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Zondag, 10 oktober 2021, 

Zusters en broeders, 
Gebeurt het u wel eens dat u in gesprek raakt met een toevallige voorbijganger die maar blijft 

doorvragen? Het gesprek ontwikkelt zich dan soms over wezenlijke vragen.  

Dat lezen we vandaag in het evangelie. Jezus krijgt een belangrijke vraag voorgelegd: ‘Hoe moet 

ik handelen om het eeuwig leven te bereiken?’  

De jongeman krijgt te horen dat hij het niet zal bereiken door rijkdom of bezit te verzamelen. 

Hij moet juist leren loslaten om te weten wat het allerbelangrijkste voor hem is. 

De livestream van de Eucharistieviering uit de Maria Magdalenakerk begint op 
zondag om 10.00 uur. U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 

 
Gebed 

Heer, onze God, 

als een Licht gaat U ons voor en bent U ons nabij. 

Mogen wij ruimte maken voor Uw Licht 

en de weg naar wijsheid vinden. 

Zoals Jezus de rijke jongeling diepe wijsheid gaf. 

Dit vragen we voor vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. 
 

 

Lezing uit de brief aan de Hebreeën 

Broeders en zusters, het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een twee-

snijdend zwaard en het dringt tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het 

ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles 

ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen. 

 

God, geef het werk van onze handen bestand, bestendig het werk van onze 

handen. (Psalm 90, 17) 

Leer mij duurzaam leven 

Bij het opkomen van de zon door de velden lopen, 

kijken naar de grassen die opgroeien, groenen 

en zich een laatste keer naar het licht keren. 
 

In de avond zien dat het gras zal verdorren, 

dat de boer zal komen, maaien,  

en het hooi zal verzamelen 

als voer voor de beesten.  
 

Zo ook gaan mijn woorden en daden verloren. 

Wat van geen waarde is, verdroogt.  

Duizend doelloze jaren verschrompelen  

als het gras op de velden. 
 

God van de eeuwen der eeuwen, 

leer mij leven in het uur dat ik krijg, 

leer mij leven op de plaats waar ik ben, 

vervul mijn handen en armen met liefde, 

vervul mijn spreken en zwijgen 

met eindeloze duurzaamheid. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 90 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Uit het heilig evangelie volgens Marcus 

Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën 

wierp en vroeg: „Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?"  

Jezus antwoordde: „Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de 

geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals 

getuigen, gij zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder."  

Hij gaf Hem ten antwoord: „Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af." Toen keek Jezus 

hem liefdevol aan en sprak: „Eén ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan 

de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel en kom dan terug om Mij te volgen." 

Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat.  

Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: „Hoe moeilijk is het voor degenen 

die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!" De leerlingen stonden verbaasd over wat 

Jezus zei. Daarom herhaalde Hij: „Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te 

gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan, dan voor een 

rijke in het Koninkrijk Gods te komen."  

Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: „Wie kan dan nog gered worden?" 

Jezus keek hen aan en zei: „Dit ligt niet in de macht der mensen, maar wel in die van God: want 

voor God is alles mogelijk." 

 

Overweging 

Jezus wordt een 'Goede meester' genoemd. Maar Jezus wijst deze titel af: ‘Goed is God alleen.’ 

Er volgt een stroef gesprek over het eeuwig leven. Jezus lijkt een onmogelijk antwoord te geven. 

Hij vindt de tien geboden blijkbaar nog niet goed genoeg. Nee, we worden opgeroepen om alles 

te verkopen en Jezus in alles te volgen. Het is een ergerniswekkend antwoord.  

En Jezus geeft dat zelf toe. Zijn antwoord is: ‘Voor een kameel is het makkelijker door het oog 

van een naald te gaan, dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.’  

En als we ons afvragen wie dan nog gered kan worden, kunnen we terugkeren naar het begin 

van het evangelie: ‘Goed is God alleen.’ 

Waar wij tekort schieten, mogen we vertrouwen op zijn liefde en trouw. 

 

 

 
Steek thuis een kaars aan als je rust nodig hebt. 

Concentreer je een ogenblik op de vlam. 

Maak je hoofd leeg van zorgen en beslommeringen. 

Misschien gaat je in de stilte wel een licht op…… 

Schat zoeken is niet alleen een kinderspel.  

Wij kunnen ons hele leven ermee aan de slag.  

Opgraven in ons binnenste wat echt belangrijk is,  

wat blijvende waarde heeft voor ons.  

Daar is relativering en vooral wijsheid voor nodig.  

Dat wens ik ieder toe. 
 

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid 

van het hart. (Psalm 90,12) 

 


