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Zondag, 4 september 2022 

 
Zusters en broeders, de vakanties lopen op een eind en het ‘gewone’ leven gaat weer beginnen. In 

onze kerken volgen we stap voor stap het Evangelie van Lucas en we horen daarin de vraag hoe diep 

onze verbondenheid met Jezus zit. Lucas stelt dat voor als een radicale keuze. Wellicht werden de 

gelovigen voor wie hij zijn evangelie schreef ook echt met dringende keuzes geconfronteerd. En: Wan-

neer je een radicale keus moet maken, vraagt dat om grondig overleg vooraf. De vakantie is nauwelijks 

ten einde of Jezus sleurt ons naar de ernst en de actualiteit van ons leven. Felicitaties aan de mensen 

van de Eindsestraat in Dongen die 75 jaar ontmoeting vieren. 

Op zaterdag 3 september kunt u vanaf 19.00 uur via de livestream de Woord- en Communievie-

ring volgen uit de Annakerk en op zondag 4 september om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 

 
Openingsgebed (bij het 75-jarig jubileum in de Eindsestraat a.s. zondag) 
 

Met een hart vol dank, met ogen gericht op de toekomst, 

staan wij hier voor U, eeuwige God. 

Van U hebben wij de opdracht ontvangen om onze aarde 

bewoonbaar en leefbaar te maken en te houden. 

Blijf ook in de toekomst in ons werk met uw zegen, met uw bezieling. 

Dan kunnen wij vol goede moed verder bouwen aan uw Rijk 

van vrede en gerechtigheid, hier in onze gemeenschap, 

door Jezus Christus, onze Heer. 
 

Een tafel in de woestijn 
 

Zou God in staat zijn  

een tafel te dekken in de woestijn? psalm 78,19 
 

Zal God in staat zijn 

een tafel te dekken in mijn woestijn? 

Zal Hij water uit de rotsen slaan  

en heldere beken 

door het verschroeide land laten stromen? 
 

De zon brandt  

en ik droom een kuip vol melk,  

een spelonk met handenvol honing. 

Maar zodra ik de vruchten wil plukken  

van een grote distelboom,  

rijt ik mijn handen open 

en mijn dromen lopen langzaam leeg. 
 

Zal God in staat zijn 

de graanschuren te openen 

en het brood in vlokken  

naar beneden te laten dwarrelen? 
 

Zal ik het brood van de engelen  

uit de hemel zien neerdalen 

om het in mijn handen 

op te vangen  

of van de grond te rapen? 
 

Rob van Uden 

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

Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden,  

wie ontdekken wat de Heer wil? 

De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker  

en twijfelachtig onze berekeningen. 

Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel 

en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke geest.  

Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld 

en wat voor de hand ligt kost ons nog moeite;  

hoe zouden we dan het hemelse verstaan? 

Wie zou Uw wil kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft 

en uw heilige Geest niet van boven zendt? 

Zo alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan,  

leren zij kennen wat U welgevallig is en worden zij door de wijsheid gered. 

 

Uit het heilig evangelie volgens Lucas 

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om en zei tot hen: 

Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, 

ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en 

Mij volgt kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst 

er voor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders 

zou het hem kunnen overkomen, - als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te 

voltooien dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij 

was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, - als hij tegen een andere koning ter oorlog 

wil trekken – niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden 

aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander 

nog ver weg is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn 

leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. 

 

 

Zegenwens  

Op weg gaan om waarachtig mens te worden, daartoe zijn we geroepen. 

Moge ons op die weg Gods liefde en wijsheid nabij blijven. 

Als een zegen, in zijn drievuldige naam: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

Wat als Jezus zijn toespraak in deze tijd hield? (Van onze correspondent) 
 

Deze week trokken weer honderden mensen achter Jezus aan. Hij merkte dat ze Hem op een 

voetstuk wilden plaatsen, maar dat ze geen idee hadden wat hij bedoelde met ‘je moet je kruis 

opnemen’. Daarom keerde Hij zich om en zei tot hen: 

“Wie mij wil volgen, zal eerst moeten nadenken waar hij aan begint. Stel je eens een gezin in 

Ethiopië voor. Het leeft te midden van armoede en geweld en het leven van de ouders en de 

kinderen komt op geen enkele manier tot bloei. Ze leven van tegenslag naar tegenslag. Op een 

dag besluiten ze dat ze hun zoon naar Europa zullen sturen met het laatste spaargeld, de opbrengst 

van de enige koe die ze hebben en met de gouden armband (een erfstukje) die moeder draagt. 

Wat zal die zoon doen? Blijft hij bij zijn familie in een leven zonder perspectief? Of gaat hij het 

avontuur aan en probeert hij de familie een perspectief te geven. Hij doet er goed aan als hij alle 

opties zorgvuldig doordenkt, voor hij gaat en het laatste kapitaal van zijn familie opmaakt.” 
 

Of stel je voor: Minister Rob Jetten wordt geconfronteerd met een dreigend tekort aan energie, 

m.n. van de fossiele brandstoffen olie en gas. Moet hij de wereldmarkt op gaan en koste wat kost 

zo veel mogelijk gas gaan inkopen? Heeft hij daar genoeg geld voor? Want als hij teveel geld 

uitgeeft, krijgt hij de hele Tweede Kamer over zich heen en wordt hij in elke krant bespot?  
 

Of nog een ander voorbeeld: President Zelensky wil de havenstad Cherson terugveroveren op de 

Russische troepen. Maar als zijn aanval wil slagen, heeft hij voldoende moderne en zware wapens 

nodig uit het Westen. En het aantal soldaten van het Oekraïense leger zal groter moeten zijn dan 

de tientallen bataljons die de Russen in de regio hebben samengebracht. En zijn de Oekraïense 

legers wel voldoende getraind voor een aanval? Zijn keuze kan de toekomst van het land bepalen. 

Kiest hij een frontale aanval of kan hij gebruik maken van zijn verstand.  
 

Luister goed: Niemand van u kan mijn volgeling zijn als hij niet van tevoren heeft bedacht dat die 

keuze consequenties heeft. Want je zult je offers moeten brengen. 


