
Vader, Uw wil geschiede en 
vraag en je zult verkrijgen!

Het zijn beide uitspraken van Jezus in het evangelie en lijken tegengestel-
de dingen. ‘Vraag en je zult verkrijgen’ staat in het gedeelte waar Jezus het 
heeft over God als Vader. Jezus heeft de avond voor zijn sterven, in de Hof 
van Olijven, gevraagd: “Als het mogelijk is: laat deze beker (dit lijden) aan 
Mij voorbijgaan.” Wij denken vaak te weten wat goed voor ons is, met name 
waar het gaat om ziekte en gezondheid. Er wordt bijna nergens zoveel om 
gevraagd en kaarsjes opgestoken als hiervoor. Maar ook worden hierbij 
mensen teleurgesteld en dan begint soms de twijfel aan God, omdat Hij 
niet luistert, een rol te spelen. Jezus heeft die avond ook gezegd: ”Vader, niet 
Mijn wil geschiede, maar de Uwe!”

Als een kind zijn ouders iets vraagt, wat niet goed voor hem is, geven die het 
dan toch? Ik hoop van niet. Juist omdat ze van hem/haar houden.

Bij God evenzo. Misschien is datgene wat wij vragen wel niet goed voor ons, 
maar wij kunnen niet in de toekomst kijken; God wel. We moeten de vraag 
anders stellen: “Heer, alstublieft laat dit of dat gebeuren, als dat goed voor 
ons is.” Het is goed om eens terug te kijken nadat je iets ergs is overkomen. 
Vaak blijkt er daardoor iets anders gebeurd te zijn, wat positief is, of ander 
leed is je bespaard. Dan zie je: God is er en houdt van mij!
 
Aalmoezenier Paul Versteegh
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Odulphuskerk

Vieringen
Zondag 25 augustus, 11.00u 
Eucharistieviering met pastor Pa-
penburg, mmv Henk Rooijackers 
(organist) 
Intenties: Lenie van der Kal-
len-Raaijmakers, Regina van 
Deursen-Beekman, Mariet Kre-
ijveld-den Otter (sterfdag)

Korte berichten

Op zondag 25 augustus vieren we de 

Antoniuskerk

SBO (Stichting Behoud Odulphus-
kerk) vriendendag. Na de viering van 
9.30u is er een gezellig samenzijn; bij 
goed weer in de pastorietuin.

Woensdag 21 augustus
09.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Odulphuskapel
19.00u: Eucharistieviering in de 
Sint-Annakapel, Aarle 
Intenties: Ouders Jan de Bresser 
en Mariet de Bresser-van der Vel-
den. 

Vrijdag 23 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Odul-
phuskapel

Intenties: Jan Schepens en overl. 
fam.

Zaterdag 24 augustus, 17.00u: 
Eucharistieviering met volkszang 
Intenties: Mien Versantvoort- van 
Berkel (verjaardag).

Zondag 25 augustus, 9.30u: 
Eucharistieviering met het ge-
mengd/gregoriaans koor
Intenties: Levende en overleden 
leden van de S.B.O, Hein v. Vlok-
hoven (verjaardag), Toon en Anna 
de Koning-Scheepers (verjaardag), 
Theo en Rieka Vermeulen-Kemps, 
Petrus Nicolaas Spierings, fam. 
Driekske v.d. Loo-Snelders, Jan en 
Betje Smetsers-Swaans en Marc 
Tonen.

Overleden:
Lies Kemps, 91 jaar. Moge zij rus-
ten in vrede. 


