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Zondag, 17 juli 2022 
 

Zusters en broeders, dit is de laatste brief van het seizoen 2021 – 2022. De vakantie gaat begin-

nen en ook de publiciteit van onze parochie krijgt rust.  
Het lichaam van de kerk bestaat uit gewone, heel verschillende mensen. Ieder is uniek. Jezus 

probeert rust te brengen en wijst op wat het meest noodzakelijke is: ‘Onverwijlde toewijding die 
zich niet laat opslokken door huiselijke gedoe (hoe belangrijk ook)’. Toewijding aan Gods Stem 

brengt harmonie: ‘Tussen mensen onderling en van mensen met God’. 
De livestream komt op zondag 17 juli om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

Deze viering van Woord en Communie wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed 
Zoals U luistert, kijkt door de vensters van mijn ogen, 
dwaalt door de vertrekken van mijn innerlijke burcht, 

deuren opent die jaren gesloten waren, 
aanschuift aan een ongedekte tafel 

en een eeuwigheid de tijd neemt 
voor mijn pijn en kwetsbaarheid … 

God, dat moet bezongen worden van de hoogste toren, 
maar ik berg het stil en dankbaar in mijn hart. 

 

 

Inleiding op de lezingen 
Gods woorden komen al eeuwen tot ons via de Heilige Schriften om in ons hart te gast te zijn en 

onze bezorgdheid weg te nemen. Luisteren we daarom naar het Woord en openen we ons hart. 

Te gast zijn in uw tent 
 

Heer, wie mag gast zijn in uw tent, 

wie mag wonen op uw heilige berg? 

Psalm 15,1 

 

God, ik wankel over paden 

met losliggende keien, 
wil eerlijk en rechtvaardig zijn,  

geen wrok of woede koesteren. 

niet liegen,  
informatie achterhouden, 

of mijn eigen voordeel najagen. 
Maar waarom lukt ‘t niet? 
 

Ik wil geen onenigheid met mijn buren, 

of met mensen op mijn werk. 
Ik wil niet roddelen  

of een ander te snel af zijn. 
Maar steeds val ik en doe me pijn. 
 

Reik me uw hand, God, 

trek me omhoog als het te stijl wordt. 

Open uw armen en geef 
dat ik te gast mag zijn in uw tent, 

met uitzicht op de dalen 

en de kronkelpaden van mijn leven. 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Eerste Lezing uit het boek Genesis 

In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van 
de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor 

zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep voor hen en 

zei: Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water laten brengen; was 
uw voeten en rust hier onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere 

reis; gij zijt niet voor niets bij uw dienaar langsgekomen. Zij zeiden: Heel graag. Abraham ging 
haastig de tent in naar Sara en zei: Neem gauw drie maten fijn meel, kneed het en bak er koeken 

van. Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht 
om het snel klaar te maken. Toen bracht hij hun kaas en melk en het kalf dat hij had laten 

toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom. 
Toen vroegen ze hem: Waar is Sara, uw vrouw? Abraham antwoordde: Daar in de tent. Toen zei 

de bezoeker: Over een jaar kom ik weer bij u terug; dan zal Sara, uw vrouw een zoon hebben. 
 

Uit het heilig Evangelie volgens Lucas 
In die tijd kwam Jezus in een dorp en een vrouw die Marta heette, ontving Hem in haar woning. 

Ze had een zuster, Maria die - gezeten aan de voeten van de Heer – luisterde naar zijn woorden. 
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik 

bij staan en zei: Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar 

dan dat ze mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Marta, Marta, wat maak je je bezorgd 
en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het 

zal haar niet ontnomen worden." 

God de Vader blijft altijd zijn gastvrijheid aanbieden 
aan hen die er om vragen en leven naar zijn hart. 

Dat lukt ons niet altijd. 
We zijn vaak bezorgd en druk over veel andere dingen. 

 

Overweging bij het evangelie 

Het verhaal van Martha en Maria toont twee manieren van geloven. Martha is de oudste van 
de twee. Zij volgt de regels van de gastvrijheid, zoals een Jood de Wet van Mozes getrouw 

volgt. Ze is zo druk met het naleven van alle regels, dat ze de rust niet heeft om te zien wat 
er werkelijk gebeurt: God laat een stukje van zichzelf zien. Martha zorgt dat haar huis op orde 

is en toont de beroemde Oosterse gastvrijheid. Ze ziet niet hoe God in haar huis binnen komt. 

Ze berispt Maria, maar verzuurt zelf in haar zorgen en bezorgdheid. 
Maria neemt wel de tijd om bij haar Heer aan de voeten te zitten en te luisteren naar zijn 

boodschap. Ze geeft aandacht aan God die zich tot haar richt. Jezus leert haar op een andere 
manier naar de mensen, zichzelf en het leven te kijken. En Maria luistert en begrijpt.  

Het zit in ons allemaal, deze beide manieren van geloven. Het is niet verkeerd om bezig te 
zijn met doen, met het laten zien van gastvrijheid. Wanneer we gastvrij zijn vanuit een lief-

devolle grondhouding, kan dat een bijdrage zijn aan de komst van het Rijk van God. Dan 
mogen ook wij iets van God zelf zien. God vraagt onze gastvrijheid en geeft ons zijn gaven 

dubbel en dwars terug. 

Hij zendt ons  
Onze hulp is in de naam van de Heer  
die maan en sterren met zijn adem  
in een baan door de nacht blaast;  

die met zijn armen verzamelt  
bloed, zweet en tranen  

en het water van de oceanen  
in spaarbekkens bergt,  
ver van ons vandaan.  

Hij zendt ons. Zal ik gaan? 
 


