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Zondag, 16 oktober 2022, 

 

Zuster en broeders, in de lezingen horen we over de kracht die God geeft. En die kracht is onmisbaar 

om je in te zetten voor wat goed is. Bidden neemt je eigen verantwoordelijkheid niet weg, maar opent 

de relatie met God. Bidden kan inzicht in ons eigen hart ontwikkelen en het kan ons leren dat we 

afhankelijk zijn van elkaar en van Gods hulp.  

Op zaterdag 15 oktober kunt u om 19.00 uur de livestream van de Woord- en Communieviering 

volgen uit de Annakerk en op zondag 16 oktober om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

Openingsgebed 

Goede God, we willen luisteren naar Uw woord 

en onze band met U een nieuwe impuls geven. 

Leer ons bidden, help ons om uit te zien naar tijden van groei, 

geef dat, op een dag, het groen op de akkers zal terugkeren 

en dat in de tuinen de zaden weer zullen ontkiemen. 

Uw woord zaait gerechtigheid, doet barmhartigheid groeien.  

U geeft ons inzicht en geduld om te bidden, 

U geeft de groei van het Evangelie in ons hart, 

in onze omgeving en overal waar wij gaan. 
 

Kloppen op de hemelpoort 
 

Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, 
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, 
mijn ziel laat zich niet troosten. Psalm 77,3 

 

Roepen als ik de heuvels beklim, 

schreeuwen als ik klauter naar de top. 

Ik richt mijn blik omhoog, mijn handen hoger 

en zal kloppen op de hemelpoort, 

wachten of Hij open doet. 
 

Als mijn armen moe worden  

en mijn woorden inzakken, 

wie houdt dan mijn armen vast? 

Wie houdt mijn koppig bidden in de lucht? 

Ik zal kloppen op de hemelpoort, 

wachten of Hij open doet. 
 

Is God mijn adres vergeten, 

weet Hij niet meer waar ik woon? 

Speelt hij verstoppertje 

en staat Hij aan de andere kant  

van een flinterdunne wand 

wachtend om te horen  

of mijn woord van waarde is? 
 

Maar al zijn mijn dagen doof, 

Al zijn mijn nachten blind, 

ik zal kloppen op de hemelpoort,  

wachten of Hij opendoet. 
 

Rob van Uden 

Ik sta voor de deur en klop aan. 
Als iemand mijn stem hoort en de 
deur opent, zal Ik binnenkomen en 
we zullen samen eten, Ik met hem 
en hij met Mij.  

William Holman Hunt,  
St. Pauls Cathedral 

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

In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei Mozes tot Jozua: Kies 

manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn 

hand op de top van de heuvel staan. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de 

strijd aan met Amalek terwijl Mozes, Aáron en Chur de top van de heuvel bestegen.  

En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar 

liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek. Tenslotte werden Mozes' armen moe. Toen haalden 

ze een steen voor hem waar hij op ging zitten. Aáron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan 

een kant. Zo bleven zijn armen omhoog geheven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg 

Amalek en zijn leger met het zwaard. 
 

Lezing uit het Evangelie volgens Lucas 

In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij steeds moesten bidden en 

daarin niet versagen. Hij zei: Er was eens in een zekere stad een rechter die zich om God noch 

gebod bekommerde. Er was ook een weduwe in de stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het 

verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander.  

Een tijdlang wilde die rechter niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij om God 

noch gebod, toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door 

haar eindeloze bezoeken. En de Heer sprak: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt! Zou God 

dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen of zal Hij ten 

opzichte van hen onbewogen blijven? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar: zal 

de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden? 
 

Vredesgebed voor Oekraïne 

Geef me in mijn mond, 

een gebed voor mijn vijand, 

dat ik hem kan treffen met pijlen van liefde. 

Sla hem met woorden van verzoening, 

dat ik hem kan omarmen. 

En als zijn haat zich richt op mijn hart, 

laat me een bloem planten 

in de loop van zijn geweer. 
 

Rob van Uden 
Zegenbede 

Bid en begin, opdat de Mensenzoon geloof op aarde zal vinden; bij jou en bij mij. 

Geloof dat gevoed wordt door gebed, zich uit in gebed. Geloof dat zichtbaar mag worden in werken 

van barmhartigheid en recht.  

Komende dagen proberen we het weer. We bidden om Gods zegen. 

Overweging  
Het probleem van een corrupte rechtspraak was in Israël niet onbekend. Men kende er 
joodse en heidense rechters. Tegenover de ‘verbodsrechters’ (dajjané gezeroth) kregen, 

met vervanging van één letter, heidense rechters de naam ‘rover-rechters’ (dajjané ge-
zeloth). In het evangelie gaat een weduwe haar recht halen.  
Welk recht en tegenover welke partij speelt in de parabel geen rol. De weduwe heeft te 

maken met een rover-rechter en dreigt hem ‘onder het oog te slaan’, zoals er staat als 
je het Grieks letterlijk vertaalt. De rechter wordt het lachertje van de stad als die potige 
weduwe dat zou doen. Andere slachtoffers van deze rechter, andere weduwen en wezen, 

zullen dit verhaal met veel plezier beluisterd hebben. De rechter vreest zijn gezicht te 
verliezen.  

En dan komen we op het punt wat deze vergelijking duidelijk wil maken: als een heidense 
rechter zich laat vermurwen omdat de zeurende weduwe niet opgeeft, hoeveel te meer 
dan zal de rechtvaardige rechter God recht verschaffen aan gelovigen die dag en nacht 

bidden.  


