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12 februari 2023, Zesde zondag door het jaar, 
 

Zusters en broeders, dit weekend horen we opnieuw woorden van Jezus uit zijn beleidsplan: de Berg-

rede. Zijn gedachten komen niet allemaal uit eigen koker. Hij is een Jood en staat in de Joodse traditie. 

Hij zegt geregeld: “Ik kom vervullen wat in de boekrollen al verkondigd is” of: “Er is eens gezegd en 

nu zeg Ik jullie dat dit vandaag een nieuwe glans krijgt. Ik ga een weg van liefde, omdat mijn Vader 

de bron van liefde is.” 

De Eucharistieviering uit de Annakapel in Molenschot wordt op zaterdag 11 februari om 19.00 

uur uitgezonden via een livestream en op zondag 12 januari om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed om ontferming 

Goede God, u leert ons dat we gelukkig zullen zijn, 

wanneer we de weg van het goede gaan, 

de weg van het eerlijke en rechtvaardige. 

Uw Wet is onze weg. Wij willen uw richtingwijzers volgen. 

Die weg is niet altijd gemakkelijk en het lukt ons niet altijd.  

Wees daarom onze vergeving, kom ons tegemoet op onze levensweg 

en wijs ons de weg naar U en naar elkaar. 
 
Lezing uit het boek Ecclesiasticus 

Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden en het is ook verstandig te doen wat de Heer 

behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet, gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. 

Vóór de mensen liggen het leven en de dood en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want 

groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie 

Hem vrezen en iedere daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft niemand bevolen te zondigen en 

aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen. 

 

De sluier voor mijn ogen 
 

Neem de sluier van mijn ogen, dan zal ik zien 
hoe wonderlijk mooi uw wet is. Psalm 119,18 

 

Op de weg van Gods wet 

wil ik grote handen als bulldozers 

om de weg vrij te maken; 

wil ik ogen die open zijn voor de pelgrims naast mij, 

voor de borden: ‘Hoe ver nog?’  

En de wegwijzers: ‘Waarheen?’ 
 

God, neem de sluier weg 

opdat ik niet uit de bocht vlieg,  

opdat ik niet alleen en ook wij samen  

niet struikelen en niet vallen. 
 

Ik bid om uw hulp, want het lukt nog niet. 

En wanneer ik de wet zoek 

met heel mijn hart, 

dan heb ik ‘m nog niet gevonden 
 

God, neem de sluier weg,  

opdat ik zal zien  

hoe wonderlijk mooi uw wet is. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteus 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik zeg u, als uw gerechtigheid die van de Schriftgeleerden 

en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen. Gij hebt 

gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor 

het gerecht. Maar Ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht.  

Gij hebt gehoord dat er gezegd is. Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Al wie naar een 

vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.  

Eveneens hebt gij gehoord, dat tot onze voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar 

gij zult voor de Heer uw eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren. Maar uw ja 

moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt, is uit den boze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vredeswens 

God, soms doen wij de vrede geweld aan. 

We kwetsen of negeren een ander en maken ruzie. 

Soms is het vanuit gekwetstheid of onmacht,  

soms schatten we een situatie verkeerd in, 

soms ook is onze eigen waardigheid geschonden 

of hebben we het gevoel dat een naaste onrecht is 

aangedaan. 

Help ons om terug te keren op onze schreden  

geef ons de zachtheid van een duif, 

de goede woorden zodat we de vrede kunnen her-

stellen, zodat we ons kunnen verzoenen met onze 

broeder of zuster. 

 

Zending en zegen 
De woorden van de Schrift brengen ons dichter bij Gods wijsheid.  

Ze brengen vervulling waar ons pogen geen vervulling brengt.  

Jezus wil helen, waar we zelf met de scherven zitten.  

Mogen we, onder Gods zegen door het leven gaan. Amen. 

Overweging 

Jezus gaat de berg op om Gods Wet aan zijn luisteraars te geven. Rondom Hem zitten de 

leerlingen en de menigte. Jezus heeft blijkbaar eerder kritische vragen over zijn verkondiging 

gehad. Mensen hadden misschien het gevoel dat Jezus de Wet wilde aantasten. Jezus geeft 

hier een tegengeluid. Hij wil de diepere bedoeling van zijn boodschap laten zien. 

Jezus plaatst de Wet in het licht van zijn verkondiging over Gods koningschap en de nieuwe 

wereld. Mensen zouden elkaar moeten behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden. Dat 

is voor Hem de centrale gedachte van de Wet. Profeten probeerden eerder alle geboden samen 

te vatten in één regel: De rechtvaardige zal door zijn vertrouwen leven (De profeet Habakuk), 

of: Zoekt Mij en leeft (Amos).  

De vertaling van ‘Maar Ik zeg jullie…’ zou beter vertaald worden met: ‘Dit zeg Ik daarover’. 

Jezus zoekt niet de tegenstelling, maar de verdieping. Hij bekritiseert de uitleg van de Fari-

zeeën en Hij vraagt van zijn hoorders om levengevend te zijn, net als God. Niet om dat perfect 

te doen, maar om het integer te doen; op het  leven gericht. Zelf voel ik nederigheid bij zijn 

woorden. Jezus, help mij! Die regels van U, dat red ik nooit!  

Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord,  

geen mens kan het zich voorstellen, 

al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. 

Paulus citeert in de brief aan de christenen uit de profeet Jesaja 

 


