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Zondag, 15 mei 2022 

 

Zusters en broeders, de vijfde zondag van Pasen spreekt van wat maar moeilijk te begrijpen valt: 

dat Jezus, een gemartelde en gekruisigde gevangene, door God wordt verheerlijkt. Juist op deze 

zondag in de Paastijd geven we ook aandacht aan de heiligverklaring van Titus Brandsma.  

Een heiligverklaring is eigenlijk een menselijke manier van verheerlijken. Het gaat dan over ver-

heffen en eren. Misschien helpt het ons begrijpen wat het wil zeggen als God de gestorven Jezus 

doet opstaan uit de dood, als God Jezus eert en verheft. 
De livestream komt op zondag 15 mei om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

Deze Eucharistieviering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

Openingsgebed 

Goede God, U woont verscholen in het hart van ieder mens. In daden van goedheid en liefde komt 

U aan het licht. Wij bidden U: Doorstraal ons leven met uw licht en uw warmte zodat wij mensen 

worden die leven in de gezindheid van Jezus, uw Zoon. Help ons elkaar nabij te zijn zoals Hij ons 

nabij wil zijn. Dan komt er vrede over heel deze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van pater 

Titus door Christus onze Heer. Amen.  
 

Lezing uit het boek Wijsheid 

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen leed kan hen deren. In de ogen der mensen 

leken zij te sterven, hun einde werd beschouwd als een ramp, hun heengaan van ons als een 

ondergang: maar ze zijn in vrede!  Want al scheen het de mensen toe dat ze gestraft werden, toch 

zal hun hoop beloond worden met een leven zonder eind. Na een korte tijd van beproeving zullen 

zij met grote weldaden overstelpt worden: want God heeft ze op de proef gesteld, en ze waardig 

bevonden voor zich. Als goud in de vuuroven heeft Hij ze gelouterd, en ze aanvaard als een wel-

riekend brandoffer. Wanneer de tijd der vergelding  komt, zullen zij schitteren, sprankelen zullen 

zij als vuurvonken in een stoppelveld. Zij zullen rechtspreken over de naties, heersen zullen zij over 

de volken, en hun Heer zal koning zijn tot in eeuwigheid. Die op God hopen, zullen zijn trouw 

ondervinden, die Hem trouw blijven, geborgen zijn in zijn liefde: want genade  en erbarmingvallen 

zijn uitverkorenen ten deel. 

Moeder van barmhartigheid 
 

Een steun is de Heer voor wie is gevallen,  

wie gebukt gaat richt hij op. Psalm 145, 14 
 

Ik bid tot de moeder die zich voorover buigt 

en met ogen vol liefde het uitgeputte lichaam  

en de grote, gestreepte pyjama streelt 

die de bril op de witte neus recht zet 

en met de punt van haar mantel de modder-  

en bloedvlekken uit het gezicht veegt.  
 

Haar vingers tasten langs de levenloze lippen  

en ze ademt de zoete geur van zijn gebed in. 

Ze dankt de verschrompelde martelaar, 

want zijn woorden van vergeving  

waren een lofzang op Gods barmhartigheid, 

zijn daden een getuigenis van Gods liefde. 
 

Ik bid tot de moeder die zich voorover buigt 

en haar gestorven zoon zachtjes wiegt  

in haar barmhartige armen. 
 

Rob van Uden,  
Gebed bij de Heiligverklaring van Titus Brandsma 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het evangelie volgens Johannes 

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in 

Hem. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem 

spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij 

moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen 

allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart. 

 

 
 

Overweging 

Met het offer dat de Heilige Titus Brandsma heeft gebracht, mogen onze gedachten zeker ook gaan 

naar de problemen in onze actualiteit. Titus verdedigde de eigen waarde van de Katholieke Pers 

tegenover de invloed van de Nazi’s. Tegenwoordig zien we bij leiders als Trump en Poetin hoe het 

begrip ‘waarheid’ ondergeschikt wordt gemaakt aan het eigen streven naar macht. Het gaat er dus 

niet om, dat iedereen zijn beperkingen heeft als het gaat om de waarheid; het gaat bij deze leiders 

om een welbewust manipuleren van feiten.  

Ze verklaren hun eigen streven heilig en iedereen is daaraan ondergeschikt. Manipulatie van het 

volk is een voorrecht van de leider en die neemt ook het recht om iedereen op te ruimen die in 

oppositie gaat.  

Het leven en sterven van Titus Brandsma mag onze ogen openen voor onze wereld, nu. Ook de 

politieke leiders, belangengroepen en media in ons land hebben de mogelijkheid om de waarheid 

te ‘kneden’ en in hun eigen voordeel te presenteren. En ook wijzelf hebben moeilijk toegang tot de 

waarheid en kennen de neiging om de waarheid op onze eigen manier te presenteren.  

In de afgelopen jaren hebben we ontdekt dat het internet en de sociale media ons door algoritmes 

in een bubbel kunnen leiden. Mensen kunnen zich al googelend in een fuik begeven, waardoor ze 

worden besmet met de gekste complottheorieën. Als je dat herkent, zie je meteen het belang van 

de heiligverklaring van Titus Brandsma voor de wereld van vandaag.  

Dan is het zinvol om te bidden: Heilige Titus Brandsma, bid voor ons, in deze tijd waarin de leugen 

heerst. 

 

Gedicht 

Het volgende gedichtje is geschreven in Amersfoort en laat zien dat Titus niet vanzelfsprekend 

martelaar is. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Hij zou uiteindelijk zelfs met een oprecht 

hart voor zijn beulen bidden, elke keer weer. 

 

 

Wat oud was, is teniet gedaan; wat neerlag is tot nieuw leven opgericht:  

in Christus is ons leven geheel en al hersteld.  Prefatie Pasen 

Een leed 
 

Een leed kwam telkens op mij aan 

onmog’lijk om het af te weeren 

met geen tranen te bezweren 

’k had het anders lang gedaan 
  

Toen ging het boven op mij staan 

tot ik stil lag zonder weeren 

Duldend, wachtend moest ik leeren 

en toen eerst is het heengegaan 
  

Dat is nu al een poos gelêen 

Ik zie het nu van verre nog 

en begrijp niet, waarom toch 

ik toen zo leed met veel geween 


