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Zondag, 20 maart 2022 

Zusters en broeders,  

Waarom stopt God het geweld in Oekraïne niet? Het zou beslist een stuk makkelijker zijn als God 

steeds de problemen zou oplossen die wij, mensen, zelf veroorzaken. Tegelijkertijd willen we God op 

flinke afstand houden, want we willen zelf kunnen bepalen wat we met ons leven doen. In het evan-

gelie spreekt Jezus ons aan op onze verantwoordelijkheid: voor ons eigen leven, voor onze medemens 

en voor de aarde. Hij vraagt ons om te zorgen voor ons land, voor ons volk en voor de mensen die 

vluchtend over onze grenzen komen. Hij vraagt ons op zoek te gaan naar onze gezamenlijke verant-

woordelijkheid, hoe we een ander nabij kunnen zijn. Misschien zouden we ons leven en ons samen-

leven anders moeten inrichten? 

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 

God, U bent er en U zult er zijn, 

voor mij, voor mijn naaste, voor de mens in nood, 

voor de boer in Nederland 

en voor de boer op zijn akker in Guatamala. 

Open ons hart met de woorden uit de Schriften, 

zodat we U kunnen ontvangen 

en ons waarlijk tot U kunnen bekeren 

en U willen volgen op de weg naar het Rijk dat komt. 

 
Lezing uit het boek Exodus 

In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. Eens dreef 

hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem 

de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de 

doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: ik ga er op af om dat vreemde 

verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem 

naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: Mozes. Hier ben ik, ant-

woordde hij. Toen sprak de Heer: Kom niet dichterbij, doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij 

staat is heilige grond. En Hij vervolgde: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God 

van Isaak en de God van Jakob. Toen bedekte Mozes zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op 

te zien. 

De Heer sprak: Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onder-

drukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte. 

Maar Mozes sprak opnieuw tot God. Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw 

vaderen zendt mij tot u en zij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden? Toen sprak 

God tot Mozes: Ik ben die is. En ook: Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij die is, zendt mij tot u. 

Bovendien zei God tot Mozes: Dit moet ge de Israëlieten zeggen: De Heer, de God van uw vaderen, 

de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, zendt mij tot u. Dit is mijn naam voor 

altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door. 
 

Lezing uit het evangelie volgens Lucas 

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, 

van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Daarop zei Jezus: Denkt ge, 

dat onder alle Galileeërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij dat lot ondergaan hebben? 
Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. 

Of die achttien die gedood werden doordat de toren bij de Silóam op hen viel: denkt ge dat die alleen 

schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij 

niet tot bekering komt, zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.  

Maak ons tot een venster waardoor uw liefde in de wereld schijnt. 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant 

stond; hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: Al 

sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind er geen. Hak hem om! 

Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar nog 

staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het 

volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken.  
 

Overweging bij het evangelie 

Jezus wordt gewezen op een incident, waarbij vrome Joden tijdens het offeren in de tempel zijn 

vermoord door de Romeinen. En enkele mensen vragen zich af of God deze slachtoffers misschien 

heeft willen straffen voor hun zonden. Het antwoord van Jezus lijkt verrassend tegendraads: Nee, 

deze mensen zijn niet gestraft voor hun zonden, maar wanneer jullie je niet bekeren, zal jullie het-

zelfde overkomen. 

Jezus verlegt de aandacht van het incident naar de mensen zelf: Oordeel niet over een ander, maar 

kijk naar jezelf. Het lijkt op de les: Je ziet de splinter in het oog van de ander, maar niet de balk in 

je eigen oog. Het vervolg van het evangelie, met het verhaal van de vijgenboom wil ons wijzen op 

Gods geduld met ons. Ik wens u, lezer, dat geduld ook toe, met uzelf en met anderen. Wanneer uw 

goede pogen niet lukt, probeer het nog eens. Misschien lukt het morgen of volgende week, misschien 

volgend jaar. God heeft geduld. U ook?  

Gebed op de akker 
 

Paarden en ruiters galopperen  

over mijn akker met het opgroeiende graan.  

De hoefijzers buigen het jonge groen en breken het.  

Mijn akker blijft achter, verwoest, 

het graan lijkt vertrapt en vergeten. 
 

Kom dan, God, 

maak heel wat is gebroken,  

buig recht wat is gebogen, 

geef groeikracht, vrucht, 

geef mij en mijn familie leven. 
 

En heel mij, 

help mij de rug rechten 

als de wind mij weg wil blazen. 

Help mij opstaan  

als ik word vertrapt en vergeten. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 103 

Uw liefde in de wereld 

 

Geef ons ogen 

die de kleine dingen van de gewone dag zien 

en in het licht zetten; 

geef ons oren die de verborgen vragen 

in het gesprek met anderen opnemen; 

geef ons handen die niet langer overleggen 

of ze zullen helpen en goed zullen zijn. 

 

Laat uw licht doordringen 

door het venster van onze ziel 

in ons binnenste, 

zodat wij stralen in onze omgeving 

en onderweg met medemensen. 

 

Maak ons tot een venster, 

waardoor uw liefde in de wereld schijnt. 

 
Edith Stein 


