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Zondag, 31 oktober 2021 
 

Zusters en broeders, 

Het gaat deze zondag over liefhebben; het wordt zelfs als een gebod geformuleerd. Bijzonder, 

maar het is dan ook wezenlijk in een mensenleven. Liefde kent veel interpretaties en veel 

schakeringen. Het is een weg; een weg van vallen en opstaan. We willen graag dit doel raken, 

maar allemaal schieten we wel eens mis. Het is een levenslange oefening.  

In Dongen is er dit weekend een bijzonder feestelijke viering waarin Jesse van Eersel en Mason 

van Ginneken worden gedoopt.  

Op zaterdag 30 oktober wordt de viering Woord en Communie van 19.00 uur uitge-

zonden via een livestream vanuit de Annakerk in Molenschot. De viering kunt u ook 

meevieren via HalloGilzeRijen op zondag 31 oktober vanaf 10.00 uur. 
 

Gebed 

We weten uit eigen ervaring hoe belangrijk liefde is. 

Liefde is van levensbelang, is aandacht, is thuiskomen. 

Alleen in liefde kunnen we worden wie we werkelijk zijn. 

Maar God, waarom maken we dan zo makkelijk het onderscheid 

wie er wel en wie er geen liefde van ons krijgt? 

Waarom sluiten we mensen van die liefde uit? 

God, vergeef ons, wanneer we anderen onze liefde niet gunnen. 

Behoed ons voor de beproeving van wrok, 

maar evenzeer voor de beproeving van onverschilligheid. 

Maak ons open voor Uw liefde, 

opdat die liefde mag stromen van mens naar mens. 
 

Lezing uit het boek Deuteronomium 

Mozes sprak tot het volk en zei: „Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften en geboden 

na te komen die ik u opleg. Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult ge gelukkig 

zijn en talrijk worden in het land van melk en honing dat de Heer de God van uw vaderen u 

heeft beloofd. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen! Gij moet de Heer uw God 

beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u 

heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten." 

Het gebod van de liefde 

Naast mij staat Christus.  

Hij toont mij hoe de boog  

in mijn handen te nemen,  

de goede hoogte te vinden,  

de pees te spannen,  

de pijl te richten.  
 

Christus, U bent mijn helper,  

een coach met zachte stem.  

U brengt mij mijn doel voor ogen,  

tot ik één word, bijna één word  

met mijn doel: de liefde.  
 

En schiet ik mis  

dan verheft U Uw stem niet,  

reikt mij geduldig een nieuwe pijl,  

herhaalt uw goede raad  

en bemoedigt mij.  
 

Dan durf ik mijn rug rechten 

en span opnieuw de boog. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 18 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus 

In die tijd trad een Schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: “Wat is het 

allereerste gebod?" Jezus antwoordde: „Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de 

enige heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw 

verstand en geheel uw kracht. Het tweede is: “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen 

ander gebod voornamer dan die twee."  

Toen zei de Schriftgeleerde tot Hem: „Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: “Hij is de enige, 

en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand 

en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf,     dat gaat boven alle brand- en 

slachtoffers."  

Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Konink-

rijk Gods." En niemand durfde Hem nog een vraag stellen. 

 

 

 

Gebed 
 

God, wanneer ik liefde mis 

van de mensen om me heen, 

wanneer het te lang stil blijft 

en ik me ongezien voel, 

verwarm me dan met de liefde van Uw Geest. 

Help me overeind dat ik zelf anderen tegemoet ga, 

dat ik liefde weet te geven 

met mijn beperkingen, 

onhandig misschien, maar met uw zegen. 

God, geef me leven, wees me nabij. 

Die mijn armen geleerd heeft de boog te spannen. 

(Psalm 18,35) 

Ik vergruizel hen – stof op de wind -, 

trap hen weg als het vuil op de straten. 

(Psalm 18, 43) 

Straatvuil 

 

Zoveel regels, 

geschreven, ongeschreven; 

oordelen, veroordelen;  

zoveel taal die de maat neemt, 

de lat hoger legt. 

Zoveel woorden onverschillig 

voor de pijn in jouw hart. 

 

De wind blaast ze door de straten 

als een verkreukelde papieren bal. 

Verveelde kinderen voetballen ermee, 

maar hij springt onhandig van hun voeten. 

Na luttele minuten laten ze hem achter 

in een perk zonder bloemen. 

Daar liggen regeltjes, strenge eisen; 

voor U zijn ze niet meer 

dan het weggegooide vuil op straat. 

 
Rob van Uden, gebed bij psalm 18 


