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Zondag, 28 maart 2021 

Zusters en broeders,  

Met Palmzondag beginnen we de lijdensweek. We volgen de laatste dagen van Jezus' leven.  

Herkennen daarin eigen ervaringen en we worden gevoed in een geloof dat zelfs de dood aan-

durft. Jezus Christus had slechts één doel: De liefde die Hij ontvangen heeft van God zijn Vader 

te delen met velen. Niets menselijks is onze God vreemd. Niets menselijks hoeven wij uit de 

weg te gaan.  

De livestream van Palmzondag vanuit de Maria Magdalenakerk kunt u vanaf 10.00 uur 

volgen via deze link of vier mee op HalloGilzeRijen via de tv op kanaal 41 voor Ziggo of kanaal 

1438 voor KPN.  

Na afloop van de viering van 10.30 uur in de Laurentiuskerk blijft de kerk nog een uur open voor 

het ophalen van een palmtakje.  

 

 
 

Uit het evangelie volgens Marcus 

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in de richting van Betfage en Betanië op de 

Olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: “Gaat naar het dorp daar vóór 

u en bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en 

waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en brengt het hier. En als iemand u de 

aanmerking maakt: Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt 

het spoedig weer hier terug.”  

Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur buiten op straat. Ze maakten 

het los maar sommige mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe: “Wat doet ge daar, 

om zo maar dat veulen los te maken?” Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de 

mensen lieten hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen 

en Hij ging er op zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die 

ze in het veld gehakt hadden.  

De mensen die Hem omstuwden, jubelden: “Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des 

Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge!” 

 

 

  

Op 15 maart verscheen een Vaticaans document met de naam "Antwoord op een vraag 

over het zegenen van een verbintenis van personen van hetzelfde geslacht". 

Het document vol goede bedoelingen en mooie woorden concludeert dat de zegening van 

dergelijke verbintenissen verboden is, omdat deze relaties zondig zijn.  

 

Een storm van verontwaardiging is reeds gevolgd. De Antwerpse bisschop Bonny rea-

geerde: “Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk 

is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homo-

paren, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen. Hun pijn om de Kerk is 

vandaag de mijne.”  

 

De Belgisch en Duitse bisschoppen reageren eveneens teleurgesteld en boos. De Neder-

landse bisschoppen vinden de reactie van het document echter in lijn met de leer van de 

kerk.  

Net als Mgr. Bonny wil ook ik mij verontschuldigen. In het 'LHTB Gebed' in deze brief vindt 

u een steunbetuiging aan allen in onze parochies, die zich door dit document en de dis-

cussie die volgt, gekwetst voelen. Onze parochies werken aan het vergroten van onze 

gastvrijheid en daar willen we niemand van uitsluiten.  

 

Rob van Uden 

Christus, Gij die de ontmoedigden moed inspreekt, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w


 
Pastorale brief 44 PDKDV Palmzondag 28-03-2021.docx - 2/3 - 

Lezing uit de Profeet Jesaja 

God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken: ik versta het de ontmoedigden moed 

in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord, elke morgen richt Hij het woord tot mij en ik 

luister met volle overgave. God de Heer heeft tot mij gesproken en Ik heb mij niet verzet, ik ben 

niet teruggedeinsd. 

Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn 

gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en mij bespuwden.  

God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet beschaamd staan en zal ik geen spier vertrekken. 

Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden. 

 

 
 

Kort fragment uit het lijdensverhaal volgens Johannes 

Petrus zei: “Al komen allen ten val, ik zeker niet." Jezus antwoordde hem: “Voorwaar, Ik zeg u 

nog heden, nog deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait zult juist gij Mij driemaal verloo-

chenen."  

Maar met nog meer nadruk verzekerde Petrus: “Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik 

U verloochenen." In diezelfde geest spraken allen. 

Zij kwamen nu aan een landgoed dat Getsemane heette. Daar zei Hij tot zijn leerlingen: “Blijft 

hier zitten terwijl Ik bid." Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en begon zich 

ontsteld en beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier 

en waakt."  
 

  

 
De vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder. 

De kruisweg is gemaakt door de Dongense kunstenaar Jan Willemen en hangt in de Maria 

Magdalenakerk van Rijen. Bij deze statie kunnen we bidden voor alle ouders die meelijden 

met hun kinderen en die hen onvoorwaardelijk willen steunen. 

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en 

Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt Mijn juk op uw 

schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van 

hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is 

zacht en Mijn last is licht.  
(Matteus 11, 28-30) 
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Gebed om Kalmte 

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden 

wat ik niet kan veranderen, 

moed om te veranderen wat ik kan veranderen, 

en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. 

Om één dag tegelijkertijd te leven. 

Om van één moment tegelijkertijd te genieten. 

Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede. 

Om deze zondige wereld, net zoals Jezus deed, te aanvaarden zoals hij is, 

niet zoals ik zou willen. 

Om erop te vertrouwen dat U alle dingen zal rechtzetten 

als ik me aan Uw wil overgeef. 

Zodat ik in dit leven gelukkig genoeg zal zijn 

en voor altijd volmaakt gelukkig met U in het volgende leven. Amen 

Reinhold Niebuhr (1943) 

 

 
 

 

 

LHTB gebed 
God, mijn God, verlaat mij niet, 

ook niet als mij Uw zegen ontzegd wordt, 

ook niet als ik zondig genoemd word, 

en word veroordeeld 

om wie ik ben, om wat ik ben. 

Mijn hart breekt als ik het verdriet zie 

van mijn partner, van mijn ouders. 

Wees ook hen nabij. 
 

Wat moet ik ermee aan 

als iemand mij uit Uw kerk wil verwijderen, 

als iemand mijn integriteit en mijn geloof in U 

aan de kant schuift en bespot. 

Waarom steeds dat gooien met stenen 

door vrome, al te vrome, leiders? 

Zijn ze zelf zonder zonden? 
 

Christus, U die weet wat lijden is, 

houd U niet ver als ook ik moet lijden, 

red mij van de zwijgende meerderheid. 

Houd mij vast in het vertrouwen 

dat U al in de moederschoot van mij hield, 

dat U mij met liefde aan mijn moeders borst hebt gelegd, 

dat Uw liefde bij mij is vanaf mijn eerste begin. 
 

En Christus, natuurlijk ben ik niet volmaakt 

en heb ik mijn fouten en tekorten, net als iedereen. 

Maar ik mag geloven in Uw evangelie 

dat mij leert dat U mij zoekt, 

al ga ik naar de verste uithoek op aarde. 

Ik mag mij toevertrouwen aan Uw barmhartigheid. 
 

Geef dat ik thuis mag zijn in Uw gemeenschap, 

dat ik mag wonen in uw liefde, 

dat ik mag aanzitten aan uw tafel, 

dat ik Uw zegen mag ontvangen. 
 

En, gelovig mens, als jij dit leest, 

geef me het respect dat ieder mens verdient. 

Sta naast me in onze gezamenlijke zoektocht 

om onze kerk te maken 

tot een huis met kamers voor iedereen. 

Rob van Uden (Gebed bij psalm 22)  
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