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Zondag, 13 juni 2021, 

Zusters en broeders, 

Wanneer het mooi weer is en de zon schijnt, gaan we graag naar buiten. De natuur is op dit 

moment prachtig. Er groeit van alles en het is een wonder om te zien. We begrijpen veel, maar 

lang niet alles. In de moestuin ontkiemen zaadjes, worden planten, struiken of bomen, dragen 

vrucht en geven ons voedsel. De natuur laat ons zien dat er ook groei is waar je het niet ver-

wacht. 

Ook Gods Koninkrijk kan op wonderlijke wijze groeien. De liefde heeft een enorme kiemkracht 

en kan steeds opnieuw tot bloei komen. Durven wij daarop vertrouwen? 

De viering vanuit de Annakerk op zaterdag 12 mei om 19.00 uur kunt u volgen via een 

livestream en wordt op zondag 13 mei uitgezonden op HalloGilzeRijen om 10.00 uur. 
 

 
 

Eerste Lezing uit de Profeet Ezechiël 

Dit zegt de Heer God: Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen en dat in 

de grond zetten; van de bovenste van de jonge takken zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal 

het planten op een hoge en verheven berg, op het gebergte van Israëls hoogland zal Ik het 

planten. Het zal takken dragen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen 

alle vogels van allerlei gevederte nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. En 

alle bomen van het open veld zullen erkennen dat Ik, de Heer, een sappige boom heb doen ver-

dorren en een dorre boom tot bloei gebracht heb; Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen. 

 

Het heilig evangelie volgens Marcus 

God, wanneer de werkelijkheid ons wel eens tot wantrouwen en cynisme doet 
vervallen, al is het maar soms of een kort moment, help ons dan om ons aan 

U toe te vertrouwen. 

Gebed in het bos 

Wanneer ik mijn agenda opzij leg 

om een wandeling in de natuur te maken, 

kijk ik naar de beuken die statig als pilaren  

zijn geplant in dit groene huis van de Heer. 
 

Mijn hand betast zorgvuldig  

de witte schors van een berkenboom 

alsof ik de eerste bladzijde lees  

van een scheppingsverhaal 

dat vandaag opnieuw geschreven wordt. 
 

Goede God, U bent waarachtig. 

Daarom ben ik gekomen om te schuilen  

in deze verkoelende schaduw van het bos. 

Want ik vrees de storm,  

de tegenslagen, de striemende wind, 

maar wil ook geloven dat de Geest waait  

waarheen hij wil. 
 

U bent krachtiger dan de dikke stam  

van een plataan die zijn overvloedig  

groene baldakijn boven mij uitspreidt. 

Bij U mag ik geborgen zijn en weten: 

U bent het die het levenssap  

door mijn aderen laat stromen. 
 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 92  

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


 
Pastorale brief 56 PDKDV Elfde zondag door het jaar 13-06-2021.docx - 2/2 - 

In die tijd zei Jezus tot de menigte: „Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn 
land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag en onderwijl kiemt het zaad en 
schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de 

groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat 
slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst." 
En verder: „Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk  

Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?   
Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt  
in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;  

maar eenmaal gezaaid schiet het op en het wordt groter  
dan alle tuingewassen en het krijgt grote takken zodat 
de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen." 

In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij 
hun zijn leer op de wijze die zij konden ver-
staan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij 

niet tot hen, maar eenmaal met zijn leer-
lingen alleen gaf Hij van alles uitleg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vredeswens 
Het Rijk van God groeit als wij slapen. Een vredige slaap maakt ons vitaal; en wie uitgerust 

opstaat, gaat met vertrouwen en goede moed de dag in. Kan zo de vrede van de Heer 
groeien?   
 

Heer Jezus Christus, Gij doet een appèl op ons vertrouwen en wij hopen op de kiemkracht 
van uw leven in ons. 

Wij bidden U: “Laat de goede woorden in ons ontkiemen: vrede, gerechtigheid en liefde. 
Geef ons de moed om hiervan te getuigen in woord en daad, door elkaar werkelijk vrede 
aan te zeggen. Dit bidden wij U, die leeft in eeuwigheid. Amen.” 

Wensen we elkaar de vrede van Christus. 
 

 

In een oud christelijk boekje, De Didachè of De leer van de Twaalf Apos-
telen (+ 100 na Christus), worden aanwijzingen gegeven aan de begin-
nende kerk. Er staat ook een dankzegging bij het gebroken brood:  

 
Wij brengen U dank, onze Vader, voor het leven en de kennis, 

die U ons hebt leren kennen door Jezus, uw kind. 

Aan U de roem tot in de eeuwen. 
Zoals dit gebroken brood, verspreid over de bergen 

en bijeen gebracht, één is geworden, 

zo moet ook uw kerk vanaf de uiteinden der aarde 
worden bijeengebracht tot uw rijk, 

want van U is de heerlijkheid en de macht 

door Jezus Christus tot in de eeuwen. 

 

Gebed na de communie 
Heer, moge deze Heilige Communie, die we hebben genuttigd, 

en die de vereniging van de gelovigen in U voorafbeeldt, 
ook de eenheid van de Kerk tot stand brengen. 

Door onze Heer Jezus Christus, die leeft met U en de Heilige Geest, 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.  


