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Zondag, 30 januari 2022 

Zusters en broeders,  
In onze cultuur van ‘tweets en appjes’ is er weinig aandacht voor luisteren. Tijdens praatprogramma’s 

zie ik mensen wel eens onrustig kijken, wanneer een ander aan het woord is, omdat ze het enkel 

belangrijk vinden wat ze zelf te zeggen hebben. Op de vierde zondag door het jaar lezen we een 

prachtig loflied op de liefde. ‘Caritas patiens est’ – ‘De liefde is geduldig’.  

Het gaat dan om naastenliefde, zorgzaamheid en aandacht voor de ander. Wanneer we goed willen 

luisteren naar de woorden van Jezus, zullen we toch even terug moeten bladeren naar de lezing van 

vorige week. 

De livestream van de Woord en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk begint op 

zondag om 10.00 uur. U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 

Goede God, U roept en vraagt ons, waar we kunnen, 

een boodschap van aandacht en liefde te brengen. 

Wij bidden U dat wij trouw zijn aan ons doopsel 

en standvastig uw Zoon volgen. 

Moge uw Geest ons daarbij helpen en geleiden, 

door Jezus Christus, die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
Lezing uit de eerste brief aan de christenen van Korinte 

Broeders en zusters, al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, 

ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al kon ik alle 

geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet 

heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik 

de liefde niet heb, baat het mij niets. 

De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets 

in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent 

het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. 

Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave 

der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons 

kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvol-

maakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een 

kind; en nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. 

Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik 

slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop 

en liefde de grote drie; maar de liefde is de grootste. 

Caritas 
 

Als een geschenk  

draagt U mij de wereld in,  

een pasgeboren kind,  

in uw veilige armen.  
 

Mijn wezen is honger  

en dorst naar gerechtigheid.  

Mijn ogen, vol verwachting,  

zoeken uw gezicht.  
 

Leg mij aan de borst,  

zoog mij met liefde en zorg.  

Mijn hart proeft dankbaarheid.  

Mijn tong zal uw Liefde niet vergeten. Rob van Uden, Gebed bij psalm 71 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Moeder en kind 

Dit schilderij uit het Frans Halsmuseum is van de Haarlemse schilder Pieter Fransz de Grebber. De 

schilder heeft meer voor ogen dan een huiselijk tafereel. Moeder en kind kunnen Maria en Jezus 

afbeelden. Het kleine boekje dat Maria leest, lijkt een bundel met psalmen. De ronde band in de haren 

van de moeder doet denken aan een aureool.  

We noemen dit een Caritas-voorstelling. Dit Latijnse woord betekent zowel (naasten-) liefde als zorg-

zaamheid. 
 

Uit het evangelie volgens Lucas 

In die tijd begon Jezus in de Synagoge te spreken: “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord 

hebt, is thans in vervulling gegaan”. Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, 

dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: “Is dat dan niet de zoon van 

Jozef?”  

Hij zei hun: “Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe 

al wat, naar wij vernamen, in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar Hij gaf 

er dit antwoord op: Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. 

En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden 

gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in 

Israël; toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het 

gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd 

niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman”.  

Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, 

joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun 

stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging midden tussen hen 

door en vertrok. 

 

Overweging 

Een prikkelende evangelielezing. Jezus krijgt kritiek en hij lijkt er niet voor open te staan. Inte-

gendeel, hij bijt flink van zich af. De oorzaak van het probleem lazen we vorige week. Jezus leek 

zich daar ‘de Gezalfde’ (de Christus) te noemen en hij ontvouwde zijn programma: Armen de 

Blijde Boodschap brengen, gevangenen hun vrijlating bekend maken, blinden dat ze zullen zien, 

verdrukten laten gaan in vrijheid. De reactie van de omstanders is opmerkelijk: Is dat dan niet 

de zoon van Jozef? 

Wellicht waren er woorden van bewondering, maar blijkbaar liep het uit op kritiek van het laagste 

niveau: Hij is máár een timmermanszoon, hij is máár een mens… Met deze kritiek ontkennen de 

dorpsgenoten dat God zó menselijk nabij kan komen. En dan gaat het over de kern van de 

Christelijke boodschap: God komt ons tegemoet in een mens, Jezus, en het is zijn missie om 

mensen vrij te maken, te genezen, hoop te geven, God present te stellen.  

Blijkbaar wil hij geen concessies doen als het gaat om zijn liefde voor God en zijn liefde voor 

mensen.  
 

 
 

Woorden van zegen 

Gods zorg om mensen en zijn liefde 

gaan over grenzen van eigen stad en land heen. 

Die liefde is universeel en niet af te dwingen.  

Zij vraagt ons aandachtig en onbevooroordeeld te luisteren  

naar alle mensen, dichtbij en ver weg.  

Gebed om vrede 

Een boodschap van vrede heeft Jezus in de wereld gebracht. 

Te midden van ongeloof en scepsis, is Hij de weg van vrede blijven gaan. 

Hij laat zien hoe belangrijk het is om standvastig te zijn 

en de vrede uit te dragen in ons leven en werk. 

Daarom bidden wij: 

Heer Jezus, blijf met ons meegaan op de weg van het geloof. 

Schenk ons uw vrede, die geen einde kent, 

tot wij thuis zijn bij U in de eeuwen der eeuwen. 


