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Zondag, 6 maart 2022 

Zusters en broeders,  

Het thema van deze zondag is ‘Je land is je leven’. Wanneer u deze brief leest of naar de kerk gaat, 

zult u wellicht Oekraïne in uw hart meedragen. Daar kunnen we niet omheen. De oorlog lijkt een 

test en een beproeving voor het volk van de Oekraïne, voor het volk van Europa, voor de Verenigde 

Staten, maar ook het volk van Rusland. Een drama, dat is het allereerst, maar vervolgens ook een 

beproeving. 

Dat woord ‘beproeving’ kreeg enkele jaren geleden bijzondere aandacht, toen de Nederlandse ver-

taling van het Onze Vader enkele veranderingen onderging. Onder meer is de zin ‘en leid ons niet 

in bekoring’ veranderd in ‘en breng ons niet in beproeving’. Het evangelie van deze zondag gaat 

over zulke beproevingen. Beproevingen die naar de actualiteit lijken te verwijzen.  

Op zaterdag 5 maart kunt u vanaf 19.00 uur de Viering van Woord en Communie vanuit de 

Annakerk volgen via de livestream en op zondag 6 maart om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed 

Goede God, 

wanneer wij delen van uw woord en uw brood 

breng ons dan dichter bij elkaar, 

buig boosheid om in begrip, verminder haat, bevorder vrede. 

Laat ons geraakt worden door uw woord 

help ons beproevingen te doorstaan; 

dat wij mogen bijdragen aan een leefbaar land, een leefbare wereld, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen 
 

Voor mensen in oorlog 

Op U vertrouw ik 

Mijn schild en mijn schutse. 

Omgeef ons met uw vleugels van genade. 
 

Trek mee met uw opgejaagde volk. 

Wees een gids op de weg  

die rijen vluchtelingen moeten gaan, 

en geef dat zij niet op adders trappen. 

Wees een woord van bemoediging, 

een hand op een schouder. 
 

Zend uw engelen  

naar de slangen met hun gespleten tong, 

naar de zenders die leugens verspreiden,  

naar de hackers, de haviken, de kemphanen. 
 

Stel uw aartsengel op tussen de legers 

en weer de kogels, granaten en raketten af, 

bescherm de ouderen en zieken,  

de gehandicapten en gewonden. 

Zend uw boden van vrede.  
 

Raak berichten van oorlog en geweld aan 

met uw boodschap van vrede. 

Omgeef ons met uw vleugels van genade. 
Mijn schild en mijn schutse, 

op U vertrouw ik.  
Rob van Uden, gebed bij psalm 91 bron foto: www.uu.nl 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het boek Deuteronomium  

In die dagen sprak Mozes tot het volk: “De priester zal de korf met de eerste veldvruchten van u aan-

nemen en hem plaatsen voor het altaar van de Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, uw 

God, zeggen: Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte 

gegaan. Maar terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, is hij een groot, machtig en talrijk volk geworden. 

Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden, ons verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, 

hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen. En de Heer heeft ons verhoord en zich 

onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met 

sterke hand, met opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar 

deze plaats gebracht en ons dit land geschonken, een land van melk en honing. Daarom breng ik nu de 

eerste vruchten van de grond, die Gij, de Heer, mij hebt geschonken.” En Mozes voegde eraan toe: “Dan 

moet ge die voor de Heer uw God neerleggen en u voor Hem neerbuigen.” 

Lezing uit het Evangelie van Lucas 4 

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar 

de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedu-

rende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: “Als 

Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert.” Jezus gaf hem ten 

antwoord: “Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.” Daarop voerde de duivel Hem 

omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: ”Ik 

zal U alle macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij geschonken en ik geef ze aan wie 

ik wil.” 

Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn. Toen antwoordde Jezus hem: “Er 

staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”. Daarna bracht de duivel 

Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: “Als gij 

de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn 

engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen opdat 

Ge uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: “Er is gezegd: Gij zult de 

Heer, uw God niet op de proef stellen.” Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en 

hij verwijderde zich van Hem tot de vastgestelde tijd. 
 

Overweging 

Omdat God mens wordt in Jezus Christus, wordt hij geraakt door alles wat menselijk is. In het bijzondere 

verhaal van deze zondag, de beproeving in de woestijn, wordt Jezus getest. De duivel doet hem tot drie 

keer toe een geweldig aanbod. Wil je de wereld naar je hand kunnen zetten (stenen in brood verande-

ren)? Wil rijkdom en macht? Wil je dat God constant alle pijn en moeilijkheden van je weg houdt (de 

engelen die je beschermen)?  

Jezus houdt stand. Hij laat zich niet overhalen. Zoals in de Eerste Lezing, God de noodkreet van het volk 

in Egypte hoort en zich hun onderdrukking aantrekt, zo wil Jezus geraakt worden door wat er om hem 

heen gebeurt. 

Hij moet doorzien hebben, hoe gevaarlijk het is wanneer iemand de wereld naar zijn hand wil zetten. Hij 

moet doorzien hebben hoe gevaarlijk het is wanneer mensen enkel rijkdom en macht nastreven. Hij 

moet gezien hebben dat het niet ideaal is, wanneer je geen pijn of verdriet kan voelen. Bidden we dat 

Jezus naast ons wil staan en dat hij ook naast de vele geplaagde mensen wil staan die lijden onder de 

oorlog in de Oekraïne.   
 

 
 

Gebed om vrede 

Heer Jezus Christus, 

in een wereld waar gestreden wordt om geld en macht, 

waarin goede en eerlijke mensen worden gedood, heeft Jezus tegen zijn apostelen gezegd: 

‘Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik U.’ 

Wij bidden U, dat wij in vrede mogen zijn met onszelf,  

dat wij die vrede delen in onze eigen gemeenschap en dat wij uw vrede uitdragen overal waar 

wij gaan; schenk ons naar uw wil vrede en eensgezindheid.  

Bemint uw vijanden 

Hij heeft zijn engelen last gegeven, 

om je op al je wegen beschermen. (Psalm 91,11) 
 


