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Zondag, 28 juni 2020 

Broeders en zusters, 

In deze laatste Pastorale Brief is veel aandacht voor een deugd: ‘Gastvrijheid’. Misschien denk 

je daarbij aan de hartelijke ontvangst van vrienden, collega’s of andere naasten.  

In de parochie denken we bijvoorbeeld aan samen eten met vluchtelingen of anderen mensen 

met een bijzondere achtergrond.  

De Heilige Vincentius had een gastvrij hart voor de kwetsbaren en armen. En wanneer Jezus 

over gastvrijheid spreekt, denkt hij aan de gastvrijheid voor de verkondigers van zijn Blijde 

Boodschap.  

Het is dus een veelkleurige deugd. De overweging is van pastor Rob van Uden. 

 

 

 
 

Gebed 

 

Eerste Lezing uit het tweede boek der Koningen 

Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die 

hem met aandrang uitnodigde bij haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het 

vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten.  

Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: „Luister eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons 

aan huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem 

metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, 

kan hij daar zijn intrek nemen." 

Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te 

rusten leggen. Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: „Kunnen we dan werkelijk niets voor 

haar doen?"  

Gechazi antwoordde: „Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud." Toen zei Elisa: „Roep 

haar." De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: „Volgend jaar om 

deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken." 

Woord van de Heer. Wij danken God.  

Wij zijn niet altijd gastvrij. Het lukt 

ons niet, om telkens weer, de deur 
van ons hart te openen voor elkaar 

en voor God.  
Daarom vragen we God en elkaar 

om deze tekorten bij ons weg te ne-
men. 

 

Heer onze God, in mensen komt Gij ons tegemoet, 
in hun gelaat kunnen wij U herkennen. 

Wij bidden U dat wij aan deze dagelijkse uitnodiging  

niet voorbijgaan, maar dat we gastvrij worden  
en openstaan voor ieder die uw profeet kan zijn 

en ons op zijn of haar manier vertelt van uw Zoon, Jezus Christus, 
die leeft en heerst met U, tot in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 
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Gebed  

 

Evangelie volgens Matteus, het slot van hoofdstuk 10 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: „Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; 

wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij 

volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen en wie zijn leven verliest om Mijnent-

wil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezon-

den heeft. 

Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en 

wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een 

deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, 

omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan". 

Woord van de Heer. Lof zij U, Christus. 

 

Overweging 

Het fragment dat we zojuist hebben gelezen, komt uit een hoofd-

stuk dat in zijn geheel is gewijd aan de zending van de twaalf 

leerlingen. De twaalf gaan een boodschap verkondigen: ‘Het ko-

ninkrijk der hemelen is nabij'. Op hun missiereis zullen ze zieken 

genezen, melaatsen reinigen, het kwaad en de verwarring uit 

mensen verdrijven en zelfs doden opwekken. Dat lijkt prachtig, 

maar de leerlingen zullen niet overal vriendelijk ontvangen wor-

den. Jezus waarschuwt dat ze ook tegenwerking en geweld zullen 

ontmoeten: ‘Wees niet bang. Als God zelfs voor de mussen zorgt, 

hoeveel te meer dan voor jullie.’ In de eerste regels van het 

evangelie van deze dag spoort Jezus de leerlingen nog aan. Maar 

de tekst eindigt met een bemoediging; ze zullen gastvrij ontvan-

gen worden: 'Wie jullie opneemt, neemt Mij op.' Jezus bemoedigt 

daarmee ook de gastheren en gastvrouwen van deze verkondi-

gers. Dit zendingshoofdstuk schetst het wezen van de kerk. Kerk 

zijn, dat is leren, doen én verkondigen.  

Op het Glas in Loodraam uit Rijen is duidelijk in beeld gebracht 

hoe de apostelen worden verdeeld in groepjes van twee. Zo be-

gint de kerk. De leerlingen gaan op weg, met een staf, een kleine 

tas, zonder geld en volledig afhankelijk van de gastvrijheid die ze 

zullen ontmoeten. Hun kwetsbaarheid is een keuze van Jezus. De enige bescherming die ze hebben, 

dat is God.  

Wij worden uitgedaagd om diezelfde weg te gaan: leren, doen én verkondigen. Juist aan de verkon-
diging heeft het de parochies in onze streken ernstig ontbroken. Overigens denk ik dat de opdracht 

begint bij de voorgangers. Zij zouden zich moeten afvragen: ‘Welke concrete handvatten geef ik mijn 

toehoorders om het geloof te doen én door te geven?`  

God, ik geef U mijn hart en mijn leven. 

Ik zing U toe. U kent de route die ik ga. 
Wat er ook gebeurt, U trekt met mij mee 

al is er verwarring, wanhoop, zwaarmoedigheid. 
 

