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Zondag, 22 mei 2022 

 
Zusters en broeders, twee pastorale brieven deze week. Allereerst de brief voor de zesde zondag van 

Pasen. Wij zoeken onze weg in deze wereld, vragend, biddend, maar met vertrouwen. Op deze zesde 

zondag van Pasen worden we uitgenodigd na te denken over de grond van ons vertrouwen. Er is een 

Woord ons gegeven, een belofte van vrede, er is ons een ‘Helper’ toegezegd, de bezieling door de heilige 

Geest. Mogen wij ons openen voor Gods Woord en voor de Geest die ons tegemoet komt in het goede dat 

zich aandient; opdat wij het zien, opdat wij leven! 

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

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

Gebed om vergeving 

God, Eeuwige, zie naar ons om, met zachtheid en mildheid. 

Barmhartige, wil ons aanvaarden, zoals wij zijn 

met onze beperkingen, verkeerde beslissingen, 

zwakheden en tekortkomingen. 

Zegen ons als wij op U toekomen 

met alles wat ons bezighoudt, 

als we ons hart bij U uitstorten. 

 

Eerste Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 

In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: Indien 

ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden. Toen hierover onenigheid 

ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en 

Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten 

in Jeruzalem te gaan.  

Deze besloten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en 
Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas en Silas, mannen van aanzien onder de 

broeders en hun het volgende schrijven mee te geven: De apostelen en de oudsten zenden hun broeder-

lijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Daar wij gehoord hebben dat 

Psalm 67 

Vertaling: NBV 2021 

 

Moge God ons genadig zijn en ons zegenen, 

moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. 

Dan zal men op aarde uw weg kennen, 

onder alle volken uw reddende kracht. 

 

Dat de volken U loven, God, 

dat alle volken U loven. 

Laten de naties juichen van vreugde, 

want U bestuurt de volken rechtvaardig, 

U wijst de naties op aarde de weg. 

Dat de volken U loven, God, 

dat alle volken U loven. 

 

De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 

God, onze God, zegent ons. 

Moge God ons zegenen 

opdat de einden der aarde 

ontzag hebben voor Hem. 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, 

zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen 

uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die 

zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus.  

Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De heilige 

Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke: 

namelijk u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van 

ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel! 
 

Overweging 

Ik zag deze week twee meisjes om elkaar heen springen. Ze maakten danspasjes en mooie bewegingen 

met hun handen. Waarschijnlijk deden ze een clip na. Ik weet het niet, maar in hun stemmen herkende 

ik een liedje: Close your eyes, make a wish. When life ain’t easy, remember this: all the troubles can be 

fixed. Ik nam het beeld van hun optreden mee naar huis, waar ik dezelfde dag psalm 67 las: Moge God 

ons genadig zijn en ons zegenen, moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. 

Mijn gedachten gingen terug naar de twee meisjes en hun dansje. Wat mij betreft lag het licht van Gods 

genade over hen heen. Met het liedje van de meisjes in gedachte sloot ik mijn ogen en deed ik een wens: 

Wil ons zegenen, God. Spaar ons niet voor tegenslag, dat gaat niet gebeuren, maar geef ons uw zegen. 

Want ergens diep in mij zit het kinderlijke geloof: When life ain’t easy, all the troubles can be fixed. Weet 

U, God, ik wil gewoon hardnekkig geloven dat Uw zegen sterker is dan onze problemen. Er komt in mijn 

hoofd op: De Levende zegene en behoede u. De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 

genadig.  

Gods zegen werkt door. Als wij leven vanuit Gods zegen, wordt deze zegen ook zichtbaar voor anderen. 

Dan wordt onze kerk missionair. God is op elke mens betrokken. Hij wil niemand zijn zegen onthouden: 

Alle volken zullen U loven. Daarom dank ik voor de boodschap van die twee meisjes: Close your eyes, 

make a wish. When life ain’t easy, remember this: all the troubles can be fixed. 
 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn 

Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, 

onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van Mij maar van de Vader die Mij 

gezonden heeft.  

Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal 

zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; 

mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of 

kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. Als Gij mij zoudt 

liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het 

gebeurt zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. 
 

 

Gebed om zegen 

Wie of wat is de grond van ons vertrouwen? 

Van harte hoop ik dat u in de woorden van deze zondag heeft ervaren dat ons ver-

trouwen gegrond is op het Woord, Jezus Christus. 

Hij is Gods kracht tot liefde, werkzaam in mensen. 

Als wij leven vanuit dit vertrouwen, zijn wij gezegende mensen. 

Doe een wens 
 

Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,  
moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. 
Psalm 67,1 

 

Meisjes spring maar, rokjes draai maar,  

beentjes, huppeldansje, grote gebaren  Vrolijke snuitjes, sproetenmeisjes, 

en een liedje: springen, draaien, lichte voetjes 

 op de stenen. 

“Sluit je ogen, doe een wens. 

Zit alles tegen, straks komt er zegen. “Sluit je ogen, doe een wens. 

Sluit je ogen, doe een wens.” Jongen, meisje, vrees geen kwaad. 

 Sluit je ogen, doe een wens.” 
 

Rob van Uden, gebed bij Psalm 67 


