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Zondag, 23 januari 2022 

Zusters en broeders,  
Steeds opnieuw slaan we de Schriften open: het Boek der boeken. Alle menselijke ervaringen liggen 

erin verborgen en krijgen er richting door. Het is aan ons om deze Bijbel open te slaan en schatten 

op te graven. Het is aan ons om gelovig uit te spreken: ‘Vandaag is dit Schriftwoord in vervulling 

gegaan’. We zeggen daarmee dat dit Woord van God impact heeft op ons bestaan en dat we willen 

handelen naar de geest van wat wij gehoord hebben. 

Op zaterdag 22 januari kunt u vanaf 16.00 uur de Eucharistieviering vanuit de Annakerk 

volgen via de livestream en op zondag 23 januari om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

 

Lezing uit de eerste brief aan de christenen van Korinte 

Broeders en zusters, het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledema-

ten, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden 

en Grieken, slaven en vrijen zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één 

enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest. Een lichaam bestaat nu een-

maal niet uit één lid, maar uit vele leden. Veronderstel dat de voet zegt: “Omdat ik geen hand ben, 

behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam?” En veronderstel dat het oor 

zegt: “Omdat ik geen oog ben, behoor ik niet tot het lichaam", behoort het daarom niet tot het 

lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, 

waar bleef de reuk? In werkelijkheid echter heeft God de ledematen en organen elk afzonderlijk hun 

plaats in het lichaam aangewezen zoals Hij het gewild heeft. Als zij allen samen één lid vormden, 

waar bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele ledematen, maar slechts één lichaam. 

Het oog kan niet tot de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig; en evenmin het hoofd tot de voeten: ik 

heb je niet nodig”. Nog sterker: juist die delen van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn 

onmisbaar. En die wij beschouwen als minder eerbaar omgeven wij met grote eer. Onze minder edele 

ledematen worden met groter kiesheid behandeld, de andere hebben dat niet nodig. God heeft het 

lichaam zo samengesteld dat Hij aan het mindere méér eer gaf, opdat er in het lichaam geen ver-

deeldheid zou zijn en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen.  

Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde. 

Welnu, gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam. 

Gods wet 

Wat als Gods wet de Liefde is,   

volkomen Liefde, krachtig en gaaf.   

Dan zal Liefde ook de toets zijn  

van wat goed is en juist.  

Dan zal de mens  Liefde werpt een nieuw licht 

die zijn hart laat spreken,  op oude geboden, 

wijs genoemd worden.  doet kwetsbaren recht, 

 bouwt een huis voor de eeuwigheid. 

De Liefde is geen bevel, geen dwang,  

maar een richtingwijzer op je levensweg. Heer, vervul mijn denken en spreken 
Het is de groeikracht in dit leven; van uw wet: De Liefde. 

het verstand dat de consequenties  

van je daden onderzoekt. Rob van Uden, gebed bij psalm 19 

Gebed 

God, U heeft Uw Woord aan ons allemaal geschonken, 

niemand belangrijker dan een ander; allen samen één lichaam. 

Geef dat wij niemand de toegang tot Uw Woord belemmeren, 

maar dat we terugkeren naar ons leven van alledag 

met vreugde in ons hart. 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het Evangelie volgens Lucas 

Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder ons hebben plaats gevon-

den, aan de hand van de gegevens welke ons werden overgeleverd door mensen die van het 

begin af aan ooggetuigen waren en in dienst van het woord zijn getreden. Vandaar, edele Teo-

filus, dat ook ik besloot - na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht – voor u 

een ordelijk verslag te schrijven, met de bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is 

waarin gij onderwezen zijt. 

In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest uit de woestijn terug naar Galilea en men 

sprak over Hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen 

geprezen. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn ge-

woonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de 

boekrol van de profeet Jesaja aan.  

Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: ‘De Geest des Heren is over Mij 

gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap 

te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien: 

om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer’. Daarop 

rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller 

ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: “Het Schriftwoord dat 

gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan." 

 

Gebed om vrede 

Vrede, wie wil dat nou niet? 

Een leven zonder conflicten en ontevredenheid. 

Het is een stille wens die heel de mensheid verbindt. 

Vrede is echter ook hard werken. 

Bidden we daarom: 

Heer Jezus, U heeft ons voorgeleefd hoe we vrede kunnen vinden. 

Help ons om, elke dag weer, de juiste keuzes te maken 

en harmonieus samen te leven, 

opdat het ooit echt vrede mag zijn; 

vrede in onszelf en vrede met elkaar. 

Een mens, een lichaam is meer dan de som der delen. 

En zo is ook de Schrift meer dan een verzameling teksten. 

Openen wij onze oren, hoofden en harten voor het Woord van God. 

Overweging 

Het is niet 'cool' om christen te zijn. Je komt er niet openlijk voor uit dat je christen bent. 

Integendeel, wij zijn geneigd onze identiteit als christen te verdoezelen. Wij geven er de 

voorkeur aan te laten merken dat wij als christenen niet verschillen van anderen, dat wij 

wel degelijk mee zijn met 'onze tijd'.  

Het evangelie laat ons zien hoe Jezus omgaat met zijn identiteit. Velen zien in Hem ‘de zoon 

van de timmerman'. Deze timmermanszoon stelt zichzelf echter voor als de lang verwachte 

Messias. Blaast Hij hoog van de toren? 

Dat is geen arrogantie van Jezus. In Zijn ogen is de Messias gekomen om te dienen. Hij 

komt als de lijdende dienaar van God die verraden zal worden, bespot, bespuwd, gegeseld 

en gekruisigd. Hij komt voor op de armen en de machtelozen en verkondigt hen een Blijde 

Boodschap; voor de gevangenen om hen hun vrijlating bekend te maken; voor de blinden 

opdat zij zouden zien voor de verdrukten om hen te laten gaan in vrijheid. Het beeld dat 

Jezus geeft van de Messias is niet meteen begerenswaardig. Het kan slechts waar gemaakt 

in trouw en gehoorzaamheid aan God. 


