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Vijfde zondag door het jaar, 5 februari 2023, 

 
Zusters en broeders, de kerk wordt vaak verbeeld door een herder met zijn schapen. De herder is dan 

Jezus. En de pastor (herder) zou naar Jezus als de herder moeten verwijzen. De kerkgemeenschap is 

echter geen kudde van makke schapen. Jezus roept op tot pit. Hij wil dat zijn volgelingen met wijsheid 

leven. Wijsheid duidt erop dat je met gezond verstand en aandacht nabij bent aan mensen, met name 

aan kwetsbaren. Als we zout der aarde zijn, is dat een opdracht om het Rijk van God te dienen. De 

Bergrede is ons visiedocument. Een blauwdruk voor christelijke leven.  

De Woord- en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 5 februari om 

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

 

Gebed 

Heer Jezus, U laat zich kennen als een bijzondere leraar, 

vol wijsheid en liefde van God. 

Open mijn hart voor U en leer mij 

luisteren naar wat U mij te zeggen hebt, elke dag opnieuw. 

Laat mij zo steeds meer worden wie ik ben: 

een geliefd kind van God. Amen. 
 

Eerste Lezing uit de Profeet Jesaja 
Dit zegt de Heer: Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw huis, kleed 

de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de dageraad, 

uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de 

voet volgen. Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren, wanneer gij dan tot Hem roept, zal 

Hij antwoorden: Hier ben Ik! 

Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij, 

wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de 

duisternis, dan wordt uw nacht als de middag. Zo spreekt de almachtige Heer. 

 

Het gebed van Sneeuwwitje 
 

Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,  
genadig, liefdevol en rechtvaardig. Psalm 112,4 

 

Ik waag het te geloven 
dat God voor mij een licht wil zijn: 

genadig als ik fouten maakt, 
rechtvaardig als onrecht mij achtervolgt. 
 

Ik wil niet bang zijn 
als het kwaad aan mijn deur klopt, 

niet wegkruipen voor een boze app,  
voor een schot hagel of een giftige appel.  
Zijn licht zal ook in het duister stralen. 
 

Maak dan mijn woorden lelieblank,  

maak mijn daden wit als sneeuw,  
dan zal de wereld stralen 

en ik zal geven, delen 

zorgen en genieten, 
want liefde heeft een bereik  

van lichtjaren. 
 

Rob van Uden 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Tweede Lezing uit de eerste brief aan de christenen van Korinte 

Broeders en zusters, toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon 

van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen 

dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het 

woord dat ik u verkondigde, had niets te danken aan overredingskracht van de 'wijsheid', maar het 

getuigde van de kracht van de Geest uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op 

de kracht van God. 

 

 
Gebed 

God, als ik mensen over u spreek, 

Dan kom ik niet goed uit mijn woorden. 

En ik vind het moeilijk om me uit te spreken in een groep. 

Soms begin ik te stotteren en maak ik mijn zinnen niet af. 

Nee, ik ben niet welbespraakt en het is mij niet gegeven 

om anderen naar de mond te praten. 

Ik zal u niet vragen om mij welbespraakt te maken, 

Maar geef dat mijn woorden eerlijk zijn. 

Geef dat ik in mijn spreken en doen  

met U verbonden ben, trouw  

aan de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Amen. 

 

Overweging 

De Bijbel schetst het onrecht van lang geleden. En tot in onze tijd worden we opgeroepen om 

economisch en sociaal onrecht te zien. Jesaja getuigt van een God die niet neutraal blijft ten aan-

zien van onrecht. God vraagt ons om gedrag dat geworteld is in rechtvaardigheid en gerechtigheid. 

Als de mens op God vertrouwt, zal hij geluk ontvangen en is zijn vroomheid prijzenswaardig. Maar 

vroomheid is schijnheilig wanneer er geen verlangen is naar rechtvaardigheid en gerechtigheid. 

Ook Jezus spreekt daarover in het Evangelie van Matteus. Als we Jezus en zijn leer aanvaarden, 

heeft dat consequenties: om een missionaire kerk te zijn.  

Gods wereld komt in onze alledaagse wereld en daar mogen we ons geloof laten zien: in het volle 

licht en voor alle mensen. Wanneer we van Gods Woord getuigen, vraagt dat om woorden én 

daden. Het beeld ‘zout der aarde’ vraagt om kracht en kwaliteit.  

Onze zending en zegen 
 

Gesterkt door de woorden uit de Schrift, 

gesterkt doordat we ons geloof kunnen delen met anderen, 

reiken we U onze hand. 
 

God, leidt ons op onze levensweg, 

wijs ons de route om te gaan, 

neem ons bij de hand. 
 

Zend ons en geef ons kracht, 

wees in onze woorden, in onze daden. 

Help ons dat we ons laten horen en zien. 

Nemen we deze zending mee in ons hart 

en bidden we om Gods zegen. Amen. 

Evangelie volgens Matteus 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn 

kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om 

weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een 

stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet 

een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, 

zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog 

van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de 

hemel is. 

 

 


