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Zondag, 19 september 2021 

Zusters en broeders, 

Niets menselijks is de gelovige vreemd. Christenen zijn lang niet altijd vreedzame mensen. Er wordt 

heel wat gestreden in kerken en gemeenschappen, net zoals in gezinnen en familieverbanden.  

De boodschap van vandaag vanuit de lezingen is echter: ‘Laat dit nooit het laatste woord zijn. Spreek 

elkaar erop aan. Laat niet de zon ondergaan over je onenigheid’. 

In Dongen is er dit weekend alle aandacht voor de Oogstdankviering. De livestream komt 

daarom op zondag om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

De viering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 

 

Deel van de grote levensstroom 

Aarde en mens zijn met elkaar verbonden 

en delen in dezelfde oorsprong en hetzelfde lot. 

Alleen een behoedzame en zorgvuldige omgang 

zal het behoud van de aarde en van alle leven daarop garanderen. 

Immers met de aarde en met alle levende wezens 

maakt de mens deel uit van een grote familie van het leven. 

Leonardo Boff 

 

 
 
Uit het heilig evangelie volgens Marcus 

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken Galilea door; maar Hij wilde 

niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zei hun: 

„De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie 

dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan." Zij begrepen die woorden wel niet, maar schrokken ervoor 

terug Hem te ondervragen. 

Zij kwamen in Kafarnaum en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: „Waar hebt ge onderweg over 

getwist?" Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag wie 

de grootste was.  

Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: „Als iemand de eerste wil zijn, zal hij 

de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen."  

Hij nam een kind en zette het in hun midden. Hij omarmde het en sprak tot hen: „Wie een kind als 

dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij 

gezonden heeft." 

 

Overweging 

Pas als ze thuis zijn in Kafarnaüm, vraagt Jezus waarover ze onderweg aan het redetwisten waren. 

Niemand die een antwoord durft te geven. Jezus gaat zitten, neemt de rol van leraar aan en roept de 
twaalf bij zich. Zij die niet alleen groot willen zijn maar ook groter dan de ander, horen nu: ‘wie de 

belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar’. 

Wie leert mij die ene naam? 
 

Slangen en andere gluipers besluipen mij. 

Haviksogen volgen mijn gaan en staan. 

Ik verberg me in mijn eigen veilige hol, 

doe de deur op slot. 
 

Maar woede vormt een sprakeloos  

'Help!' en een machteloos 'Red mij!' 
 

Wie in deze goddeloze wereld  

leert mij die ene naam: God? 

Wie leeft mij voor: vertrouwen, geloven,  

bidden om kracht, recht, steun, bijstand? 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 54 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Zo werkt het toch niet? Jezus ontkent niet dat er een verlangen naar eer is, of dat er een hiërarchie 

in waarden bestaat maar hij verwerpt wel de gedachte dat de ‘eerste en de grootste’ belangrijker zijn 

dan de ‘laatste en de minste’. Deze radicale ommekeer van waarden klinkt de leerlingen heel vreemd 

in de oren. En Jezus maakt zijn woorden aanschouwelijk door een kind centraal te plaatsen. Hij om-

armt dit kwetsbare wezen dat een lage status heeft en identificeert zichzelf hiermee.  

 

Kracht wordt overwonnen door zwakte,  

vreugde wordt overwonnen door pijn, 

de nacht wordt overwonnen door helderheid 

en Liefde blijft wat het altijd is geweest. 

Tupak Shakur 

Dank voor de oogst 
 

Uitzinnig zingen 

en kijken naar een zee van bloemen 

op de akkerrand waar ik langs fiets; 

genieten van stroken graan en loof 

en bloemen die de akkers doorsnijden; 

het bloeien van variaties en kleuren 

die elkaar ontmoeten en groeten, 

in een gevarieerde stoet, 

als jonge mannen en vrouwen, 

die niet werken, maar flaneren, 

met hun schoonheid de hemelse Vader eren. 
 

Dieren in de wei loven Hem, 

alles wat kruipt, op vleugels gaat, 

en luistert naar het loflied van de leeuwerik; 

de bijen die nijver uitgaan, 

terugkeren en opnieuw gaan, 

enkel om het zoete zoemen, 

het eindeloos bevruchten, 

en het zweven over het land; 

de nieuwe waarheid 

met een patchwork van pixels 

een rijkdom aan vruchten, zoveel en zo divers. 
 

(Ik denk terug aan de tijd, 

van monotone eenzaamheid, 

virus en pest, wijd verspreid, 

harde werkers achtergelaten 

op de uitgeputte grond.) 
 

De hemel hoog looft Hem, 

de dauw die neerdaalt, brengt eer; 

twee loopkevers staan stil bij de slootkant 

en keuren dankbaar de bodem; 

De boer en boerin 

klinken op het groeien en krioelen 

en drinken van hun eigen wijn. 

Ze durven eindelijk weer geloven. 

 
Rob van Uden 

 


