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Zondag, 20 juni 2021 

Zusters en broeders,  

Overvallen worden door een grote ramp: ook wij weten er nu van en hebben het ervaren: lang-

zaamaan klimmen we uit het ‘Coronadal’. Paus Franciscus sprak vorig jaar op het lege Sint 

Pietersplein de indrukwekkende woorden: ‘Wij moeten de Heer die ligt te slapen, wakker bidden.’ 

Het gebed van de Paus is nog steeds een inspiratiebron om op een goede manier te reageren op 

rampen en onrecht. De Paus zegende de wereld met het heilig Sacrament, de aanwezigheid van 

de Heer in ons midden. Ook deze zondag kunnen we God opzoeken, Hem eren, danken en bidden 

omwille van de wereld rondom.  

U kunt de viering van komende zondag volgen via de livestream vanuit de Maria Mag-

dalenakerk. De uitzending is ook te zien via Hallo Gilze Rijen vanaf 10.00 uur! 

 

Eerste Lezing uit het boek Job 

In die tijd begon de Heer, in storm en wind tot Job te spreken: „Waar was je toen de zee haar 

poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot; toen Ik haar kleedde in wolken 

en hulde in windels van wolkenslierten; toen Ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde 

en zei: Tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven?" 

 

 

Gebed voor slaafgemaakte mensen  

Wij worden ingescheept om de zee op te gaan,  

om als handelswaar te worden vervoerd. 

Ons leven is ondergeschikt aan macht en geld  

en wij ondervinden geweld boven een kolkende afgrond. 
 

De stormwind giert, golven worden opgezweept. 

Ze rijzen omhoog en ze zinken weer neer. 

Wij zijn onszelf niet, verlamd van ontzetting. 

We huilen met elkaar in het ruim, 

we prevelen gebeden. 
 

Amazing Grace, wees ons nabij,  

de slachtoffers van vroeger en nu, 

afhankelijk gemaakt om als slaven  

te leven, te wonen en te werken in een vrij land.  
 

Barmhartige, luister naar deze stemmen uit de hel, 

ontmenselijkte, slaafgemaakte mensen 

bevrijdt hen uit deze benauwde ellende. 
 

Laat de storm in hun leven tot een briesje bedaren  

geef kalmte en nieuwe moed, breng de golven tot rust, 

en breng hen in een veilige haven. 

 
Rob van Uden, gebed bij Psalm 107 

In sterke verhalen worden ons ervaringen aangereikt 

om ons te sterken op onze levensweg: 

twijfel die ons triggert om te groeien in geloof, 

een bevrijdend woord dat de stormen van het leven doet bedaren. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Uit het heilig evangelie volgens Marcus 

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: „Laten we oversteken." 

Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten 

begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al 

vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker 

en zeiden Hem: „Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?" Hij stond op, richtte zich met 

dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: „Zwijg stil!" De wind ging liggen en het 

werd volmaakt stil.  

Hij sprak tot hen: „Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" 

Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: „Wie is Hij toch, dat zelfs wind en 

water Hem gehoorzamen?" 
 

 
In een deel van psalm 107 komen beelden in voor van verlosten op de kolkende zee. Juist nu er 

in het Rijksmuseum in Amsterdam een tentoonstelling over slavernij loopt, voerden de beelden 

van de psalm (verzen 23 - 30) mij in gedachten naar de geschiedenis van de slaventransporten. 

In de loop van de tijd zijn miljoenen mensen als slaaf verhandeld, ook door Nederlanders.  

Nederlanders kochten bijvoorbeeld slaven op in Afrika en verkochten ze weer in Brazilië en Su-

riname. De beelden van die tijd zijn in het gebed gebruikt. Ik heb mij ook de vraag gesteld hoe 

het tegenwoordig eigenlijk zit met slavernij. Af en toe komt het in het nieuws. Op de website 

van de organisatie van Fairwork (www.fairwork.nu) kwam ik goede verhalen tegen. Ook vond ik 

een goede inleiding: https://www.youtube.com/watch?v=R3u89pFNLxE.  

 

 

Stormen zijn er te over, om ons heen, in onszelf. 

We zoeken naar vrede, in onze omgeving en in ons zelf. 

Wij bidden om vrede die rust geeft om met elkaar verbonden te blijven. 

Bidden wij daarom: 
 

Heer Jezus Christus, Gij die de rust zelve zijt 

terwijl we door van alles worden overvallen, 

wij bidden U nu wakker 

opdat uw Woord in ons de vrede aanwakkert, 

opdat uw Aanwezigheid ons kracht geeft uw vrede te delen. 

Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen. 

De liefde van Christus laat ons geen rust 

sinds wij hebben ingezien dat Een is gestorven voor allen.  

http://www.fairwork.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=R3u89pFNLxE
https://www.youtube.com/watch?v=R3u89pFNLxE

