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Zondag, 11 december 2022 

 

Zusters en broeders, verheug je! Jawel, we kennen het nieuws over de oorlog, over het geweld bij 

Sinterklaas-intochten en bij voetbalrellen, over de stijgende energieprijzen en de groeiende rij bij de 

Voedselbanken, de Weggeefhoek en Arm in Arm. Er is wel degelijk ziekte en dood, van lieve mensen, 

te jonge mensen. En toch: vergeet niet om je te verheugen. Er zijn immers ook andere verhalen te 

vertellen. Van God die ons tegemoet komt en mensen die vrede doen.  

Daarom is deze brief. Voor iedereen die de moed verloren heeft.  

De Woord- en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 11 december om 

10.00 uur via een livestream uitgezonden. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 
 

De derde kaars 
We maken het licht, omdat we allemaal licht nodig hebben. 

Licht heb je nodig om te groeien en tot bloei te komen. 

We willen elkaar moed inspreken 

en we bidden dat het Licht ons hierbij mag helpen. 
 

 

Lezing uit de Profeet Jesaja 
Zo spreekt de Heer: Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. 

Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen. De glorie van de Libanon valt haar ten 

deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van 

onze God. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen die de moed 

verloren hebben: Vat moed en vrees niet. Uw God komt om de wraak te voltrekken, God komt om te 

vergelden en om u te redden.  

Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De 

lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Die door de Heer verlost zijn, 

zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. 

Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap en pijn en gejammer nemen de vlucht. 

 

Lezing uit het evangelie volgens Matteus 
In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van de Christus en hij liet Hem door zijn 

leerlingen de vraag stellen: Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten? Jezus ant-

woordde hun: Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaat-

sen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. 

Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.  

Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes. Waar zijt gij in de 

woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wél naar gaan 

zien? Naar iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezind-

heid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak 

ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.  (Tafelgebed 5) 

Openingsgebed 

God, Wij leren U kennen als een God 

die het leven wil en niet de dood,  

de blijdschap en niet het verdriet. 

Wij vragen U, bemoedig en leid ons door de steppe 

voorbij de kou en droogte 

naar het ontluikende leven van de lente. 

God, wees de vreugde in ons leven. Amen. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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koningen. Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer 

dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, die de weg 

voor uw komst zal bereiden. Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand 

opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter 

dan hij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebed 

Goede God, bij U is er plaats voor iedereen, 

vooral voor hen die niet worden gezien en bemind. 

Geef dat wij gesterkt mogen worden om anderen te bemoedigen, 

om anderen in het licht te zetten. 

Dan kan de wereld worden zoals door U bedoeld: 

een plaats van vrede en vreugde voor alle mensen. 

 

 

Zending 

Heer Jezus Christus, maak ons tot boodschappers van de vrede. 

Ga ons voor op de weg van gerechtigheid en vrede. 

en maak ons attent op tekens van ontkiemende vrede. 

Geef ons kracht om elke aanzet tot vrede te koesteren  

opdat uw Koninkrijk mag groeien en bloeien. Amen. 

Overweging 

In het evangelie van deze zondag leren we over de wonderen die zullen gebeuren wanneer de 

Messias komt; blinden zullen zien, lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan 

op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. De tijd van de Messias lijkt een tijd vol 

genezingen. Het gaat echter niet om los verkrijgbare tovertrucs. Er is geen evangelie omdat er 

wonderen gebeuren. Maar de wonderen gebeuren om het evangelie te verkondigen. Het evangelie 

vertelt ons dat het goede van God groter is dan de narigheid van het kwaad. Het kwaad, de zonden 

worden vergeven en steeds wordt een kans gegeven voor een nieuwe start.  

Mensen die door ziekte of handicap geïsoleerd waren geraakt, worden terug bij de gemeenschap 

getrokken; mensen die verstrikt zaten in het kwaad, worden losgemaakt. Helaas, méér dan 

120.000 mensen in Nederland zijn afhankelijk van de Voedselbank. Bij de Weggeefhoek in Rijen 

komen 290 gezinnen en Arm in Arm in Dongen geeft ongeveer 240 kerstpakketten uit. Er is groei-

ende nood, maar ook zetten heel veel vrijwilligers zich in voor een ander. En precies daarin schuilt 

hoop. Waar God is, zijn mensen niet onverschillig, maar maken ze verschil. Ze verbinden, bemoe-

digen en reiken de hand om mensen uit hun isolement en ergste nood te halen.   

U laat het hart glimlachen 
 

Verblijd het hart van uw dienaar, 

naar U verlang ik, Heer. Psalm 86,4 
 

De nacht brengt inslagen, 

een flatgebouw zakt klagend ineen. 

Maar, God, er is geen luchtalarm, of  

U komt ons tegemoet over gebroken asfalt 

en blaast onze nachtmerries weg. 
 

Geen woning wordt stukgeschoten 

of u geeft een teken van hoop 

op de ruïnes van het leven: 

een kleine jongen velt een reus; 

een meisje doet handstand  

op grote brokken puin.  
 

Open de deur, God, 

want de arme vindt bij U gehoor. 

En een verzwakt mens wordt overeind geholpen. 

U laat uzelf kennen waar liefde en trouw is,  

geduld, waarachtigheid en genade. 
 

Rob van Uden 

 
 


