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Zondag, 24 mei 2020 

Beste parochianen, 

Jezus zal teruggaan naar zijn Vader, maar zijn gedachten zijn ook bij ons. Zijn leerlingen, wij, 

blijven achter. Daarom richt Hij zich tot de Vader en bidt voor ons. 

Hij wil ons sterk maken en ons nabij zijn als we ons moeten weren tegen het kwaad. 

De overweging bij het evangelie wordt verzorgd door pastor Harry Lommers. 

 

Eerste Lezing, Handelingen der Apostelen 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem 

terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar 

de bovenzaal waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en 

Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, zoon van Alfeuis, Simon de IJveraar en Judas, de 

broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, 

met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. 

Woord van de Heer. Wij danken God 

 

 

Mariagebed 
 

Moeder Maria,  

toen Jezus ten hemel was opgestegen 

bent u de apostelen nabij gebleven. 

U heeft die kleine kring van leerlingen  

ondersteund met uw gebed. 

Wees ook ons nabij,  

de gemeenschap van gelovigen in ons dorp, 

want we leven op onszelf, gescheiden van elkaar 

en we willen de deuren van onze kerk weer openen. 

Maria, wees, als moeder van de kerk,  

ons nabij in ons gebed. 
 

Amen.  

Gebed 

Almachtige God, 

niemand heeft U ooit gezien. 

Maar als wij elkaar liefhebben, woont Gij in ons. 

Wij bidden U: Bewaar ons voor het kwaad 

en wijd ons toe aan de waarheid, 

zodat wij uw vreugde ten volle bezitten.  

Amen 
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Evangelie volgens Johannes, Johannes 17,1-11a 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: „Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw 

Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om 

eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat 

zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op 

aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.  

Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de 

wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven 

hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.  

Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt 

meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend 

dat Ik van U ben uitgegaan en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. 

Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al 

het mijne is van U en het uwe is van Mij. 

Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, 

terwijl Ik naar U toe kom.” 

Woord van de Heer. Lof zij U, Christus 

 

Overweging: De kennis van God 

Het evangelie van deze zevende zondag van Pasen neemt ons mee naar de zaal van het Laatste 

Avondmaal. Jezus bidt tot zijn Vader: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 

ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus” (Joh. 17, 3). Wanneer Jezus over het 

Gebed bij psalm 27 
 

God, de eenzaamheid kan me verslinden,  

de isolatie kan me boos maken, 

maar U bent mijn licht.  

Wie zou ik vrezen?  
 

Als buren, collega’s, vreemden,  

mij het leven zuur maken,  

wilt U dan voor mij een thuis zijn, 

een haven, veilig voor stormen. 
 

Ik kijk uit naar de dag 

dat ik weer kan vieren, 

dat we weer samenkomen onder Uw dak, 

elkaar ontmoeten, 

het koor horen zingen 

het orgel horen klinken, 

dat we Uw liefde in de liturgie kunnen voelen.  
 

Geef me vertrouwen, 

grond onder de voeten, 

dat ik kan bidden en zingen  

in onze gemeenschap. 

Verberg uw gelaat niet voor mij,  

maar wijs mij uw weg, God, 

lever me niet uit aan duisternis  

en zwaarmoedigheid. 
 

Rob van Uden 

Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer, 

Ik ga en Ik keer tot u terug, 

en uw hart zal zich verblijden. Alleluia. 



 
Pastorale brief 12 PDKDV 24-05-2020 Zevende zondag van Pasen.docx - 3/4 - 

eeuwig leven spreekt, bedoelt Hij het authentieke, ware leven. Hij bedoelt niet gewoon het leven 

na de dood. Hij bedoelt een leven dat ten volle leven is en daarom onttrokken is aan de dood en 

dat werkelijk reeds in deze wereld kan beginnen, of beter, dat hier móét beginnen. Alleen als 

we nu reeds op een authentieke manier leven, als we een leven leiden dat niet door de dood kan 

worden wegnomen, alleen dan komt er uitzicht op de beloofde eeuwigheid. 

Maar wat is dan dit echte eeuwige leven waaraan de dood geen schade meer kan toebrengen? 

Jezus’ antwoord hebben we gehoord: “het ware leven is dat zij U, God, kennen en Uw gezondene, 

Jezus Christus”. Jezus zegt dus heel duidelijk, dat het leven kennis is van God. Dat betekent 

vooral, dat het leven een relatie is met God. Alleen de relatie met Hem die zelf het Leven is, kan 

ons leven dragen over de afgrond van de dood heen, kan ons levend aan de overkant brengen. 

Al in de Oudheid bestond het idee, dat de mens een eeuwig leven kan vinden als hij zich hecht 

aan wat onverwoestbaar is, aan de waarheid die eeuwig is. Men moet zich als het ware met 

waarheid vullen om de eeuwigheid in zich te dragen. Welnu, in ons geloof is de Waarheid een 

Persoon, die ons door de nacht van de dood heen kan loodsen. Wij hechten ons aan God, aan 

Jezus Christus, de verrezen Heer. En zo worden wij gedragen door Degene die het Leven zelf is. 

In deze relatie leven wij, ook als we door het dal van de dood gaan, want Hij die het Leven zelf 

is, laat ons dan niet los. 

Jezus bidt: “Het eeuwig Leven is dat zij U en Uw Gezondene kennen”. Kennen in de zin van de 

Heilige Schrift is innerlijk één worden met de ander. God kennen, Christus kennen, betekent ook 

Hem altijd liefhebben, in zekere zin één met Hem worden door de kennis en de liefde. Zo wordt 

Jezus’ woord een uitnodiging aan ons. Laten wij proberen Hem steeds beter te kennen! Laat ons 

in dialoog met Hem leven! Dan leven wij echt. 

