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Zondag, 26 september 2021 

Zusters en broeders,  

De boodschap van 26ste zondag door het jaar is dat je het goede moet doen, niet omdat iemand 

je dat gebiedt, maar gewoon omdat het goed is. Het is goed, omdat het past in Gods plan. 

Wanneer het in Gods plan past, leidt het goede naar een beloofd land of naar God zelf.  

In Rijen en Molenschot worden de lezingen van deze zondag gevolgd. Pastor Edith Hertog gaat 

hierin voor. In Dongen wordt het 100 jarig jubileum van het kerkgebouw gevierd. Daarbij hoort 

een eigen feestelijke liturgie. Vicaris Paul Verbeek gaat, samen met Joost de Bont en Rob van 

Uden, voor in deze viering. De Pastorale Brief geeft aandacht aan beide liturgieën. 

De livestream komt vanaf 10.30 uur vanuit Dongen en is ook te zien via HalloGilzeRijen. 

 

Bezinning 
Ondanks onze goede voornemens om God te volgen, 

laten we ons vaak afleiden door aardse zaken 
of beschikken we over onvoldoende openheid 

om onze broeders en zusters  
die hun geloof op hun eigen manier beleven, 

op waarde te schatten. 
Keren we een moment in onszelf en bidden we om ontferming 

voor de keren dat we tekortschoten in liefde voor God en voor elkaar. 
 

Tweede Lezing: uit de brief aan de Christenen van Efeze. 2, 19-22 

Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer,  

maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,  

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,  

terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,  

die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.  

 

Thuis in uw huis 

Na anderhalf jaar isolatie en beperking 

bidden en zingen we het voor U uit.  

God, U bent het fundament van ons leven. 

Met hart en ziel vieren we  

het jubileum van dit huis. 
 

Een eeuw lang  

vinden mussen hier een schuilplaats,  

bouwen zwaluwen hier een nestje om te broeden 

en komen wij, gelovigen, samen rond het altaar  

waar U aanwezig bent 

als gastheer van dit feest! 
 

Zoveel lieve namen klinken mee 

als we hier de drempel over gaan. 

Zoveel verdrietige, mooie, dankbare momenten, 

zoveel twijfels, vragen en geloof, 

zoveel herinneringen vinden onderdak  

onder deze grote koepel. 
 

Wij danken U, God,  

omdat wij thuis zijn in Uw huis, 

omdat we elkaar  

steeds weer mogen vinden  

en ons met elkaar mogen verbinden, 

om uw lof te zingen. 
 

Kom bij ons, breng ons samen, 

wees ons brood voor onderweg. 

God, zie naar ons om. 
 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 84 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Evangelie: Uit het heilig evangelie volgens Lucas  19, 1-10  

In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok, poogde een zekere Zacheüs, 

hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin 

niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om hem toch te zien liep hij hard 

vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom omdat Jezus daar langs zou komen. Toen Jezus bij 

die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: „Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 

vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn." Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol 

blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: „Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan 

nemen!" 

Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: „Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit 

aan de armen en als ik iemand iets afgeperst heb geef ik het hem vierdubbel terug." Jezus sprak 

tot hem: „Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abra-

ham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren was.” 
 

 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus 

In die tijd zei Johannes tot Jezus: “Meester, we hebben iemand die ons niet volgt in uw naam 

duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van 

ons was.” Maar Jezus zei: ”Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam 

zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand u een 

beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem 

zeker niet ontgaan. 

Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter 

voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u 

aanleiding tot zonde te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan, 

dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur. Het is beter voor 

u kreupel het leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden ge-

worpen. Het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan, dan in het bezit van twee 

ogen in de hel te worden geworpen, waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.” 
 

Overweging bij het evangelie van Marcus 

In het evangelieverhaal horen we een radicale uitspraak van Jezus. Hij wil ons beletten dat we 

anderen van hun geloof afbrengen. Hak je hand af, hak je voet af of ruk je oog uit als het je op 

het verkeerde pad brengt. Je wil na je dood niet in de Gehenna terecht komen. Gehenna verwijst 

vermoedelijk naar het dal ten zuiden van Jeruzalem. Daar werden ooit kinderoffers gebracht. 

Later werd het als vuilverbranding gebruikt en werden er lijken van misdadigers verbrand. De 

vuren werden brandend gehouden met fosfor. Een stank die we nu nog met ‘hel’ associëren. 

Als we naar het begin van de perikoop kijken, zien we dat het er Jezus niet zozeer om gaat dat 

men hem volgt. Het gaat erom dat een mens laat zien dat hij de goede dingen doet. Zoals hij 

zegt: ‘Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam, zal niet zo snel 

ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.’ Het gaat om het goede. 

Het zoeken naar ‘het goede’ heeft zich genesteld in de katholieke leer. Plechtig heet dit het 

‘bonum commune’. Het helpt ons om de dialoog aan te gaan met zoveel niet-christenen die net 

als wij ‘het goede’ zoeken, maar geen christen zijn. Mensen die het goede doen, kunnen onze 

bondgenoot zijn, ook al behoren ze niet tot onze geloofsgemeenschap.  
 

 

Extra collecte 26 september 

De Caritascollecte is bestemd voor de Stichting Looking forward. 

Sinds oktober 2008 ondersteunt de stichting een beperkt aantal kinderen in Zuid Vietnam. 

Het hoofddoel van hun schoolgeldproject is om kinderen van arme ouders, welke door financiële 

noodgevallen dreigen hun basisopleiding te moeten stoppen, te helpen. Zij betalen voor deze 

kinderen hun schoolgeld en andere schoolkosten zodat ze naar school kunnen. 

Eén van de initiatiefnemers van deze stichting zijn Lidy en Johan Verschuren uit Dongen-Vaart. 

Om de stichting te ondersteunen bevelen wij de collecte dan ook van harte bij u aan. 

U kunt uw gift ook overmaken op NL12 RABO 0111 9857 57 t.n.v. Caritas Dongen.  

Hartelijk dank voor uw gift. 

Mozes zei: Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde  
en dat de Heer zijn geest op hen legde. (Numeri 11,29) 

Zegengebed 

God is er voor iedereen en zijn Geest waait zoals zij wil. 

We worden daarbij opgeroepen om elkaar met andere ogen te bekijken 

en elkaar niet op te sluiten in menselijke structuren 

gestoeld op onze eigen ideeën over wie ergens bij hoort en wie niet. 

Dat vereist een open mind maar vooral een open hart. 

God, zend ons de wereld in, open voor het andere van de ander 

en voor het andere van U. Mogen we dat doen onder zijn zegen 