Bewandel ik verkeerde wegen, U schrijft u mij niet af.  
Wordt mij onrecht aangedaan, U staat achter mij. 

U gaat met mij mee door de woestijn van mijn leven. 

 
U geeft me de mensen om mij heen, 

geeft me vertrouwen, geeft me kracht; 
U bent mijn onderdak op de weg  

door dit onvoorspelbaar leven. 
 

Rob van Uden 
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Tegelijk, als gelovige zou je jezelf de vraag moeten stellen: . Wat heb ik geleerd? Wat kan ik doen? 

Wie vertel ik dit?’ Net als de leerlingen op het Glas in Loodraam worden wij elke week gezonden: om 

te leren, te doen en te verkondigen.  

Net als de twaalf hebben we weinig: Voeten geschoeid met enkele levenswijsheden, een schamele 

tas met kennis van het evangelie en leunend op de staf van ons Godsvertrouwen. Christus weet dat 

we kwetsbaar zijn, dat we met lege handen onderweg gaan, maar hij blaast in ons hart het vuur van 

Gods liefde aan, opdat we durven zeggen: “Ik vertrouw er gewoon op dat God mij nabij is. En jou 

ook!” 

 

Vincentius neemt armen op 

Dit beeld van Vincentius staat in de Annakerk van Molenschot. Vincentius a Paulo 

is een eenvoudige Franse priester. In 1605 valt hij in handen van Turkse zeero-

vers, die hem als slaaf verkopen. In 1607 weet hij aan zijn slavenhandelaren te 

ontkomen. Een aantal jaren later krijgt Vincentius de pastorale zorg voor galei-

slaven. En natuurlijk voelde hij zich door zijn eigen geschiedenis met hen ver-

bonden. Wellicht is afschaffing van de slavernij nog niet in zijn hoofd opgeko-

men, maar hij deed er alles aan om het lot van de slaven te verbeteren.  

Al tijdens zijn leven was zijn zorg voor wezen, zieke kinderen, ongehuwde moe-

ders, blinden en mensen met psychische problemen legendarisch. Hij stichtte 

de Lazaristen. Geïnspireerd door zijn gedachtengoed wordt de congregatie van 

de Zusters van Liefde opgericht en verschijnen overal, ook in Dongen, Vincen-

tiusverenigingen. Tekenend voor de orde zijn de woorden van Vincentius: "Ik 

geef je als klooster de straat, als cel de ziekenkamers, als kapel de parochiekerk, 

als slot de gehoorzaamheid en als sluier de ingetogenheid". 

 

Onze zending 

Naar aanleiding van deze zondag overwegen we onze zending. 

 

Ter afsluiting 

Op zaterdag 14 maart begon de Lockdown en werden onze kerken gesloten. Ze bleven dicht tot en 

met 31 mei. Vanaf 1 juni mochten we onze deuren weer openen voor 30 personen, maar ook juni 

werd getekend door de Corona-maatregelen: aanmelden, uw handen ontsmetten en de communie 

uitreiken met een liturgisch pincet via een communiescherm. De anderhalvemeter-kerk blijft nog 

bestaan, maar ná 1 juli hoeft u zich voorlopig niet meer aan te melden. We noteren (alleen met uw 

goedvinden) uw naam, want er mogen méér dan genoeg mensen binnen. Daarmee wordt een histo-

rische periode afgesloten. 

Wekelijks verschenen er Pastorale Brieven, die de bedoeling hadden u troost en inspiratie te bieden. 

Daar hebben wij met plezier aan gewerkt. Het was fijn dat we in tijden van isolatie contact konden 

houden en u iets moois konden bieden. Natuurlijk zijn we dankbaar voor de vele positieve reacties. 

We zullen bekijken of we, in de toekomst, dit communicatiemiddel nog kunnen benutten.  
 

Namens Pastoraal Team en Redactie, 
 

Rob van Uden 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

Drie levenswijsheden waarmee onze voeten zijn geschoeid:  

1. Als ik de ander zie als een kind van God, geeft God mij respect voor de ander. 

2. Als ik zie dat ikzelf Gods barmhartigheid nodig heb, gun ik het ook een ander. 

3. Als ik de ander aanspreek vanuit God's liefde, is de kans op welwillendheid groter. 

 

Drie dingen die we weten uit het evangelie: 

1. Jezus Christus heeft de zonde en de dood in wezen overwonnen.  

2. Als je gelooft in God, wil je ook je naaste liefhebben. 

3. Gods Rijk ligt in de toekomst, maar ook in het heden. 

 

Drie dingen waarop we kunnen steunen: 

1. Jezus Christus is gekomen om mensen te redden, niet om ze te veroordelen. 

2. De Vader is vaak dichter bij ons dan wij bij Hem. 

3. De Heilige Geest zal ons ingeven wat we moeten zeggen. 


