
 
Pastorale Brief 46 Vijftiende zondag door het jaar 10-07-2022.docx - 1/2 - 

 
Zondag, 10 juli 2022, 

 

Zusters en broeders, we komen meerdere mensen tegen in de evangelielezing van deze zondag: 

een leviet, een priester en een Samaritaan. Ze zijn alle drie onderweg. En dan is er nog het 

onfortuinlijke slachtoffer van zinloos geweld. Enigszins buiten beeld zijn de rovers, die het slacht-

offer hebben geplunderd, mishandeld en halfdood achtergelaten. Het Bijbelverhaal gaat ook over ons. 

Dan gaat het niet om specifieke personen, maar om een kwestie die voor alle mensen van belang 

is. Vandaag is die kwestie: ‘Wie is mijn naaste?’ Het antwoord lijkt vanzelfsprekend, maar Jezus 

weet een verrassend perspectief op de zaak te werpen. 

Op zaterdag 9 juli kunt u vanaf 19.00 uur via de livestream de Woord- en Communieviering 

volgen uit de Annakerk en op zondag 10 juli om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 

Goede God, zie ons hier bijeen, uw mensen, 

samengekomen in verbondenheid met elkaar. 

Kom ons tegemoet, wil bij ons zijn 

en leg opnieuw uw woord van liefde in ons hart. 

Wek in ons de herinnering aan wat uw Zoon ons leerde: 

dat wij elkaars naaste zijn, voorbestemd  

om in zorg en mededogen naar elkaar om te zien. 

Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Verwerp hen niet 
 

Want de HEER hoort de armen, 
zijn gevangen volk verwerpt Hij niet. 
Psalm 69,34 

 

God, ik richt mijn gebed tot U, 

bemoedig de mensen die U zoeken,  
 

Bemoedig de kleine jongen  

die ik door de straat zie dwalen. 

Hij heeft zijn streken,  

de agressie als hij terecht wordt gewezen, 

maar zegen zijn vrolijke ogen, zijn gulle lach,  

en het goud in zijn hart,  

dat ik af en toe mag zien. 
 

Zegen zijn moeder, op de fiets, 

haastig van winkel naar winkel.  

De stress in haar smalle ogen,  

haar zorg geuit in een vloek.  

God, zegen de wil in haar ogen 

om te overleven,  

Zegen de wil in haar sterke benen 

om dag na dag te blijven gaan. 
 

Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen,  

sta hen met heel uw barmhartigheid bij. 

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

In die dagen sprak Mozes tot het volk: Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem 

gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; 

dan moet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God.  

De geboden die ik u heden geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Zij zijn 

niet in de hemel en gij hoeft niet te zeggen: Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen 

en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te 

zeggen: Wie zal de zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze 

kunnen volbrengen? Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus vol-

brengen. 
 

 

Gebed om vrede  
Heer Jezus Christus, wij zijn allen Gods kinderen. De betere wereld waarnaar wij verlangen begint niet 

met grote woorden, maar met kleine daden van barmhartigheid, met het lenigen van nood, met zorg 

en aandacht voor mensen dichtbij. Uw Rijk begint met het besef dat vrede en verzoening voor de ander 

even belangrijk is als voor onszelf. Of, misschien, kan ik beter zeggen: Uw Rijk begint met het besef 

dat vrede en verzoening voor onszelf even belangrijk is als voor een ander. 
 

Gebed 
Goede God, niet in grote woorden of boekenwijsheid spreekt Gij tot ons, 

maar door de stem van elke mens die roept om hulp. 
Blijf ons daarom bezielen met uw Geest van openheid, dat wij steeds horen, zien en herken-
nen wie onze naaste is. Help ons om met open hart en handen onze naaste terzijde staan. 

Gijzelf hebt ons aan elkaar toevertrouwd. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Wegzending en zegenbede  
Al vanaf het begin van de schepping zijn we aan elkaar toevertrouwd.  

Moge ons samenzijn, ons zingen en bidden, ons delen en groeten, opnieuw bevestigd worden in een 

groeiende verbondenheid. 
Laten we die rijke gaven van onze goede God met ons meenemen nu wij weer van hier gaan. Evenals 

de woorden die in ons hart gelegd zijn. 

Evenals de zegen van Hem die wij noemen met drie namen: 

Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.  

Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;  
mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen 

Evangelie uit het heilig Evangelie volgens Lucas 
In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: Meester wat 

moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus sprak tot hem: Wat staat er geschreven 

in de wet? Wat leest ge daar? Hij gaf ten antwoord: Gij zult de Heer  

uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al 

uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf. Jezus 

zei: Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven. Maar omdat hij 

zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: En wie is mijn 

naaste?  

Nu nam Jezus weer het woord en zei: Eens viel iemand, die op weg 

was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers. Ze plunder-

den en mishandelden hem en toen ze vertrokken, lieten ze hem half 

dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij 

zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een 

leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem 

heen. Toen kwam een Samaritaan, die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij 

trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn 

eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 

twee denariën te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg voor hem en wat ge meer mocht 

besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van 

de man die in handen van de rovers gevallen is?  

Hij antwoordde: Die hem barmhartigheid betoond heeft. En Jezus sprak: Ga dan en doet gij evenzo. 


