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Zondag, 18 oktober 2020 

 
Zusters en broeders, 

Opnieuw worden we weer teruggedrongen in onze huiskamers. De coronacrisis is weer helemaal 

terug. We realiseren ons hoe kwetsbaar het leven is en dat we verantwoordelijkheid voor elkaar 

hebben.  

We kunnen en mogen niet leven in het spoor van ‘ieder voor zich’. Richten we ons tot God in 

ons gebed, geven we onze naaste wat hem of haar toekomt en bidden we dat Gods toekomst 

op ons toe mag komen. 

Gebed 

God, Gij alleen zijt de Heer en niemand anders. 

Help ons om oprechte christenen te zijn: 

dat wij niet offeren aan geld of goed; 

dat macht en aanzien ons hart niet maken tot een steen. 

Maak dat wij de blik op Hem gevestigd houden 

die ons van U het levend beeld gegeven heeft: 

Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 

die met u leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Bij de opening van de Schriften 

We mogen ons bij de hand laten nemen door Gods Woord. Als we met ogen van liefde naar het 

leven kijken, dan zullen we dankbaar zijn voor wat ons gegeven is en voor ieder ander die het 

goede doet. Mag die dankbaarheid ons luisteren kleuren, opdat wij zelf onder ogen zien wat aan 

God toekomt. Met welke daden eren wij Hem? 

Een woord van bemoediging 
Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opge-
lopen. Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de ker-

ken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten 
te beperken tot dertig.  

In een video spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de 
bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging. 

Klik hier voor de video 
 

Eerste lezing Jesaja 45, 1.4-6 

 

Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen om 

de volkeren voor hem neer te werpen, om koningen de gordels van de lenden te trekken, 

om deuren voor hem open te stoten en geen poort gesloten te laten: ‘Het was omwille van 

mijn dienaar Jakob en om Israël, mijn uitverkorene, dat Ik u bij uw naam heb geroepen 

en u een eretitel heb gegeven, alhoewel gij Mij niet kende.  

Ik ben de Heer en niemand anders! Buiten Mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat 

gij Mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het oosten en die van het westen: 

‘Ik ben de Heer en niemand anders!’  

https://youtu.be/TBmFntwbKXo
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Gebed bij Psalm 96 
Het koor moet weer zwijgen, 

maar mijn hart zingt voor mijn Heer en mijn God. 

Wat als de hele wereld Gods liefde zou prijzen? 

Wat als de mensen elkaar zouden herkennen 

als broeders en zusters? 
 

Machtig en onvolprezen is God, 

zijn liefde is sterker dan de leugens 

en de valse leuzen van een regeringsleider. 

Te vaak wordt geld en geweld aanbeden, 

en de oorsprong van alle leven vergeten. 
 

In deze tijd kan ik niet met anderen samenkomen 

maar mijn hart zingt voor mijn Heer en mijn God, 

mijn hart zingt voor de zachte kracht van de Liefde, 

mijn hart zingt voor de overmacht van het Leven. 

Ik prijs de Heer in de stilte van mijn huis. 
 

Elke dag draag ik het kleed van het geloof 

en vertrouw ik mij toe aan zijn aanwezigheid. 

Hij mag mij leiden, de wereld besturen. 

Rob van Uden 

 

We lezen uit het Evangelie van Matteüs (22,15-21) 

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden 

konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: ‘Mees-

ter, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan 

niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het 

geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?’ 

Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: ‘Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? 

Laat Mij de belastingmunt eens zien.’ Zij hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: ‘Van 

wie is deze beeldenaar en het opschrift?’ Zij antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop sprak Hij tot 

hen: ‘Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.’  
 

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
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Vader, Gij schittert als sterren in het heelal, 

houdt het woord des levens vast. 
Alleluia. 

Mijn Jezus, 
Ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament 

tegenwoordig zijt.  
Ik bemin U boven alles  

en wens U in mijn hart te ontvangen. 
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. 
Daarom bid ik u: Kom ten minste  

op geestelijke wijze in mijn hart. 
Ik omhels u alsof Gij reeds gekomen waart 

en verenig mij geheel en al met U. 
Laat mij toch nooit van u gescheiden worden. Amen 
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