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Derde zondag door het jaar, 22 januari 2023, 
 

Zusters en broeders, wanneer je wil samenleven met andere mensen ligt verdeeldheid op de loer. Dat 

is in onze kerken, in onze geloofsgemeenschappen, niet anders. Het gemakkelijkste is om je te ver-

stoppen achter je eigen gelijk. Maar hoe groeien we dan weer tot eenheid?  

De brief van Paulus is een geschenk: het is Jezus de Christus die ons tot eenheid kan brengen als we 

zijn oproep tot ‘Komt en volgt Mij’ verstaan en er naar handelen. De kerken roepen ons deze week op 

om voor deze eenheid te bidden. 

De Woord- en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 22 januari om 

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

Gebed om steun 

De eenzaamheid kan me verslinden,  

maar, Jezus, U bent mijn licht. 

Als buren, collega’s, vreemden  

mij het leven zuur maken,  

wilt U dan een thuis zijn,  

een haven, veilig voor stormen.  

Geef dat ik een ander kan ervaren  

als een geschenk van U, 

dat ik thuis kan komen 

in uw kerkgemeenschap. 

Geef me vertrouwen,  

grond onder de voeten. 
 

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte 

Broeders en zusters, ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus Christus, weest allen eensgezind, 

laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen één van zin en één van gevoelen. Er is mij 

namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld, broeders en zusters, dat er onenigheid onder 

u heerst. Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: 'Ik ben van Paulus'. 'Ik van Apollos'. 'Ik van 

Kefas'. 'Ik van Christus'. Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? 

Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus? Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij 

gezonden om het evangelie te verkondigen en dat niet met fraaie en geleerde woorden; anders zou 

het kruis van Christus zijn kracht verliezen. 
 

Overweging 

Paulus schrijft zijn brief aan een gemeenschap die hij zelf gesticht heeft. Na zijn vertrek is er echter 

onenigheid ontstaan. Er ontstonden vragen waarover het nou eigenlijk ging in het geloof. En wan-

neer handel je nou eigenlijk christelijk? 

Wanneer ben je een goede Christelijke gemeenschap? In bovenstaand fragment uit de brief zet 

Paulus zich af tegen de verschillende partijen die ontstaan, ook de groep die zegt trouw aan Paulus 

te zijn. Hij wijst op de kern: Christus is de bindende factor. Hij is de weg die tot op de dag van 

vandaag de kerken naar eenheid moet leiden. Het gaat er niet om of je in de RK Kerk, in de PKN of 

in de Evangelische Kerk gedoopt bent, maar het gaat erom of jij verbonden bent met Christus. 

Overigens, het is goed om de verschillen ook positief te waarderen. De verschillen zijn vaak ont-

staan in een zoektocht om trouw te zijn aan het evangelie.  

Daarom vraagt oecumene dat we bereid zijn om goed naar elkaar te luisteren en dat we proberen 

van elkaar te leren. Hoewel wij Paulus nog wel eens moeilijk vinden, gaat het hem niet om geleerde 

woorden. Bovendien probeert hij een vorm van geloven door te geven, die dichtbij het dagelijks 

leven staat. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteus 
Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week Hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan 

echter van Nazaret vestigde Hij zich in Kafarnaum aan de oever van het meer, in het grensgebied van 

Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja: Land van Zebulon, 

land van Naftali, liggend aan de zee, Overjordanië, Galilea van de heidenen: Het volk dat in de duis-

ternis zat, heeft een groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van doodse duisternis gezeten 

waren, over hen is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, 

want het Rijk der hemelen is nabij. 

Eens toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt ge-

noemd en diens broer Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer; het waren namelijk 

vissers. Hij sprak tot hen: Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun 

netten in de steek en volgden Hem. Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, de 

zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes; met hun vader Zebedeus waren zij in de 

boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen en onmiddellijk lieten zij de boot en 

hun vader achter en volgden Hem. Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als 

leraar optrad in de synagogen, de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en 

alle ziekten en kwalen onder het volk genas. 
 

Gebed om zegen 

God, ik wil uw gezicht zien als ik mijn ogen sluit voor gebed, 

in de woorden op de geopende bladzijde van mijn nieuwe Bijbel, 

in de ochtendzon op de kale akkers 

of in het spel van twee duiven in de dakgoot van mijn huis. 

Ik wil uw gezicht zien in de groet van een fietser die passeert 

of in de vragende blik van een mens die hulp zoekt. 

Zend mij, God, maar wees mij nabij op mijn levensweg. 

Zegen mijn zien en mijn horen, mijn proeven en mijn ruiken. 

Zegen mij dat ik kan voelen wat U wil. 

Zegen mij en laat uw oog op mij rusten. 

Omdat je mijn licht 
 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? Psalm 27,1 

 

Omdat je mijn licht, mijn vuur, 

omdat je het slot op de deur,  

omdat je de extra grendel, 

omdat je mijn schuilplaats bent,  

ben ik niet bang. 
 

Omdat je mijn licht, mijn humor,  

omdat je mijn weerwoord, 

omdat je mijn Sjaloom, 

omdat je mijn zachtheid bent, 

ben ik niet bang. 
 

Omdat je mijn licht,  

een ster in het duister,  

in het oord van onverwachts,  

van dreigend stil of plots geluid,  

omdat je mijn kompas bent,  

ben ik niet bang. 
 

Omdat je mijn licht, de zon  

die opkomt als het niet meer gaat, 

als ik val, als ik opgeef, 

omdat je, alom en enig,  

naast me staat, ben je  

het licht in mijn ogen. 
 

Rob van Uden 

 

 


