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Zondag, 27 maart 2022 

Zusters en broeders,  

Op onze weg naar Pasen worden we gevormd tot leerlingen van Jezus. Vandaag ontvangen we 

voor deze vorming de parabel van de Verloren Zoon. Kan dit overbekende verhaal de boodschap 

van Jezus nog een bijzonder accent geven? Waar zoekt de jongste zoon zijn land, zijn thuis? 

Waar zoekt de oudste broer? Verandert hun perspectief gedurende het verhaal? En waarom? 

Waar is ons land? Waar zijn wij thuis? Wat zegt dat over ons eigen perspectief? 

Op zaterdag 26 maart kunt u vanaf 19.00 uur de Eucharistieviering vanuit de Annakerk 

volgen via de livestream en op zondag 27 maart om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed om compassie 

Niet iedere dag lukt het ons om met compassie 

om te zien naar elkaar en onszelf. 

Niet iedere dag dragen wij het kruis van anderen. 

In het geloof dat wij op ieder moment 

weer oprecht naar God mogen terugkeren 

met open armen ontvangen worden, 

buigen wij ons hoofd en erkennen: 

Ook wij hebben compassie en vergeving nodig. 
 

Lezing uit het boek Jozua 

In die dagen sprak de Heer tot Jozua: “Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld.” 

Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Paasfeest op de veertiende dag 

van de maand, in de avond in de vlakte van Jericho. En daags na Pasen, juist op die dag, aten 

zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat van het land zelf afkomstig was. De volgende dag 

hield het manna op; ze konden nu eten wat het land voortbracht. Voortaan kregen de Israëlieten 

geen manna meer; zij aten gedurende heel het jaar wat Kanaän voortbracht. 
 

Naar U opzien 

Heer, trek het geloof in uw goedheid  

als een rode draad door mijn leven, 

geef uw woord handen en voeten  

in mijn leven van alledag.  

Wie naar U opziet, zal stralen van vreugde. 

 

Maar als ik mijn blik afwend,  

mijn eigen, eigenwijze weg ga, 

als ik een dag niet die brave, vrome mens ben; 

dan kleurt mijn gezicht rood van schaamte. 

 

Waak over mij, want ik eer U. 

Ik geloof in U, bevrijd mij. 

Heer, geef dat ik mag proeven 

de zoete smaak van het geloof in uw goedheid. 

 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 34 

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

Een man had twee zonen. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: Vader geef mij het deel van het 

bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte 

de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een 

losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat 

land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land die hem 

het veld instuurde om varkens te hoeden. En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen 

die de varkens aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot nadenken en zei: Hoeveel dagloners 

van mijn vader hebben eten in overvloed en ik verga hier van de honger. Ik ga weer naar mijn vader 

en ik zal hem zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw 

zoon te heten, maar neem mij aan als een van uw dagloners.  

Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door 

medelijden bewogen; hij snelde op hem toe viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de 

zoon zei tot hem: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon 

te heten. Doch de vader gelastte zijn knechten: Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan, 

steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het; 

laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was 

verloren en is teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. Intussen was zijn oudste zoon op het 

land. Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans. 

Hij riep een van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had. Deze antwoordde: Uw broer is 

thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel heeft 

teruggekregen. Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen. Toen zijn vader naar buiten kwam en 

bij hem aandrong, gaf hij zijn vader ten antwoord: Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw 

geboden overtreden, toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest te 

vieren. En nu die zoon van u is gekomen die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen, hebt 

ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. Toen antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij 

me en alles wat van mij is, is ook van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer 

van je dood was en levend is geworden, verloren was en is teruggevonden. 

 

 

Gebed 

Goede God, we willen met elkaar het Lichaam van Christus delen. 

Maar wanneer ik niet naar de kerk kan, wanneer ik vanuit de huiskamer de 

viering meemaak, geef me dan uw Woord, uw geestelijke communie. 

Geef dat uw liefde en vrede mij zal omringen, maak me open, 

laat het me voelen, raak mij aan met uw woord, 

help mij kiezen voor het goede, 

zodat ik mij thuis weet in uw heerlijkheid. Amen. 

Overweging 

Waar is je land? Voor de oudste zoon lijkt het land van zijn vader óók zíjn land. Voor de 

jongste zoon lijkt het land ergens anders te liggen. Het gras is groener aan de andere kant 

van de heuvels. Maakt de oudste zoon de goede keuze, de jongste zoon de verkeerde?  

Er komt een omslag. De jongste zoon raakt diep in de problemen, maar hij vindt de weg 

terug: naar zijn land, naar zijn vader. En de vader ontvangt hem met open armen. De oudste 

zoon ziet echter geen reden om te feesten. Bitterheid bekruipt hem. Hij voelt zich miskend 

en wil een beloning voor zijn trouw. Hij mag delen in het feest, maar wil dat niet. Verongelijkt 

keert hij zijn vader en broer de rug toe. Waar is zijn land? En lezer: Waar is jouw land? 

Gezonden zijn  

Optrekken met anderen op de wegen van God 

vraagt ogen die zien wat anderen nodig hebben; 

durf om iets van jezelf achter te laten; 

en vooral liefde voor de naaste, jezelf en bovenal God.  


