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Zondag, 28 november 2021 

 

Zusters en broeders, 

De lezingen op de eerste zondag van het kerkelijk jaar zijn afkomstig uit een tijd dat mensen 

indringend, soms afschrikwekkend nieuws horen. Ze proberen overeind te blijven tegenover 

zoveel narigheid.  

Ook wij leven in een tijd dat het nieuws je kan beangstigen, dat je afgrijzen voelt bij beelden 

van de slagvelden in de straten van onze steden. Wat heb je te verwachten wanneer de mensen 

die ons beschermen door de eigen bevolking worden aangevallen? Wanneer mensen die zorgen 

en verplegen met agressie worden benaderd? Natuurlijk moeten we de spanning in onze samen-

leving onder ogen zien. Tegelijk zullen we ons moeten openstellen voor de zachte krachten van 

mensen die deugen.  

De lezingen houden ons voor dat God ook in moeilijke tijden met ons is. Hij wil ons tegemoet 

komen. Hoe zullen wij zijn boodschap, zijn Zoon ontvangen? 

De livestream van de Eucharistieviering uit de Maria Magdalenakerk begint op zon-

dag om 10.00 uur. U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 

 

Eerste lezing uit de Eerste Brief aan de Christenen van Tessalonica 

Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor 

alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt 

en heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn 

heiligen. 

Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de 

overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel 

die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij u op 

gezag van de Heer Jezus gegeven hebben. 

Gebed 

Alles wat ons hart bezwaart 

onze woorden wegdrukt, 

onze blik verduistert 

en wat ons verhindert te zien; 

en wij, blind voor het naderende licht, 

voor de tekenen van nieuw leven 

aan het begin van de winter. 

 

Hoor ons bidden, 

geef ons een heldere blik, 

het vertrouwen U te zoeken, 

met U te praten in ons gebed, 

tastend naar toekomst, aandacht, 

vertrouwen, leven. 

 Amen 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Evangelie: Lucas 21,25-28, 34-36 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ”Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en 

op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige 
zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat over-
komen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.  

Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. 
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want 
uw verlossing komt nabij. Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes 

van dronkenschap en de zorgen van het leven, laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in 
een strik, want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.  
Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die 

dingen die zich gaan voltrekken en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de 
Mensenzoon.” 
 

Overweging 
Het komend jaar zullen we vaak lezen uit het evangelie van Lucas. De tekst van deze dag 
spreekt Jezus uit, kort voor het laatste Avondmaal en dus kort voor zijn lijden en dood. Hij 

onderstreept het belang om te blijven vertrouwen, ook in tijden van tegenslag.  
De leerlingen van Jezus moeten zien stand te houden te midden van alle tegenslagen en 
verschrikkingen die zich kunnen voordoen. Standhouden zal die leerling lukken. Jezus bidt 

voor hen. Standhouden zal die leerling lukken, als ze blijven bidden en waken. Bidden om 
de band met God en met Jezus overeind te houden. Het gaat om: Bidden is zien. Waken is 
de ogen openhouden voor de tekenen die zich voordoen. Dat waken zal kort daarna in het 

evangelie terugkomen in de Hof van Olijven als Jezus zijn leerlingen smeekt om met Hem 
te waken en te bidden.  
Soms is de hoop die we waarnemen zo klein als een schelp, maar ook daarin kunnen we de 

grote zee van hoop horen ruisen. Wonderlijk zo actueel deze evangelietekst is. Het is be-
langrijk dat we het evangelie niet lezen als een boek over het verleden. Nee, we zouden 
moeten leren zien dat deze woorden voor ons, nu, geschreven zijn. 

 

Dwalen  

 
  Wie dwalen wijst Hij de weg 
 

Het leven is een doolhof, 
de juiste afslag niet te vinden. 
 

Een wolk van vocht omgeeft mij, 
de zon is verscholen achter wolken 
en de wijzer van mijn kompas gebroken.  

Lieve God, wijs mij de weg. 
 
Ik wil geen vrome kwezel zijn, 

sta zelden stil bij uw woord, 
want liefst ga ik in vrijheid mijn eigen weg. 
Maar nu loop ik tastend als een blinde 

en steeds weer lijk ik te verdwalen. 
 
Daarom fluister ik zachtjes mijn gebed: 

Schrijf me niet af,  
corrigeer me, bemoedig me, 

leer me, coach me.  
Lieve God, wijs mij de weg. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 25 
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Wanneer u aan huis gebonden bent 

Tijdens de Covid-pandemie hebben we via de Pastorale Brief, de livestream en HalloGilze-
Rijen de mogelijkheid geschapen om thuis de zondagsviering mee te maken. Attendeer 
anderen dan ook op deze mogelijkheden.  

Bovendien: Wanneer u aan huis gebonden bent, maar toch graag de communie wil ontvan-
gen, kunt u deze wens doorgeven aan het secretariaat.  
Secretariaat Parochie Heilige Geest: telefoon 0161-222833 

Secretariaat Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart: 0162-312561 
 

 

 

De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ’t eind - dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen. 
 

De machten die de liefde nog omkluistren 
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 
dan kan de groote zaligheid beginnen 

die w’als onze harten aandachtig luistren 
 
in alle teederheden ruischen hooren 

als in kleine schelpen de groote zee. 
Liefde is de zin van ’t leven der planeten 
 

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen 
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee. 

 
Henriëtte Roland Holst 
 
Uit: Verzonken grenzen (1918) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

De eerste zondag 
Het licht van één enkele kaars hebben we hier ontstoken, 

een beetje brood hebben we gedeeld. 
Het lijkt niet veel, maar ze getuigen meer dan wat ook 

van de wijze waarop God zich aan ons geven wil: 
als licht en levenskracht. 

 

Henriette Roland Holst in 1928 in haar huis 
op de Oude Buissche Heide 

Bron: BNdeStem 


