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Zondag, 25 september 2022 

 

Zusters en broeders, barmhartigheid staat centraal in Gods boodschap. Wie barmhartig leeft, laat 

zich raken door de mens in nood. Het is een opgave om daarvan in ons persoonlijk leven en in ons 

parochieleven een speerpunt te maken.  

Dat vraagt om aandacht: Hoe zit de wereld in elkaar? Wat kan ik voor anderen betekenen? We 

hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden. We hebben dus een verschillende rol. 
Op zaterdag 24 september kunt u vanaf 19.00 uur via de livestream de Woord- en Communievie-

ring volgen uit de Annakerk en op zondag 25 september om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 

God van vrede, 

deel met ons uw brood van vrede. 

Maak ons open voor uw tekenen van vrede. 

Geef ons een open oog voor mensen als Lazarus. 

Maak ons tot mensen die woningen bouwen voor uw stad van vrede, 

waar we wonen als broeders en zusters. Amen. 
 

Lezing uit de Profeet Amos 

Wee, de zorgelozen in Sion, de zelfverzekerden op Samaria's berg. Zij liggen op ivoren bedden en 

strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de kudde op en de kalveren uit de 

stal. Zij verzinnen maar liederen bij het getokkel van de harp en denken dat hun speeltuig dat van 

David evenaart; zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de kostelijke olie, maar om 

Jozefs ondergang bekreunen zij zich niet. Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in en is het 

gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt. 

 

 

U verblijdt het hart 

Geen zonsverduistering 

of uw barmhartigheid klopt op mijn deur. 
 

Geen trage, sombere wolk dobberend  

in het schuim van mijn tobben 

of uw rust drijft door het bovenlicht binnen. 
 

U verblijdt het hart  

van wie verzwakt of arm is,  

want U bent liefdevol, geduldig, 

trouw, waarachtig en genadig. 
 

Rob van Uden 

Dierbare gelovige, streef naar gerechtigheid in je omgeving; naar godsvrucht in je huis; 

geloof in God en in je naaste; geef liefde aan de kwetsbare en volhard in je streven om 

de wereld een beetje mooier te kleuren; wees zachtmoedigheid voor een ander, ook als 

die ander lastig is.  

Vrij naar Paulus in zijn eerste brief aan Timoteus 

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

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: Er was eens een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed 

ging en iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren over-

dekt voor de poort lag. Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de 

tafel viel. Maar er kwamen alleen honden, die zijn zweren likten.  

Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. 

De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen 

sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen riep hij uit: Vader 

Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en 

mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd.  

Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede 

hebt gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel; daarom ondervindt 

hij nu hier de vertroosting, maar wordt gij gefolterd. Daarenboven gaapt er tussen ons en u voor-

goed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, - zelfs als men zou willen - van hier naar 

u te gaan noch van daar naar ons te komen. De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar 

het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen opdat 

zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terecht komen. Maar Abraham sprak: Zij hebben 

Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren.  

Maar hij zei: Och neen, vader Abraham. Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze 

zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze 

zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. 

 

 

Gebed 

God, open onze oren om te luisteren naar Uw woord. 

Open ons hart en verlicht ons verstand om dat woord te verstaan. 

Geef onze handen kracht om te doen wat U van ons vraagt 

en geef onze voeten kracht om Uw weg te gaan. 

Een weg van vrede en gerechtigheid. 

Dat vragen wij U door Jezus, Uw Zoon. Amen. 

 
Wegzending en zegenbede  

Hoe werk je aan gerechtigheid? Hoe werk je aan vrede?  

God roept ons op om woorden om te zetten in daden. 

Wijs ons de weg naar uw koninkrijk. 

Zegen ons en doe allen in uw vrede gaan. 

Kom met uw liefde voorgoed in ons handelen.  

Overweging 

Een burgemeester maakte zich zorgen: ‘Waarom zijn de mensen in mijn stad zo ongelukkig?’ 

Een fluitspeler zei: ‘Er is hier geen vrede’. Toen riep de burgemeester iedereen bijeen op het 

stadsplein: ‘Wil er iemand vrede gaan zoeken?’ Een tuinman stond op: ‘Ik zal wel gaan’, zei hij. 

Een paar weken later was hij nog steeds niet terug en zijn tuin stond vol onkruid. De stokoude 

buurvrouw kon het niet meer aanzien. Met een hark en een schoffel ging ze aan de slag in de 

tuin van haar buurman. Een paar moeders zeiden tegen hun zonen: ‘Dat gaat niet, jullie de 

hele tijd voor de TV en die oude vrouw maar in de tuin werken’. 

‘Ach, dat wil ze toch zelf’, mopperden ze. Maar na een tijd gingen ze toch naar de tuin. Het 

werk viel mee. Het werd zomer. Alles groeide en bloeide. Dus hadden de jongens meer hulp 

nodig. Hun vrienden wilden wel, maar niet als die of een ander erbij was. ‘Ho’, riepen de jon-

gens, ‘we hebben zoveel handen nodig, dat het niet uitmaakt van wie ze zijn’.  

De tuin werd prachtig. De bloemen werden gebracht naar wie oud of ziek was en met de groen-

ten en het fruit werd een feest gehouden. Tijdens dat feest kwam de tuinman terug. ‘Ik heb 

nergens vrede kunnen vinden’, zei hij, ‘maar het gekke is: de laatste tijd stuurden ze me steeds 

naar hier als ik om vrede vroeg’. 
 

Vrij naar een verhaal van Han van Uden 


