Zondag, 27 september 2020
Beste broeder, beste zuster,
Sinds de eerste golf van de coronapandemie hebben we weer veel activiteiten in de parochie
hernomen. We zijn ook blij dat het kerkbezoek zich na een lange periode van sluiting goed heeft
hersteld. We weten echter ook dat een aantal trouwe kerkgangers veel thuis blijven vanwege
het besmettingsgevaar. Daarom verschijnt opnieuw deze Pastorale Brief. Bescheidener van omvang, maar vooral als een teken dat we verbonden willen blijven. We hopen dat we op deze
manier ook inspiratie kunnen geven in een tijd die soms wat kleurloos lijkt.
Gebed

Heer, Gij spoort ons aan
de wegen te betreden die naar U toe leiden.
Wij willen wel het goede, maar missen vaak de kracht
om ons af te wenden van het kwaad.
Breng ons tot inkeer;
geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen
en tegenover iedereen rechtvaardig zijn. Amen.
Gebed bij het openen van de Schriften

Het is uw verlangen God,
dat uw Woord wordt beluisterd,
dat uw Boek wordt opengeslagen,
dat wij ons oor te luisteren leggen bij wat Gij van ons verlangt.
Bevestig ons in het geloof dat uw Woord ons
tot Weg, Waarheid en Leven wordt. Amen

We lezen uit de brief aan de Filippenzen
Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als
gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde
volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan
uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten.
Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde:
Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met
God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de
mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot
de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die
boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de
hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden, tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.
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Gebed bij psalm 25
Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij de weg die ik moet gaan,
ook wanneer ik mijn huis niet verlaat
en ik weinig mensen zie.
Op U stel ik altijd mijn hoop,
ook in de eenzaamheid van alledag.
Denk aan mij in uw barmhartigheid,
laat mij niet alleen.
Als ziekte of handicap mijn dagen zwaar maakt
denk dan aan mij met erbarmen.
want God, U bent goed en rechtschapen,
U woord wijst mij de weg.
Rob van Uden
De Evangelielezing is genomen uit Matteüs
In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het
volk: ‘Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen.
Hij ging naar de eerste toe en zei: “Mijn zoon, ga vandaag werken
in mijn wijngaard”. Goed vader – antwoordde deze – maar hij
deed het niet.
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde:
Neen, ik wil niet, maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van
de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’
Zij antwoordden: “De laatste”.
Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt
gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken.
Maar zelfs, nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer
gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.’
Wegzending en zegenbede
Moge Gods liefde ons blijven bezielen,
moge zijn kracht onze voeten sterken,
moge zijn vertrouwen ons in de goede richting leiden.
Moge zijn zegen komen over ons en allen die ons lief zijn,
de zegen van onze God: Vader, + Zoon en heilige Geest.
Amen.

Namens Pastoraal Team en Redactie,
Rob van Uden

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
Aanmelden voor de pastorale brief
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