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Zondag, 6 november 2022 

 

Zusters en broeders, we kunnen niet om de dood heen. De één loopt er hard voor weg en de 

ander is er door gefascineerd. Een kind kan heel onschuldig vragen: ‘Waar is oma nou? Oma is 

in de hemel. Maar wat is dan de hemel? En waar is de hemel?’  

Kinderen kunnen ongeremd vragen. Ze stellen soms in alle eenvoud de vragen die volwassenen 

niet durven stellen. Vragen die eeuwenlang mensen bezig hebben gehouden. Als de Bijbel over 

de dood spreekt, lijkt de visie: onze God is geen God van doden maar van levenden. Zelfs over 

de grens van de dood heen schenkt Hij ons leven.  
Op zaterdag 5 november kunt u om 19.00 uur de livestream van de Woord- en Communie-

viering volgen uit de Annakerk en op zondag 6 november om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 

 

 

Omgeven met licht 

Als een geliefd persoon ziek is en gaat sterven, 

omringen wij die graag met kaarsen en lichtjes. 

Licht staat voor belangstelling en betrokkenheid. 

Het drukt ook ons vertrouwen uit in God, 

Die alles ten goede keert en door de dood heen 

nieuw leven aan ons geeft. 

Bidden we dat ons vieren het licht in onze harten 

laat groeien en ons vandaag aanspoort 

om licht voor anderen te zijn. 

Door Jezus Christus onze Heer. Amen. 

 
Lezing uit het tweede boek der Makkabeeën 

In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen genomen. De koning wilde ze 

dwingen van het verboden varkensvlees te eten door ze met roeden en zwepen te geselen. De 

eerste van hen, die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt: Waarom wilt gij ons onder-

vragen en wat wilt gij van ons te weten komen? Wij zijn bereid te sterven, liever dan de wetten 

van onze voorouders te overtreden.  

Nadat de eerste gestorven was, riep de tweede broer, kort voordat hij de geest gaf: Booswicht, 

gij kunt ons wel het tegenwoordige leven ontnemen, maar de Koning der wereld zal ons, die 

voor zijn wetten sterven, laten opstaan tot een eeuwig leven. Na hem werd de derde gemarteld. 

Zonder enige vrees sprak hij: Ik heb deze ledematen van God gekregen; uit eerbied voor zijn 

wetten doe ik er afstand van, maar ik hoop ze eens weer terug te krijgen.  

De koning en zijn omgeving stonden verbaasd over zoveel moed bij de jongeman, die zijn folte-

ringen zonder één moment van zwakte doorstond. Toen hij dood was werd de vierde broer op 

dezelfde wijze gefolterd en gepijnigd. Op het punt te sterven riep hij nog uit: Het is niet zo erg 

door mensen omgebracht te worden, wanneer wij mogen vertrouwen op Gods belofte dat Hij 

ons weer zal laten verrijzen. Voor u echter zal er geen verrijzenis tot een nieuw leven zijn! 

We zoeken de beste manier om te ‘overwinteren’. Hoe gaan we verstandig met 
ons geld om? Voor Dongen is de viering komende zondag niet in de Laurentius-

kerk, maar in de Sint Jozefkapel van de zusters. We blijven bij de zusters te gast 
tot en met maart 2023. Een mooie oplossing waar we de zusters dankbaar voor zijn. 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Allerzielen 
 

U bewaart mij. 

Uw waarmerk staat in mijn ziel gedrukt. 

Ook als ik beademd word,  

de moed verlies, 

sleept U het goede en het ware weg 

voor de poorten van de dood. 
 

Wat ik wilde, dacht en deed, 

wat ik heb gezegd en heb verzwegen, 

het is niet en nooit voorbij. 
 

Als mijn handen falen,  

graaft U in het gruis  

van mijn bange vermoeden. 
 

Als mijn hersens malen, 

duwt U de grootste brokken steen  

van mijn diepste verlangen af.  

U draagt mijn goede bedoelen 

tot buiten de ruïnes van mijn leven. 
 

Wat juist was, waar en mooi,  

jammerlijk mislukt  

en zoveel meer, 

U doet het recht  

en sleept het weg 

voor de poorten van de dood. 
 

Rob van Uden 
 
 

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 

In die tijd kwamen enigen van de Sadduceeën, die de verrijzenis loochenen, bij Jezus met de vraag:  

Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan: Als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos 

sterft dan moet hij diens vrouw nemen en aan zijn broer een nageslacht geven. Nu waren er eens 

zeven broers. De eerste trouwde en stierf kinderloos. De tweede en de derde namen de vrouw en de 

een na de ander stierven ze alle zeven zonder kinderen na te laten. Het laatste stierf ook de vrouw. 

Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?  

Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus sprak tot hen: De kinderen van deze wereld 

huwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die waardig gekeurd zijn deel te krijgen aan de 

andere wereld en aan de verrijzenis uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. 

Zij kunnen immers niet meer sterven omdat zij als engelen zijn; en, als kinderen van de verrijzenis 

zijn zij kinderen van God. Dat de doden verrijzen, heeft ook Mozes aangeduid waar het gaat over de 

braamstruik, doordat hij de Heer noemt: de God van Abraham, de God van Isaak en de God van 

Jakob. De Heer is toch geen God van doden maar van levenden want voor Hem zijn allen levend. 

 
Vredeswens 

Zonder vertrouwen kan er geen vrede zijn, 

in onszelf of tussen mensen en partijen. 

Daarom, God, ook al willen vaak eerst zien en dan geloven, 

en ook al is ons vertrouwen in elkaar en in U kwetsbaar, 

geef ons het verlangen en de wil om door goed gedrag 

vertrouwen te wekken bij anderen. 

Mag het een stap zijn op weg naar vrede. 

 

Zegen 

Als er iets is, wat kostbaar en kwetsbaar is in ons leven, 

dan is dat wel de rode draad van liefde. 

God wil zelfs door de dood heen daaraan vasthouden. 

Hij staat voor Leven met een hoofdletter, 
hoe dat er ook komt uit te zien. 

Laten wij daaraan vasthouden door het leven te vieren 

en een goed leven mogelijk te maken voor elkaar. 


