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Vierde zondag door het jaar, 29 januari 2023, 

 

Zusters en broeders, je leest in deze brief woorden van bemoediging. In de Eerste Lezing staat 

een bijzonder woord: ‘ootmoedig’. Ik moest er aanvankelijk wel om glimlachen. Je moet bijna 

kerkelijk zijn om dat woord te kennen. Je zou het kunnen vertalen met ‘eenvoudig’ of ‘nederig’. 

We lezen dat Sefanja en Jezus meer geloof hebben in de ‘eenvoudigen’ en ‘nederigen’ dan in de 

patsers en de mensen met een grote mond. Dat is in onze samenleving anders. Juist de succes-

volle mensen, de machtigen en de mooipraters komen in de schijnwerper. Misschien is het goed 

om in het voetspoor van Sefanja en Jezus de ‘ootmoedigen’ te eren. Het woord is bijzonder. Ik 

loop al dagen met dit vreemde woord rond. In ieder geval biedt het een kans tot ‘omdenken’: 

Anders kijken naar de wereld om ons heen. 
De Eucharistieviering uit de Annakapel in Molenschot wordt op zaterdag 28 januari om 19.00 

uur uitgezonden via een livestream en op zondag 29 januari om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 

 

Openingsgebed 

God, wie vreest niet de vloek van oordeel en vooroordeel,  

van roddel achter je rug om. 

Wie vreest niet de onzichtbaarheid  

achter gordijnen en geraniums? 

Barmhartige God, zoek mij.  

Weet mij te vinden, waar ik ook ben.  

Laat de zon opgaan, elke dag,  

open de deur en de ramen van mijn huis. 

Open mijn oren en ogen voor uw woord. 
 

 

De Eerste Lezing uit de Profeet Sefanja 

Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtig-

heid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de 

Heer. Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt 

bij de naam van de Heer: de rest van Israël. Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaar-

heid meer spreken; in hun mond is geen tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, 

zonder door iemand te worden opgeschrikt. 

Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. 

Aan allen die Hem aanvaardden, gaf Hij het vermogen 

om kinderen van God te worden. Alleluia 

Gebed bij het openen van de Schrift 

God, uw Bijbelse woord is een lamp  

die ons bijlicht op onze levensweg. 

Verleen ons uw zegen,  

bemoedig ons met uw blijde boodschap. 

U bent gezegend, God, omdat U het niet nalaat  

ons wakker te maken voor uw Woord,  

ons aan te vuren met uw goede Geest.  

Houd niet op ons nabij te zijn wanneer wij samenkomen  

in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Uit het Evangelie volgens Matteus 

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leer-

lingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: Zalig de armen van geest, want aan hen 

behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zacht-

moedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want 

zij zullen verzadigd worden: Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig 

de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van 

God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der 

hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om 

Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. 
 

 

Zalig de vredestichters 

Jezus, bemoedig ieder die in woorden en teken vrede wil verspreiden 

in zijn eigen omgeving of in de wijdere wereld. 

Bemoedig ieder die voldoende vrede in zijn hart heeft 

om onze wereld vol geweld tegemoet te gaan met wapens van liefde. 

Christus, Gij die gekomen bent om ons te bemoedigen en te bezielen, 

geef dat de stappen tot vrede die anderen zetten, 

ons inspireren hetzelfde te doen. Amen. 
 

Zending 

We kunnen de woorden uit de Schrift lezen als een bemoediging voor mensen die het niet gemak-

kelijk hebben: Houdt moed, je bent in Gods hand. We kunnen de woorden ook lezen als een oproep 

tot gerechtigheid. Probeer mensen die het moeilijk hebben of die kwetsbaar zijn, nabij te zijn. 

Als deze woorden ons op één of andere manier raken (het maakt eigenlijk niet uit hoe), dan zetten 

ze ons op weg. Bidden we God, dat hij ons mag vormen en helpen om de weg naar het Koninkrijk 

te gaan.  

Overweging 

Jezus duidt verschillende groepen aan: mensen die arm van geest zijn, zachtmoedig en zuiver van 

hart; die gerechtigheid, barmhartigheid en vrede nastreven en ook mensen die treuren, vervolgd 

en bespot worden. Het gaat om een verzameling van ‘ootmoedige’ mensen; mensen die eenvoudig 

en nederig zijn. Het zijn mensen die vroeger en nu makkelijk over het hoofd worden gezien. Ze 

maken geen carrière, vallen af, worden belachelijk gemaakt, worden slachtoffer of ze zijn kwets-

baar, zachtaardig, puur. In ieder geval dreigen ze niet en gaan ze niet met geweld tekeer en ze 

hoeven niet altijd hun zin te krijgen. Bij deze mensen vallen de woorden van Jezus in goede bodem. 

Zij zijn ontvankelijk voor Gods Woord. Ze begrijpen dat zij zelf de eerste zijn die Gods liefde nodig 

hebben. En vanuit het inzicht dat Gods liefde belangrijk is, zijn ze ook bereid om die liefde door te 

geven aan de mensen om hen heen. En als ze de Blijde Boodschap doorgeven, zullen ze dat in alle 

ootmoed doen, juist zoals Jezus dat zelf ook doet; niet opdringerig, maar eenvoudig en nederig. 

 
 
 
 
 
 

Zalig de armen van geest 
 

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, Psalm 146,5 
 

Een leeuwendieet, 

kruiwagens met geld,  

de rest van de wereld uitlachen. 

Schreeuwer, jij hebt je deel wel gehad. 
 

Maar God geeft  

brood aan de brodeloze, 

een thuis aan de thuisloze, 

troost aan de treurende, 

water aan het droge land. 

God doet de rechtvaardige recht. 
 

Laat me niet dwalen, God, 

haal de blinddoek van mijn ogen, 

heel de breuken en scheuren, 

die ik heb opgelopen. 
 

Rob van Uden 


