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Zondag, 17 oktober 2021 

Zusters en broeders,  

De vieringen van dit weekend worden geleid door het thema: ‘Maria, die de knopen ontwart’. 

Het thema is ontleend aan een oud schilderij dat door Paus Franciscus in de aandacht is geko-

men. ‘Maria die de knopen ontwart’ kan een spiegel zijn voor gewetensonderzoek.  

We kennen onze grootste valkuilen. Ze beïnvloeden onszelf, onze relatie met de ander en met 

God. We kunnen erdoor in de knoop raken. Wanneer u in uw omgeving iemand kent die worstelt 

met die knopen, diep van binnen, nodig hem of haar dan uit om deze viering mee te maken. 

De livestream van de viering Woord en Communie uit de Maria Magdalenakerk 
begint op zondag om 10.00 uur.  

U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 

Eerste lezing is genomen uit het boek Apocalyps 

Toen ging de tempel van God in de hemel open en er verscheen een groot teken aan de hemel: 

een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 

twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan 

de hemel een ander teken: een grote, vuurrode Draak. Hij had zeven koppen en tien horens 

en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels 

weg en wierp ze op de aarde.  

En de Draak stond voor de Vrouw die zou baren, om zodra zij gebaard had, haar kind te ver-

slinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En 

haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woes-

tijn, waar zij een plaats heeft door God bereid.  

Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 

 

God, als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. 

Zingen van de liefde 

 
Ik kan mijn enthousiasme niet bedwingen. 

God, ik voel Uw liefde en ik wil er van zingen. 

 

Ik ben niet slimmer, niet beter, 

niet anders dan een ander, 

maar ik zie Uw liefde als een groot cadeau. 

 

U aanvaardt mij in liefde. Ik bid. 

U aanvaardt mij in barmhartigheid. 

Dat wonder wil ik delen. 

 

Eten, kleding, de huur van mijn huis,  Ik wil bidden, zingen, delen  

het is belangrijk, natuurlijk! van mijn blijdschap met ieder  

Maar belangrijker is  die het minder heeft 

dat mijn kind volwaardig kind kan zijn. en dat de liefde die ik ontvang, 

Belangrijker is een rivier wordt die stroomt 

dat ik mijn zorgen, pijn, de bijzaken, door mij heen. 

opzij kan leggen  

en dat er ruimte komt, mildheid Rob van Uden, gebed bij het Magnificat 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Evangelie uit Matteüs 

Toen de Wijzen waren heengegaan, verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef 

en sprak: “Sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u 

waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden.”  

Hij stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij 

tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door 

de profeet: “Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.” 

Overweging 

Het idee voor het thema ‘Maria, die de knopen ontwart’ ontstond in de werkgroep Diaconie. 

Ook al kun je het thema heel persoonlijk invullen, het is zeker de moeite waard om ook te 

kijken naar de knopen die door ons samenleven worden veroorzaakt.  

De hebzucht van een relatief kleine groep staat in schril contrast met de armoede van velen. 

Onze welvaart wordt voor een deel gebouwd over de ruggen van anderen. Mensen die in ar-

moede leven, ontdekken hoe ze van de ene knoop bij de volgende knoop terecht komen.  

En waarom zijn we zo hebzuchtig? Hoe vaak blijft een nieuwe aankoop ongebruikt? Hoe vaak 

wordt eten weggegooid? Hoe vaak wordt ruzie gemaakt om een erfenis?  

En de problemen beginnen al op jonge leeftijd. Jongeren worden gek gemaakt door reclame 

die via de bladen en sociale media de behoefte aanblaast: alleen dat ene merk, die trendy 

gadget.  

Onze hebzucht lijkt opgesloten in een tredmolen. Als hamstertjes rennen we in die tredmolen, 

maar we komen niet verder. Sterker. We draaien onszelf dol! 

Voor vluchtelingen, ontferm U 

Voor dak en thuislozen, ontferm U 

Voor zieken en stervenden, ontferm U 

Voor mensen die leven in armoede, ontferm U 

Gebed van de Paus tot Maria 

Door uw Genade, 

uw voorspraak 

en uw voorbeeld, 

verlos ons van alle kwaad, 

Onze Lieve Vrouw 

en ontwar de knopen 

die ons afhouden van verbondenheid met God, 

opdat wij 

bevrijd van zonde en dwaling, 

Hem mogen vinden in alle dingen, 

ons hart mogen plaatsen in Hem,  

en Hem altijd mogen dienen 

in onze broeders en zusters. Amen 


