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Zondag, 13 februari 2022 

Zusters en broeders, 

Wanneer ben je of voel je je gezegend? Het antwoord is afhankelijk van wat je belangrijk vindt. 

Jezus heeft een tegendraadse insteek. Zijn visie op een gezegend, een gelukkig bestaan is niet 

doorsnee. Het gaat Hem om een ‘wereld-omgekeerd’. Hij geeft zelfs nog aan dat wanneer je 

onverschillig met de gegeven kansen omgaat, dit wel eens averechts kan uitwerken.  

Op zaterdag 12 februari kunt u vanaf 19.00 uur de Eucharistieviering vanuit de Annakerk 

volgen via de livestream en op zondag 13 februari om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 

 

 
 

Lezing uit de Profeet Jeremia 

Dit zegt de Heer: “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die bouwt op een schepsel en zich 

afkeert van de Heer. Hij is een kale struik in de steppe, nooit ziet hij regen; hij staat in dorre 

woestijngrond, in een onvruchtbaar gebied, waar niemand woont.  

Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. Hij is als een boom die aan 

een rivier staat en wortels heeft tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn blad blijft 

groen. Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet; altijd blijft hij vrucht dragen.” 
 

 

Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, 

omdat gij de geheimen van het koninkrijk 

aan kinderen geopenbaard hebt. 

 

Verblijf in het klooster 

 

In dit klooster kom ik thuis  

zodra de psalmen klinken. 

 

De hoge stemmen van de zusters 

golven van het ene  

naar het andere koor 

en golven door mij heen. 

 

Ik kauw en herkauw de verzen, 

proef de vreemde woorden, 

op mijn tong en overweeg  

de ervaringen van lang geleden. 

 

Als een boom  

aan de oever van een rivier 

vinden mijn wortels voeding, 

een bron van levend water. 

 

In deze getijden 

verdort geen blad 

en rijpen de vruchten  

van mijn leven. 

 

Rob van Uden, gebed bij psalm 1 

 

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

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af. Hij bleef staan op een vlak terrein. 

Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen en een grote volksmenigte uit heel het 

Joodse land, uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon. Hij sloeg nu zijn ogen op, keek 

zijn leerlingen aan en sprak: “Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die 

nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig 

zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u 

beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, 

springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel.  

Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten. Maar wee u, rijken, want wat u 

vertroost hebt ge al ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u, 

die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, 

want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.” 

 

Overweging 

Armoede kan het leven van mensen verwoesten. Je mag je als samenleving nooit verzoenen 

met armoede in je midden. Een overheid hoort zorgzaam te zijn voor mensen in armoede. Toch 

geeft Jezus de woorden ‘arm’ en ‘rijk ’ een andere invulling. Geen materiële, maar een morele 

invulling. ‘Graaiers’ zijn voor Jezus armoedzaaiers. En mensen, die zelfs het weinige wat zij 

bezitten, delen met anderen die het harder nodig hebben, zijn voor Jezus rijk, meer ‘mens’ 

geworden.  

Deze andere duiding betekent niet dat we materiële armoede niet serieus hoeven te nemen. 

Nee, armoede wijst op een gebrek. Maar de arme is niet enkel een voorwerp van zorg. De arme 

is volwaardig mens, zelfstandig en kan voor zichzelf en voor God rijk zijn.  

Impliciet stelt Lucas ook aan iedereen de vraag: ‘Bij wie wil jij horen? Bij die volgens Jezus’ 

woorden nú arm zijn of bij die nú rijk zijn? 

 

 
 

Gebed om vrede 

Wie in navolging van Jezus de liefde en mildheid van onze God handen en voeten 

geeft, mag zich een gezegend mens weten.  

In zijn voetspoor bidden wij daarom: 

Heer Jezus Christus, doe ons in U geloven, maak ons tot uw leerlingen, die vertrou-

wen op uw Vader, om over grenzen heen in vrede en saamhorigheid met elkaar te 

kunnen leven. 

Gebed 

God, die ons nabij is, 

wij danken U voor uw bemoedigende Woord,  

dat ons leert dat wij meer kunnen dan wij denken. 

Wij danken U dat U ons wilt uitzenden  

om armoede te verdrijven,  

honger te niet te doen en tranen te drogen. 

Wij danken U voor de gave van Jezus Christus, uw Zoon, 

voor zijn brood, zijn Lichaam, zijn leven, zijn levensprogramma. 

Wij danken U voor op de weg die Hij wijst, 

want zo mogen wij zalig, gelukkig, gezegend zijn  

om te kunnen kiezen tegen wat slecht is  

en vóór recht, barmhartigheid en vrede.  

Dat vragen wij U door Jezus onze Heer en Broeder. 

Amen. 


