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Zondag, 12 september 2021 

Zusters en broeders,  

De lezingen van deze dag geven geen gemakkelijke oplossingen. Ze problematiseren. Dat wil 

zeggen: Ze wijzen ons op té gemakkelijke oplossingen en willen ons uitdagen. Ook om verbin-

dend te willen zijn, kan een duidelijke keuze gevraagd worden. Toch wijst Jezus ook een weg 

die mensen in alle levensomstandigheden geluk kan brengen. Want een duidelijke keuze voor 

God opent de kracht van zijn liefde en genade. 

Op zaterdag 11 september wordt de Eucharistieviering van 19.00 uitgezonden via een 

livestream vanuit de Annakerk in Molenschot. 

De viering kunt u ook meevieren via HalloGilzeRijen op zondag 12 september vanaf 

10.00 uur. 

 

De eerste lezing is uit de Profeet Jesaja 

God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn 

rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht 

heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en mij bespuwden. God de Heer zal mij helpen: 

daarom zal ik niet beschaamd staan.  

Hij die mij vrij zal spreken is nabij. Wie is mijn tegenstander? 

Laten we samen voor de rechter treden! Wie is mijn tegenpartij? Laat hij tegenover mij komen 

staan! God de Heer zal mij helpen: wie zal mij schuldig verklaren?  

De dood hield mij al in zijn strikken, 

het net van het schimmenrijk viel op mij neer. 

ik ging onder zorgen gebukt. (Psalm 116,3) 
 

Mijn ziel, een vogeltje 
 

Mijn ziel, een vogeltje, 

vrolijk fluitend en vrij,  

vliegend van struik naar struik, 

plotsklaps een net 

en het is gevangen.  
 

De dood greep mij  

en hield mij gevangen, 

met ruwe handen. 
 

Sprakeloos ben ik,  

de mond gesnoerd, 

mijn kinderlijk geloven  

in een kooitje gesloten. 
 

God, lieve God, luister  

naar mijn geluidloos zingen, 

mijn klagend smeken, 

Geef me weer stem  
en leid mij  

naar een tuin van leven. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 116 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Uit het evangelie van Marcus 

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg 

stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: „Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" Zij antwoordden 

Hem: „Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de 

profeten zijt." Daarop stelde Hij hun de vraag: „Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Petrus ant-

woordde: „Gij zijt Christus." 

Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren 

dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schrift-

geleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht drie dagen later 

zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde 

en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leer-

lingen en voegde Petrus op strenge toon toe: „Ga weg, satan, terug!, want gij laat u leiden door 

menselijke overwegingen en niet door wat God wil."  

Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: „Wie 

mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. 

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en 

het Evangelie zal het redden." 

 

Overweging 

De rode draad in de lezingen is het voorbeeld van de trouwe gelovige. Deze gelovige voelt zich 

geroepen en doet zijn best aan deze roep gehoor te geven. Dat is niet altijd makkelijk. Het kan 

zijn dat hij slachtoffer wordt van vervolgingen en beledigingen of erger nog, dat zijn leven be-

dreigd wordt. Maar wat er ook gebeurt, het vertrouwen in God staat op de eerste plaats.  

Dit vinden we terug in beide Lezingen. Het gaat niet om een geloof dat bij louter woorden 

blijft. Nee, het vertaalt zich ook in daden. Jezus’ levensweg is het beste voorbeeld van een le-

vend geloof. Ondanks dat Hij weet wat Hem te wachten staat, blijft Hij trouw aan God, die 

Hem op zijn beurt ten allen tijde nabij is. Jezus leeft vanuit het vertrouwen dat God uiteindelijk 

zijn leven zal behouden.  

Jezus volgen is vertrouwen op God, je kruis opnemen, je eigen leven afzweren, verliezen. Maar 

ook: om uiteindelijk gered te worden en het leven te behouden. Immers, wie ondanks moei-

lijkheden op God vertrouwt, hoeft niet bezorgd te zijn. 

Zegenwens  

Moge de Vader met zijn liefde 

ons daartoe de genade en de kracht schenken; 

Moge de Zoon met zijn voorbeeld 

onze gids en leidsman zijn;  

Moge de Geest met zijn vuur 

ons hiertoe bezielen en inspireren. 

Moge God zelf ons zegenen en behoeden 

Gebed 

God, we willen Uw Zoon, Jezus Christus, echt leren kennen. 

We willen Hem bewust in ons leven binnenlaten, 

Daarom keren we ons steeds weer tot U 

en bidden we dat Uw liefde en barmhartigheid 

opnieuw in ons hart wordt gelegd. 


