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Zondag, 2 oktober 2022 
 

Zuster en broeders, wij zeggen dat we geloven. Tegelijk kunnen we twijfelen en we zullen altijd blijven 

zoeken. Het kost tijd om de wijsheid van de Bijbel te doorgronden. De woorden van Jezus kunnen zó 

tegendraads zijn. Soms lijken ze rechtstreeks weggelopen van een ‘Loesje-kalender’. Jezus zet elke keer 

de werkelijkheid op zijn kop. Vanzelfsprekendheden spreekt hij tegen.  

In deze Pastorale Brief zijn ‘Loesje-achtige spreuken’ opgenomen. Het idee is niet nieuw, want er bestaat 

ook een gelovige ‘visje-kalender’. De spreuken in deze brief halen hun inspiratie uit de woorden van Jezus, 

de Schrift of het geloof. En zijn daarom ondertekend met ‘Je zusje’. De afgedrukte lezingen zijn zowel uit 

het gewone rooster als uit de jubileumviering van Arm in Arm in Dongen. 

De livestream komt op zondag 2 oktober om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. Deze 

jubileumviering van 25 jaar Arm in Arm wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

 

 

IK GELOOF IN GOD  GELUKKIG DOET GOD  

 

DIE IK NIET ALTIJD BEGRIJP NIET ALTIJD WAT IK VRAAG  

 

JE ZUSJE JE ZUSJE 

 
De eerste lezing is genomen uit de profeet Habakuk 

Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Hoelang moet ik de hemel nog geweld 

aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom Laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die 

ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er 

twist en moet men lijden onder tweedracht? 

De Heer gaf mij antwoord: „Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan 

lezen. Want dit visioen, - al wacht het de vastgestelde tijd nog af, - hunkert niettemin naar zijn ver-

vulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het 

beslist en het komt niet te laat. Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter 

blijft leven door zijn trouw. 
 

 
 

OOK DE TREIN  WAT IK NIET BEGRIJP VAN DE BIJBEL  

DIE TE LAAT KOMT VERONTRUST MIJ NIET 
 

KAN VOOR JOU WAT IK WEL BEGRIJP 

OP TIJD KOMEN DAT VERONTRUST MIJ 

 

JE ZUSJE JE ZUSJE 

 

 

Uit Psalm 146 
De Heer is trouw tot in eeuwigheid, doet recht aan de verdrukten, 

geeft brood aan de hongerigen. 
De Heer bevrijdt de gevangenen, opent de ogen van blinden, 

richt de gebogenen op. 
De Heer heeft de rechtvaardigen lief, beschermt de vreemdelingen, 

wezen en weduwen steunt Hij. 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Bij het 25-jarig jubileum van Arm in Arm wordt in Dongen, in een Oecumenische vie-

ring, gelezen uit de brief van Jakobus 
Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen voor-

trekt op grond van uiterlijkheden.  

Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt en 

tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: 

‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Blijf maar staan of ga daar maar bij mijn 

voetenbank op de grond zitten,’ meet u dan niet met twee maten? Dan wordt uw oordeel toch door ver-

keerde overwegingen bepaald?  

Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, 

uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat Hij heeft beloofd aan wie 

Hem liefhebben? Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onder-

drukken en u voor de rechter slepen? Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uitgesproken, 

door het slijk halen?  
 

 

 

GELOOF ZONDER DADEN  BEN JE ARM  
 

IS ALS EEN APPELBOOM DAN BEN JE DE VOORNAAMSTE GAST 
 

ZONDER APPELS EN KRIJG JE DE BESTE PLAATS  
 

JE ZUSJE JE ZUSJE 

 
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: Geef ons meer geloof. 

De Heer antwoordde: Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoud ge tot die moerbeiboom 

zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee en hij zou u gehoorzamen.  

Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van 

het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd 

klaar; omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? 

Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? 

Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar 

gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan." 
  
 

 

WIE DE GROOTSTE WIL ZIJN WIE ENKEL DOET WAT  
 

ZAL ZICH EEN DIENAAR HEM IS OPGEDRAGEN, IS 
 

TONEN EEN NUTTELOZE KNECHT  
 

JE ZUSJE JE ZUSJE 
 

Overweging 
Jezus schetst de verhouding tussen een Heer en zijn slaaf, zoals hij dat in zijn tijd aantrof. Daarmee 
zitten we in een actuele thematiek: slavernij. Jezus wordt in dit deel van het evangelie uitsluitend als 
‘Heer’ beschreven en een beetje Heer was een rijk en machtig man die slaven had. Jezus schetst de 
machtsverhoudingen: Iemand die een slaaf heeft, laat hem eerst de hele dag een veld ploegen of het 

vee hoeden en dan, als hij daarmee klaar is, koken en zich door hem aan tafel bedienen, voordat die 
slaaf zelf wat mag eten.  
De gedachte dat de Heer tegen de slaaf zal zeggen ‘Kom meteen aan tafel’ (vers 7) wijst Jezus gelijk 
van de hand. Dat geldt ook voor de gedachte dat een Heer een slaaf zou bedanken: ‘Hij bedankt de slaaf 
toch niet omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen?’ (vers 8) De uitsmijter van deze gelijkenis 
is dan ook: ‘Zo moeten ook jullie zeggen, als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen: Wij zijn 
maar (nutteloze) slaven; we hebben gedaan wat we moesten doen.  

Hiertoe roept Jezus op: De grootste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie 
is het belangrijkst? Die aan tafel ligt of die bedient? Die aan tafel ligt toch zeker! Jezus is juist de Heer, 

omdat Hij dient; Hij is de leider en grootste, omdat Hij zich klein maakt. 


