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Zondag, 3 oktober 2021, 

Zusters en broeders, 

In onze samenleving staan relaties onder druk. Het ‘samen’ lukt soms niet. Maar de Blijde Bood-

schap draagt uit: een mens is geroepen om in verbondenheid te leven. Wat God verbonden heeft 

mag een mens niet scheiden. Deze uitspraak wordt vaak betrokken op het huwelijk, maar heeft 

een bredere betekenis. We kunnen het betrekken op al onze relaties: Vrouw en man, mens en 

mens, kleine en grote verbanden. Het is een opdracht om steeds weer naar elkaar op weg te 

blijven. ‘Ik heb jou nodig’ is het motto van ons Parochieplan. Dat is fundamenteel.  
 

De viering vanuit de Laurentiuskerk op zondag 3 oktober om 10.30 uur kunt u volgen 

via een livestream en wordt uitgezonden op HalloGilzeRijen. 

 
Gebed 

Barmhartige God, er is zoveel 

te genezen, te vergeven, te verzoenen, te winnen. 

Breng mensen tot elkaar opdat ze samen één familie worden. 

Kom met Uw Geest van vrede in onze wereld. Amen 

 

 

“Afrika kent de ubuntu-filosofie - het diepe gevoel dat 
we alleen mens zijn door de menselijkheid van ande-

ren; als we iets in deze wereld willen bereiken, is dit in 
gelijke mate te danken aan het werk en de prestaties 
van anderen.” 
 

Nelson Mandela 

 

Als een olijfboom 
 

Gelukkig ben jij, gelovig mens, 

als het evangelie in je hart geschreven staat, 

als je het hart laat spreken 

en hartelijk je zuster en broeder kunt omarmen 

en een vredeswens kunt dansen. 

 
Jouw hof is een tuin van God 

en jij zult de vrucht van je arbeid oogsten, 

eten met familie, vrienden, de hele buurt, 

miemand uitgesloten. 

En als een vreemdeling onverwachts aanklopt, 

open jij de deur, je armen, je hart 

en je deelt. 

 
Je bent een olijfboom in het midden van de hof, 

je gasten zijn de takken rond de stam. 

Godvruchtig leven is een zegen, 

de takken hangen vol rijpe vruchten, 

waarvan ieder plukken kan. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Uit het boek Genesis 

De Heer God sprak: „Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken 

die bij hem past." Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle 

vogels van de lucht en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou: zoals de mens 

ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en aan al 

de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de 

mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep nam hij 

één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde de Heer God uit de 

rib die hij bij de mens had weggenomen, een vrouw en bracht haar naar de mens. 

 

Uit het heilig evangelie volgens Marcus 

In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: „Staat het een man vrij zijn vrouw te ver-

stoten?" Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij antwoordde hun met een wedervraag: 

„Wat heeft Mozes u voorgeschreven?" Zij zeiden: „Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief 

op te stellen en haar weg te zenden." 

Doch Jezus antwoordde hun: „Om de hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neer-

geschreven. Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. 

Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze 

twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. 

Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden." 

Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: „Wie zijn vrouw 

wegzendt en een andere huwt, maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer 

zij haar man verlaat en een andere huwt, begaat zij echtbreuk." 
 

Overweging 

In de tijd van Jezus waren de verhoudingen tussen man  en vrouw anders. De man bepaalde. 

De inbreng van de vrouw was nihil. Ik denk aan het verhaal van de vrouw die, schuldige aan 

overspel, gestenigd dreigde te worden. Mannen stonden met hun stenen klaar om te gooien. 

maar niemand vroeg waar de betrokken man was.  

Uit de familiegeschiedenis van Jezus weten we dat hij op dit punt een voorbeeld van barmhar-

tigheid heeft gekregen. Toen Maria onverklaarbaar zwanger was, moest er een ander in het spel 

zijn. Op het moment dat haar man van haar zwangerschap wist, dreigde in principe steniging of 

verstoting. Jozef koos een andere weg. Hij wilde in stilte van haar scheiden. Het leek hem een 

barmhartige oplossing. In een droom gaf een engel hem een betere idee: Neem Maria tot je 

vrouw en zorg voor het kind alsof het van jezelf is.  

De strenge woorden uit het evangelie komen uit een dergelijke barmhartigheid voort. Jezus was 

streng tegen mannen die hun macht misbruikten om hun vrouw te verstoten; vrouwen die aan 

de woede van hun omgeving werden overgeleverd; die moesten gaan bedelen, of de prostitutie 

in. In het evangelie neemt Jezus vooral stelling tegen dit misbruik van mannelijke macht. 
 

 

Zending 

God, breng ons bij ons diepste wezen, breng ons bij onze bestemming, 

maak ons zusters en broeders, vrienden en vriendinnen, maak ons tot medemensen. 

Gelukkig ben je 

Gelukkig zijn die eerste twee mensen, die uit elkaar geschapen werden en samen één wer-

den. Verbonden dragen zij verantwoordelijkheid over alles wat leeft.  

Gelukkig wie trouw zijn aan God en zijn wetten naleven. Ze zullen welvarend zijn; ook hun 

familie, ook hun gezamenlijke toekomst.  

Gelukkig zij die ervaren hoe het is samen één te zijn, geestelijk één, voort gekomen uit een 

lichamelijke eenheid.  

Gelukkig als je je vanuit je kinderlijke onschuld goed en verantwoord leeft; met een innerlijk 

kompas Jezus kunt navolgen. Je zult het Rijk van God binnengaan. 

Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer, 

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia. 
 


