

ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij 

verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.  

Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was 

uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het 

verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 
 

Het Onze Vader 
In het evangelie hierboven, in de passage die we overslaan, vinden we de tekst van het Onze Vader. 

Jezus leert ons dit gebed omdat het kort is (zonder omhaal van woorden). Het is een gebed om uit 

het hoofd te kennen en vanuit het hart te bidden. 

Het gebed hebben we (met kleine vertaal-verschillen) met andere christelijke kerken gemeenschap-

pelijk. Uit de vroegste kerkelijke traditie kennen we het gebruik om het gebed elke dag driemaal te 

bidden. Paus Franciscus heeft ons een klein jaar geleden nog aanbevolen om in deze tijden van corona 

het gebed dagelijks te bidden. 

 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

In de lezingen klinkt een dringende oproep tot bekering.  
Nu is de gunstige tijd tot toekering naar God.  

Wel met een zuiver hart, geen uiterlijke schijn bij vasten, bidden en goede 
werken doen. 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade, Amen. 
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