Harry Lommers, waarnemend pastoor. 

Gebed tot de Heilige Corona  

 
Almachtige God, die genadig neerziet op Uw volk 

en altijd bekommerd zijt om de zieken en de 

zwakken; Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken 

de handen opgelegd en hun zonden vergeven.  

 
Zie genadig neer op hen die nederig voor U 

staan en bidden om genezing.  

We bidden U in deze tijd van epidemie en nood, 

sta met Uw liefde en goedheid Uw volk bij.  

 
Wend deze ziekte van ons af, laat hen die erdoor 

getroffen zijn weer genezen, bescherm hen die 

door Uw goedheid, tot nu toe, ervan bewaard 

zijn gebleven  

en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen. 

 
Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!  

Heilige Corona, bid voor ons!  

Heilige Sebastiaan, bid voor ons!  

Heilige Rochus, bid voor ons! Amen! 

De Heilige Corona van Egypte, 
Heeft u wel eens gehoord van de heilige Corona van Egypte (overleden 177 na Chr.). Ik ken haar 
naam dankzij een recent artikel in dagblad Trouw. Er is heel weinig over haar bekend. Vaak wordt 

verteld dat ze als jonge meid van zestien jaar werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te 
troosten die werden gemarteld. Van Corona wordt verteld dat haar lichaam door terug zwiepende 
bomen in stukken gescheurd zou zijn. Op het Duitse bidprentje, hierboven, ziet u dat afgebeeld.  
Ze was nog een jonge meid van zestien jaar, maar ze durfde haar leven te geven voor het geloof 
in Christus. Dat heeft respect afgedwongen in de jonge kerk. En met haar naam werd eeuwenlang 
haar dappere geloofsgetuigenis verspreid. In onze tijd leek haar naam bijna verloren.  
De Dom van Aken heeft enkele relieken van Corona, maar ze lagen diep in de kelder. Toevallig 

werden haar relieken kort voor de pandemie tevoorschijn gehaald voor een tentoonstelling.  
En door de pandemie neemt de belangstelling voor deze vroege heilige weer snel toe.  
Het gebed dat is afgedrukt, is van recente datum. 
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Caritascollecte 24 mei 2020 

Wie trekt zich het lot aan van huishoudens die onvoldoende geld overhouden voor hun levens-

onderhoud? Waar kunnen mensen terecht voor eten als andere voorzieningen ontoereikend zijn 

om rond te komen? Voedselbank de Baronie, die ook een dependance heeft in Dongen, voorziet 

in directe hulp aan mensen die het zo hard nodig hebben. 

Ze leveren een bijdrage aan de bestrijding van armoede en verspilling als onderdeel van de 

‘wegwerpmaatschappij’ wordt tegengegaan. Natuurlijk heeft voedselbank de Baronie ook finan-

ciële middelen nodig om de organisatie van hun werk goed te laten verlopen. 

Wilt u helpen, stort uw bijdrage dan op bankrekening NL12 RABO 0111 9857 57 t.n.v. Caritas 

Dongen onder vermelding van Voedselbank de Baronie. 

Hartelijk dank voor uw hulp. 
 

Gebedsintentie 

Goede God, we bidden voor hen die zich voorbereiden op hun kerkelijk huwelijk. We willen deze 

week in het bijzonder bidden voor Gerard Driesen en Monique Wiaterek die elkaar het ja-woord 

zullen geven.  

Gedenk ook onze dierbaren die door de dood van ons zijn heen gegaan en die leven in de ver-

wachting der verrijzenis. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van 

uw Aanschijn..  

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

 

 Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

Zegenbede 
 

God gelooft in jou. 

Ontvang de zegen van de Heer; God gelooft in jou! 

Omdat Hij jou geschapen heeft naar Zijn beeld. 

Hij noemt jou de kroon van Zijn schepping. 

God gelooft in jou en in een hoopvolle toekomst voor jou met Hem. 

Hij heeft een plan voor je leven,  

omdat Hij gelooft dat jij een geschenk bent voor deze wereld. 

Hij heeft je uitgekozen om door jou heen Zijn verhaal te schrijven. 

En Hij heeft je een uitzonderlijke eigenheid gegeven  

om Hem te weerspiegelen in deze wereld. 

God gelooft in jou als je twijfelt of Hij bestaat. 

God gelooft in jou als je zweert dat je niet in Hem gelooft. 

God gelooft in jou als je je kapot schaamt en je jezelf alles verwijt. 

Hij gelooft in jou als je denkt dat al je kansen verkeken zijn. 

Hij gelooft in jou als je jezelf niet kunt vergeven. 

God gelooft in jou als je tegen jezelf zegt dat je een held op sokken bent. 

Hij gelooft in jou als je denkt dat je het nooit meer goed kunt doen. 

En Hij gelooft in jou als je opstaat om toch weer te vallen. 

God gelooft in jou; daarom zond Hij zijn Zoon naar deze wereld  

om jou te redden en te verlossen en als God ‘ja’ zegt tegen jou,  

dan kun jij Hem geen groter plezier doen dan Zijn ‘ja’ met jouw ‘ja’ te beant-

woorden. 

God heeft Zijn armen uitgespreid om je te verwelkomen. 

God heeft een bijzonder plekje in Zijn hart voor jou;  

het hart van de Vader is jouw thuis en je hart zal rusteloos blijven  

totdat het rust gevonden heeft in Hem. 

Wees daarmee gezegend! 
 

Wilkin van de Kamp, Live in Love 
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