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Zondag, 13 november 2022 

 

Zusters en broeders, in 2016 riep Paus Franciscus de laatste zondag vóóraf aan het Hoogfeest 

van Christus, Koning van het heelal uit tot de Werelddag van de Armen. Daardoor zien we beter 

over wat voor soort koningschap van Christus het volgende week gaat. Deze Koning is voor kleine 

mensen bereikbaar. Het thema van dit jaar is: ‘Omwille van u is Hij arm geworden’. We worden 

uitgenodigd om te groeien in standvastigheid, met aandacht voor de kwetsbare mens. 
De Eucharistieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 13 november om 10.00 

uur via een livestream uitgezonden. U kunt de viering ook volgen op tv via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed om vergeving 

God, soms kunnen we overmand raken door verontrustende nieuwsberichten. 

Dan hebben we geen antwoord en voelen we ons machteloos. 

Vergeef ons als we onze blik afwenden van de mens in nood, 

als we ons leven beperken tot ons eigen belang. 

Help ons als we tekort schieten 

tegenover U, onze naasten en onze eigen kern. 

God, we leggen onze zwakheden bij U neer, 

opdat we vrij voor U kunnen staan. 
 

Lezing uit de Profeet Maleachi 

Zie: de dag gaat komen, de dag die als een oven brandt. AI de hoogmoedigen,      alwie boosheid 

bedrijft, zij allen worden stoppels, in brand gezet door de dag die gaat komen - zo spreekt de 

Heer van de hemelmachten - zodat hij van hen geen wortel, geen halm meer overlaat. Maar voor 

u, die mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, en met haar vleugels brengt zij 

genezing. Zo spreekt de Heer van de hemelmachten. 

 

Laat juichen… 
 

Laat bruisen de zee, met alles wat daar leeft, 

laat juichen de wereld met haar bewoners. 

Psalm 98,9 
 

Een nieuw lied sinds jouw ogen  

in mij een broeder zagen, mij hebben verbonden  

met broers en zussen, zovelen, die niet-hebben. 
 

Waar een blues van gebrek klonk,  

stroomt nu een lied door straten vol kleur 
 

Jij strekte jouw hand uit, gaf me een handdruk  

en reikte mij een beker licht  

om te delen, te drinken en door te geven. 
 

Jij omarmde mij en je zag in mij een broeder. 

Waar een blues van onrecht klonk,  

zingt nu de wind in de bomen 

en klapt een kind in haar handen. 
 

Rob van Uden 

 

https://www.fidesco-international.org/nl/zesde-werelddag-van-de-armen/
https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschen-

ken. Toen zei Jezus: Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere 

gelaten zal worden: alles zal verwoest worden. Ze vroegen Hem nu: Meester, wanneer zal dat 

dan gebeuren? Maar Hij zei: Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want 

velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. 

Loopt niet achter hen aan. 

En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet 

wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond. Toen sprak Hij tot hen: Er zal strijd zijn 

van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en 

hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige teke-

nen.  

Maar nog vóór dit alles geschiedt, zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren 

aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn 

Naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, prent het u in dat gij dan uw 

verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van 

uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers, door 

bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen 

brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam: geen haar van 

uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen. 

 

 

Zending 

Niemand weet wanneer de dag komt dat U Uw kinderen mee naar Huis voert. 

Maar God, we gaan niet passief op die dag wachten. 

Geef dat ons wachten een waken mag zijn. 

Zend ons om actief betrokken te zijn op onze broeders en zusters. 

Geef dat we zegenend in dit leven mogen staan. 

Geef dat Christus, de werkman, met ons meebouwt  

aan Uw Koninkrijk van gerechtigheid en vrede. 

Overweging 
 

In zijn uitnodiging voor de Werelddag van de Armen nodigt de Paus ons uit om vast 
te houden aan de eenvoud van het Evangelie. Hij roept op om ons te bezinnen op 
onze omgang met geld en bezit. En om te getuigen van onze vreugde en ons verant-

woordelijkheidsgevoel. Het mag geen enkele broeder of zuster ontbreken aan wat 
het meest nodig is. Wanneer we leven vanuit de wijsheid van Christus zien we in de 

arme een broeder of zuster. En deze broer of zus strekt de hand naar mij uit. 

De Paus vraagt geen mooie woorden, maar de mouwen opstropen. Waakzaam zijn 
als het gaat om de belangrijkste oorzaken van armoede: onrecht, uitbuiting en ge-

weld. Paus Franciscus bekritiseert het dwalen in onze consumptiedrift. Hoe kunnen 
we, als het Rijke Westen, afval dumpen in de armste landen. De Paus wijst ook op 

de gevolgen wanneer volk tegen volk strijdt, zoals in Oekraïne. Oorlog wakkert de 
armoede in de wereld aan. 

Richten we ons op ‘Christus, Koning van het heelal’, die zich heeft geïdentificeerd 

met de geringe en arme mens. De barmhartigheid van Christus strekt zich uit tot 
allen, ook tot de mensen die Christus niet belijden. Wanneer we uitzien naar het 

koningschap van Christus zal geen haar van ons hoofd gekrenkt worden. Dan zal de 
Heer in ons vertoeven als in een geestelijk paradijs. 


