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Zondag, 6 februari 2022, 

Zusters en broeders, 

Iedere mens is geroepen om ‘het diepe in te gaan’. Het is de consequentie van een leven in geloof. 

Ons bestaan kan voortkabbelen, zonder dat er iets ernstigs gebeurt. Maar er zullen ook momenten 

komen dat er uitdagingen verschijnen op onze levensweg. Pakken we dan de kans op groei of laten 

we die kans voorbijgaan? Die keuze hebben we.  

Jezus – en voor Hem de profeten – hebben de keuze gemaakt om het diepe in te gaan. 

De livestream van Woord en Communie komt vanuit de Laurentiuskerk in Dongen op zon-

dag 6 februari om 10.30 uur. De viering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

Bidden om ontferming 

Soms is het vuur uit ons weg, 

kabbelt alles maar een beetje voort en laten we het ook daarbij. 

Soms hebben we de energie niet, een andere keer de moed niet 

om naar het diepe te gaan. 

Voor die momenten, dat we God geen kans geven om in te breken in ons bestaan, 

bidden we om ontferming. 
 

Lezing uit de Profeet Jesaja 
In het sterfjaar van koning Uzziahu zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon: zijn 

sleep bedekte heel de vloer van de tempel. Hij was omgeven met serafs; elk had zes vleugels en ze 

riepen elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig, de Heer der hemelse machten! Heel de aarde is vol van zijn 

glorie!" Het luide roepen deed de drempels schudden in hun voegen en het heiligdom stond vol rook. 

Toen riep ik: „Wee mij, ik ben verloren! Want ik ben een mens met onreine lippen en ik woon te 

midden van een volk met onreine lippen en toch hebben mijn ogen de Koning, de Heer der hemelse 

machten, gezien!" Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een 

tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak: “Nu dit uw lippen 

aangeraakt heeft zijn uw zonden verdwenen, uw misstappen vergeven.” Daarop hoorde ik de Heer 

spreken: “Wie moet ik zenden? Wie zal voor ons gaan?” En ik antwoordde: “Hier ben ik, zend mij!” 

 

Bidden kan ik niet 
 

  Ik wil mij buigen naar uw heilige tempel 

  Psalm 138,2 
 

Als zoekprogramma’s tekort schieten 

en mijn mail ongeopend blijft; 

als mijn dwalen geen eindpunt kent 

en mijn gesprekken eindigen  

in onhandig zwijgen; 

open dan mijn naakte handen. 
 

Nee, verborgene, bidden kan ik niet.  

Ik geloof niet eens dat je bestaat. 

Je naam krijg ik niet over mijn lippen. 
 

Dus zeg maar niets,  

maar wees er als ik mij moet buigen  

zoals een grashalm in storm en regen. 

Als ik moet knielen  

om een beetje moed te zoeken 

en zwijg, smeek, stilletjes moet huilen: 
Wees er, wees er, wees er. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret, terwijl de mensen op Hem 

aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; 

de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon 

en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn 

onderricht aan het volk. Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: “Vaar nu naar het 

diepe en gooi uw netten uit voor de vangst”. Simon antwoordde: “Meester, de hele nacht hebben we 

gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien”. Ze deden het en 

vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun 

maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide 

boten tot zinkens toe. 

Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: “Heer, ga van mij weg, want ik ben een 

zondig mens”. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, van-

wege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van 

Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: “Wees niet bevreesd, voort-

aan zult ge mensen vangen”. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen. 

 

 
 

Overweging 

‘Wie moet Ik zenden? Wie zal voor ons gaan?’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik, zend mij!’ De vraag 

van de Heer klinkt in alle tijden en misschien zijn wij het, ben ik het, die vandaag of morgen diep van 

binnen verstaat dat het tijd is om te antwoorden: ‘Hier ben ik, zend mij’. Een gewoon mensenkind 

kan woordvoerder van de Enige worden, als hij of zij zich laat raken.  

Een visser die niets meer vangt, kan op een nieuwe wijze leren werken en zich verbazen over het 

succes. Kunnen of willen wij ons laten raken, vandaag?  

Staan wij open voor het woord van de Heer, waarmee Hij ons uitdaagt naar het diepe te gaan?  

 

Gebed om zegen 

De gewaagde sprong van het geloven. Daarover spreken de lezingen van deze zondag. Gods Woord 

wil ons prikkelen, uitdagen. Het wil ons behoeden voor een al te kabbelend bestaan.  

Een sprong in het diepe kan doodeng zijn, maar het kan ook bevrijdend zijn en vreugde geven. 

Misschien mogen de lezingen doorwerken als een bemoediging om ons steeds opnieuw te openen 

voor de uitdaging van Godswege. 

God, we bidden om kracht voor onderweg en om Uw zegen. 

De Heer zal mij altijd beschermen. 

Heer, uw trouw duurt eeuwig, 

laat het werk van uw handen niet los. 

Psalm 138,8 

 


