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Zondag, 27 juni 2021, 

Zuster en broeders, 
Geloven is vertrouwen. Vertrouwen is je overgeven aan iets of iemand die nog niet heeft 

laten zien dat hij of zij het vertrouwen waard is. Je weet pas dat het werkt als je je hebt 
toevertrouwd. Het helpt wanneer je mensen met vertrouwen om je heen hebt of mensen 
die getuigen van anderen die durven vertrouwen. 

Komende zondag kunnen we u weer welkom heten, wanneer we in de kerk samenkomen of 
wanneer u met ons meekijkt via de gestreamde viering van de parochie.  
Bijzondere aandacht is er voor Mart van Lieshout die deze zondag in de Laurentiuskerk 

wordt gedoopt.  
De livestream van de viering van deze zondag begint om 10.30 uur en komt uit de 
Laurentiuskerk. U kunt de viering ook volgen via de tv op HalloGilzeRijen. 

 

Korte film bij het gebed: ‘Anders, authentiek’ 

 
In 2012 ondertekende Mgr. Van Burgstede namens de R.K. Kerk een interkerkelijke 
verklaring tegen homoangst en haat. Het document pleit voor respectvol, vreedzaam 

en liefdevol met elkaar om te gaan.  
Ook in onze eigen omgeving proberen we ons steentje bij te dragen. 
Het gebed ‘Anders, authentiek' werd geschreven voor zondag 17 mei. 

Wessel van Wanrooij maakte vervolgens een ontroerende korte film bij het gebed.  
 
In het gebed ziet u de Sint Jozefschool met de Magdalenakerk op de achtergrond en 

de pastorie van Dongen. 
De film kreeg op meerdere plaatsen aandacht en staat inmiddels ook op de website 
van het C.O.C. Nederland en de Raad van Kerken Nederland. 

 
Bekijk de film via deze link. 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://vimeo.com/564690690
https://vimeo.com/564690690
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Openingsgebed 
dat wij U Vader mogen noemen 

en dat we kinderen van het licht zijn. 

Wij bidden U dat wij niet verloren raken 
of verdwalen in de duisternis, 

maar dat we altijd zichtbaar voor anderen 

leven in het licht van de waarheid. Amen. 
 

Lezing uit het boek Wijsheid 

Alles ter wereld dient om het leven in stand te houden. In geen enkel schepsel ligt de kiem 
van de dood en het dodenrijk kan op aarde geen rechten doen gelden, want rechtvaardig-
heid maakt onsterfelijk.  

God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen 
wezen. Maar de Kwade heeft uit jaloezie de dood in de wereld gebracht; ieder die hem 
toebehoort, roept de dood over zich af. 
 

 

Lezing uit de Tweede brief aan de Korinthiërs 
Over jullie is veel goeds te zeggen! Jullie geloof is sterk en jullie kunnen er goed over ver-

tellen. Jullie kennis is groot. Jullie doen altijd je uiterste best. En jullie leven vanuit de liefde, 

die ik jullie geleerd heb. Geef daarom nu ook je volledige steun aan de actie voor Jeruzalem. 

Jullie weten wat onze Heer Jezus Christus voor jullie gedaan heeft. Hij heeft zijn hemelse 

positie opgegeven en zijn lijden geaccepteerd. Dat deed hij uit goedheid voor jullie. Want 

door zijn lijden krijgen jullie het hemelse leven. 

Het is niet de bedoeling dat jullie zelf in moeilijkheden komen door anderen te helpen. Het 

gaat erom dat jullie laten zien dat er eenheid is. De nieuwe tijd is gekomen. Daarom moeten 

jullie nu laten zien dat de christenen een eenheid vormen. Jullie steunen de christenen in 

Jeruzalem, die jullie hulp nodig hebben. Maar zij geven jullie ook iets terug, dat jullie nodig 

hebben: hun dank en hun gebed.  

Zo staat het ook in de heilige boeken: "Niemand had te veel en niemand had te weinig." 

 

Uw woord is waarheid, Heer.  

Wijd deze dopeling en ons allen ons toe aan de Waarheid. 

Alleluia. 

Gebed voor de dopeling 
God, we komen met ons kind en eren U. 

Want we weten dat iedereen struikelt en valt, 
dat je niet kunt leven zonder blauwe plekken, 
maar Gij schept, herschept en maakt nieuw. 

 
Een leven lang duurt uw goedheid, God. 
Behoed dan dit kind  

voor de dood van een lauw bestaan,  
voor onverschilligheid, somberen en duisternis. 
 

Zing uw psalmen in zijn ziel. 
Zalf hem met uw Geest, 
kleed hem in het wit 

en laat hem dansen in uw licht en liefde. 
 
Rob van Uden, gebed bij psalm 30 
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Uit het heilig evangelie volgens Marcus 
In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was, stroomde veel volk bij Hem 
samen. Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond kwam er een zekere Jairus, de 

overste van de synagoge. Toen hij Hem zag viel hij Hem te voet en smeekte Hem met 
aandrang: „Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven, kom toch haar de handen opleggen 
opdat ze mag genezen en leven." Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde 

Hem en drong van alle kanten op.  
Men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: „Uw dochter is 
gestorven. Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?" Jezus ving op wat er 

bericht werd en zei tot de overste van de synagoge: „Wees niet bang, maar blijf geloven."  
Hij liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van 
Jakobus. Toen zij aan het huis van de overste kwamen zag Hij het rouwmisbaar van mensen 

die luid weenden en weeklaagden.  
Hij ging naar binnen en zei tot hen: „Waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet 
gestorven, maar slaapt."  

Doch ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn metge-
zellen en de vader en moeder van het kind het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte 
de hand van het kind en zei tot haar:  

„Talita koemi"; wat vertaald betekent: “Meisje, sta op”. Onmiddellijk stond het meisje op 
en liep rond, want het was twaalf jaar. 
En ze stonden stom van verbazing. Hij legde hun nadrukkelijk op dat niemand het te weten 

mocht komen en voegde eraan toe dat men haar te eten moest geven. 
 

 

Zegen 
Geloof redt. 

Het laat de Heer niet onberoerd 
wie er uitdrukkelijk of in stilte om vraagt. 

Hij is ons nabij en doet ons opleven 
ook in de dagen die komen. 

Bidden we dat God ons daartoe zal zegenen, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

Vredesgebed 

Heer, Jezus Christus, 

in de ontmoeting met mensen hebt u telkens 

uw liefde en betrokkenheid laten zien bij onze zorgen, 

ons verdriet en de hoop op genezing. 

Zo wijst u ons de weg naar uw en onze Vader. 

Wij vragen u ook vandaag onze gids te zijn 

als lijden en onenigheid ons treffen. 

Let niet op ons kwaad maar versterk ons geloof 

en schenk ons uw vrede. 
 


