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Zondag, 14 november 2021 

Zusters en broeders,  

Hoe reageren we als rampen ons overkomen? Door de verandering van het klimaat doen zich 

steeds vaker rampen voor. Dichtbij. Zeker! Maar het is goed dat we ons realiseren dat de armen 

van deze wereld het nog zwaarder voor de kiezen krijgen. Ook kennen we een ramp waarin we 

allen delen: ‘De voortdurende Covid-pandemie. Ook daar krijgen de armen de hardste klappen’.  

Hoe reageren we op rampen? Paniekerig? Angstig? Vertrouwvol? In rust en actief elkaar hel-

pend? Mensen zijn zo verschillend. Toch blijft er steeds een kracht van boven die zich aanbiedt 

om ons te bezielen en de kwade machten het hoofd te bieden. Van belang is dat we interpreteren 

dat wat ons overkomt: dat we de tekenen die God ons geeft proberen te lezen. 

Bidden we voor Vivien, Pleun en Tuur (Dongen) en voor Nick (Rijen), de kinderen die dit weekend 

gedoopt worden. 
De livestream komt op zondag 14 november om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in 

Dongen. De viering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

 
 

Lezing uit de Profeet Daniël 

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want 

het zal dan een tijd van nood zijn zoals er eerder nog geen is geweest sinds er volken zijn. Maar 

al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend zullen in die tijd worden gered.  

En velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen 

om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de 

glans van het uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht  

zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer. 

Gij geeft mij niet prijs aan de dood, géén graf geeft Gij uw 

vrome voor ogen. Psalm 16, 10 

Trek me weg uit het graf 
 

Koffie drinken, roken, wegkijken, 

een onbetaalde rekening  

die mij aankijkt vanuit  

een opengescheurde enveloppe 

en kinderen die zonder ontbijt 

naar school sjokken. 
 

In dit land waar geld de afgod is, 

lukt het me niet te delen in geluk, 

wordt het mij niet gegeven 

mijn leven met anderen te delen. 

Daarom plakte ik mijn ramen dicht  

met kranten uit de Kliko. 
 

God, wees er, 

trek me weg uit het graf,  

van wanhoop, koffie en roken. 

Geef me mijn lot in handen,  

een glimlach op mijn gezicht, 

veiligheid, een goede nachtrust 

na een dag vol werken en ontmoetingen. 
 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 16 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Maar na die verschrikkingen in die dagen     zal de zon 

verduisteren en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en 

de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen 

op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uit-

verkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde des 

hemels.  

Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: ‘Wanneer zijn twijgen al zacht worden en 

beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen 

ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat.’  

Voorwaar, Ik zeg u: “Dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde 

zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet 

niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen." 

 

Overweging 
Wanneer ik de Bijbelse teksten over het einde van de wereld lees, probeer ik ze allereerst te 

lezen als profetische teksten. Dat wil zeggen: ‘Ik lees het als teksten die kritisch zijn op onze 

manier van leven. Ik lees dat als we door tegenslagen worden overmand, dat ze ons proberen 

te bemoedigen. Ik lees in deze teksten een groot geloof in God. Bijvoorbeeld dat God groter is 

dan de verschrikkingen en het geweld dat je mee kunt maken. Ik lees dat God ons, ondanks 

alles wat er kan gebeuren, trouw blijft. Zelfs als je het niet meer ziet.’  

De verschrikkingen in het evangelie van Marcus hebben een kosmische omvang, maar ook voor 

één enkele persoon kunnen die verschrikkingen allesbeheersend zijn. De verhalen die rond de 

toeslagenaffaire naar buiten zijn gekomen, zijn verschrikkelijk. Je kunt je voorstellen hoe zo'n 

probleem heel je leven beheerst. Dat is geprobeerd te verwoorden in het gebed bij psalm 16. 

 

Extra collecte Willibrordzondag 

De extra collecte van 14 november staat in het teken van Willibrordzondag. 

De opbrengst is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene die door 

middel van publicaties, dienstverlening en vorming de oecumenische samenwerking bevordert. 

Meer dan ooit staan kerken vandaag samen voor de uitdaging om het Evangelie op een aanspre-

kende manier uit te dragen. Dat werk ondersteunen we met de opbrengst van deze collecte. 

Achterin de kerk ligt het blad ‘Overeen” van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, met het 

hoofdartikel geschreven door pastor Rob van Uden.  

U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer NL12 RABO 0111 9857 57 t.n.v. Caritas 

Dongen onder vermelding van collecte Willibrordzondag. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Bidden om vrede 

 

Het vertrouwen dat God ons wil geven,  

ervaren wij het beste wanneer er vrede is in ons hart,  

tussen ons mensen en in de wereld.  

Daarom bidden wij:  

‘Algoede Heer, maak ons waakzaam  

voor de wederkomst van Uw Zoon in ons leven.  

Geef dat we onze ogen op U gericht kunnen houden.  

Geef dat we kunnen leven vanuit het vertrouwen in Uw vrede.’ 

Amen. 


