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Zondag, 3 juli 2022 

 

Zusters en broeders, de boeren beginnen op sommige plaatsen al te oogsten. In ieder geval kunnen 

ze gras maaien en inkuilen. Inmiddels weten ook veel jongeren of ze over zijn of niet, of dat ze met 

een diploma een volgende fase kunnen ingaan. Er zijn ook tegenslagen. Veel kerken hebben te maken 

met krimp. Valt er voor hen nog te oogsten? Hoe gaan we om met wat ons aan het hart gaat en met 

dierbare zaken die weinig aansluiting hebben met de huidige tijd? De boodschap uit de Schrift wil ons 

bemoedigen en ondersteunen. 

De livestream van de viering van Woord en Communie uit de Maria Magdalenakerk begint 

op zondag om 10.00 uur. U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 
 

 

Gebed 

God en Vader,  

in deze tijd waarin velen op reis gaan, 

bidden wij U om een goede geest. 

Schenk ons de moed om in alle omstandigheden  

uit te komen voor waar wij in geloven  

en standvastig te zijn in geloof, hoop en liefde. 

Dit bidden wij U in het voetspoor van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 

 

Lezing uit de Profeet Jesaja 

Verheug u met Jeruzalem en juich over haar, allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, 

allen die over haar treuren en laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost en u vol 

genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: Als een rivier leid Ik de vrede naar 

haar toe en als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op 

de arm, vertroeteld op de schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: Jeruzalem 

zelf zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet, zal uw hart zich verheugen, uw beenderen zullen bloeien 

als het jonge groen en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren! 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. 

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia. 

Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn ! 

Vrede en barmhartigheid kome over allen 
die naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods! 

Paulus aan de Galaten 6, 15b - 16 

Eer aan God 

Eer aan U, God, die de aarde met zorg omringt 

en eer aan U omdat U ons in het leven hebt geroepen.  

Wij loven U, omdat wij partner in uw project mogen zijn. 

Wij prijzen U, omdat u ons toevertrouwt  

dat we elkaar kunnen inspireren en bezielen. 

Uw licht wil stralen over heel de aarde. 

Wij zeggen U dank, omdat U ons op handen draagt. 

U ziet naar ons om en aanvaardt ons gebed. 

U roept ons en begenadigt ons met uw liefde 

Blijf ons nabij, met uw Heilige Geest, 

verlicht onze wegen en beziel ons met heilig vuur,  

door uw Zoon, Jezus de Christus, Licht uit Licht,  

die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas 

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar 

alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.  

Hij sprak tot hen: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de 

oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven. 

Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis ge ook 

binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal 

uw vrede op hem rusten; zo niet dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij 

u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere; in elke 

stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn 

en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.  

 

Zending en zegen  

We gaan op weg, zoals de leerlingen van Jezus ook op pad zijn gegaan. Ook wij mogen en kunnen die 

Blijde Boodschap brengen. Jezus zendt ons uit om andere mensen te bemoedigen, om iets te laten zien 

van de Blijde Boodschap in ons contact met anderen. Velen zijn ons voorgegaan. Wij pakken hun 

bezieling op en bidden God dat we mogen gaan onder zijn zegen. 

Overweging 

Oogsten, de handen uit de mouwen steken, vruchten gaan verzamelen. In de eerste lezing werkt 

de bevolking van Jeruzalem hard om hun door oorlog vernielde stad op te bouwen. Mijn gedach-

ten gaan onmiddellijk naar de kapotgeschoten steden van Oekraïne. De teruggekeerde bewoners 

willen de stad in oude luister herstellen. Wat een hoopvol beeld schetst Jesaja.  

Jezus stuurt zeventig leerlingen om de Blijde Boodschap te verkondigen. Dat gaat niet zonder ge-

varen of teleurstellingen. Als ze alle kansen aangrijpen, zal er geoogst kunnen worden: dan komt 

er welzijn en vrede voor allen.  

Zo is het met ons. We worden opgeroepen om te werken in de oogst, om liefde en goedheid te 

verspreiden. De kerk is een gezonde gemeenschap als ze door alle leden gedragen en vooruitge-

holpen wordt. Dat geeft toekomst. Ieder is een arbeider voor de oogst! 

Gods volk onderweg 
 

Hij heeft de zee veranderd in droog land, 
zijn volk trok te voet door de rivier. Psalm 66, 6 

 

Kom en zie, 

want de stad heeft een troosteloze aanblik.  

We rijden door dromen vol kuilen,  

struikelen over rondslingerend afval op onze levensweg 

en zien de idealen van de muren bladderen. 
 

Trein na trein verlaat het perron,  

maar we durven niet instappen, 

want het ontbreekt ons aan de zekerheid  

of ons spoorboekje nog wel klopt.  

Misschien ontbreekt het ons aan geld,  

aan tabellen, aan vertrouwen. 
 

Verontrust kijken we op ons horloge 

en vragen ons af wanneer het  

de juiste tijd zal zijn om te vertrekken. 

Hardnekkig geloven we wat we denken, 

trekken onze twijfel in twijfel 

en zijn onzeker over onze zekerheden.  
 

Is dit het leven dat God ons heeft gegeven? 

Waaraan zijn we zo hopeloos gehecht? 

Durven we het droge pad kiezen,  

wanneer links en rechts  

de dreigende golven op ons neerkijken? 
 

Kom en hoor.  

God spreekt zijn naam in de tegenwoordige tijd.  

Dus zet je voet in het water, nu,  

nog vóór het water wijkt. 


