ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING Jer., 23, 1-6
lk breng de overgebleven schapen bijeen en stel herders over hen aan.

Uit de Profeet Jeremia
1 Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen
en verloren lopen - godsspraak van de Heer –
2 Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de herders
die mijn volk weiden:
Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen
en uiteen gedreven; ge hebt er niet op gelet.
Maar ik Iet wel op u om al uw misdaden
- godsspraak van de Heer -.
3 Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen
uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden,
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
4 Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn,
geen van hen wordt nog vermist
- godsspraak van de Heer -.
5 Geloof mij, de tijd komt
- godsspraak van de Heer dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan;
hij zal hen met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
6 In zijn tijd wordt Juda bevrijd,
leeft Israël veilig.
En dit is de naam die men hem geeft:
de Heer, onze gerechtigheid.
TUSSENZANG Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
De Heer is mijn herder,
niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij Iaat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
AI voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING Ef., 2, 13-18
Híj is onze Vrede, Hij die de twee werelden heeft één gemaakt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters,
13 Door het bloed van Christus zijt gij echter,
die eertijds veraf waart,
thans in Christus Jezus dichtbij gekomen.
14 Want Hij is onze Vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidingsmuur heeft neergehaald
door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen,
15 namelijk de wet der geboden met haar verordeningen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen,
16 en die beiden in één lichaam met God te verzoenen
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
17 En Hij is gekomen
en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart
en vrede aan hen die dichtbij waren.
18 Want in Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.
ALLELUIA Joh., 20, 27
Alleluia
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE Mc., 6, 30-34
Zij waren als schapen zonder herder.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
30 In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten Hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
31 Daarop sprak Hij tot hen:
„Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit."
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
32 Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
33 Maar velen zagen hen gaan
en begrepen waar Hij heenging;
uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.
34 Toen Jezus aan land ging
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij voelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon uitvoerig te onderrichten.

Jaar B – Zestiende zondag door het jaar – 18 juli 2021
“Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder.” (Marcus 6,34)
Inleiding
Herders staan centraal in de lezingen, goede en slechte. De zomer brengt wellicht een gelegenheid
om een herder aan het werk te zien, bijvoorbeeld in Weiteveen.
Eerste lezing: Jeremia 23,1-6
De laatste koning van Israël was een toonbeeld van de zelfoverschatting die Israël uiteindelijk naar
de ondergang leidde. Zijn naam: Zedekia, ‘mijn gerechtigheid is de Heer’. Een prachtige naam, een
vlag op een baggerschuit. Want hijzelf doet ongerechtigheid. Hij en zijn vriendjes zijn slechte
herders. ‘Mijn schapen zijn verdwaald en uiteengedreven.’ Daar laat de Heer het niet bij. Hij stelt
andere, goede herders over zijn volk aan. Onder leiding van de Goede Herder. Hij draagt met recht
de naam, die Zedekia ten onrechte droeg: ‘De Heer, onze gerechtigheid’.
Gebed: Heer, geef ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
Vraag: Wat is een goede reactie op falend herderschap?
Tweede lezing: Efeziërs 2,13-18
Vóór onze Heer Jezus kwam, waren er twee soorten mensen: Joden en heidenen. Heidenen leefden
volgens hun eigen inzichten. Soms ging het aardig, vaker ontaardde het in losbandigheid,
onreinheid en onrecht. Joden daarentegen hadden de Wet van God. Zij moesten afgezonderd leven
en zich niet inlaten met heidenen. Ze moesten waken over hun identiteit. Daarom waren er allerlei
wetten die het contact tussen Joden en heidenen voorkwam. In de tempel was zelfs een letterlijke
scheidingsmuur. Tot hier mochten geïnteresseerde heidenen komen, en niet verder. Heidenen waren
veraf, Joden dichtbij. Twee soorten mensen, twee werelden. Jezus heeft door zijn dood de
scheidingsmuur neergehaald. Heiligheid is nu voor alle mensen bereikbaar. ‘Want in Hem hebben
wij beiden in één Geest toegang tot de Vader’. (vs. 18)
Gebed: Wij danken U, Heer, dat Gij ons thuis hebt gebracht.
Vraag: Hoe houden we onze identiteit vast zonder ‘scheidingsmuur’?
Evangelie: Marcus 6,30-34
De leerlingen komen moe maar voldaan na hun missie terug. Jezus zegt: ‘Kom mee naar een
eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit’. Een uitnodiging tot een retraite, een vakantie.
Dat is letterlijk broodnodig, want door de drukte kwamen ze zelfs niet aan eten toe. Maar de
vakantie valt in het water. De mensen raden waar Jezus naar toe gaat, en ze zijn Hem voor. Het is op
de ‘eenzame plaats’ al een drukte van belang. We kunnen ons indenken hoe de vermoeide apostelen
zich gevoeld hebben. Nee hè, alsjeblieft… Maar daarover lezen we niets. Alleen over wat Jezus zag
en voelde: ‘Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder’. Het hart van
de Goede Herder is bewogen. Hij ziet de mensen. Zonder leiding. Zonder bescherming. Zonder
perspectief. Zonder samenhang. En wat is Jezus’ eerste hulp: ‘Hij begon hen uitvoerig te
onderrichten’. Is dát nu de eerste prioriteit van onze Heer? Blijkbaar! We moeten anders leren
kijken en denken. Na deze inleidende ‘dienst van het Woord’ volgt straks de wonderbare Eucharistie.
Maar daarover lezen we de komende vijf zondagen vanuit Johannes 6.
Gebed: Goede Jezus, wij danken U voor uw bewogenheid over ons.
Vraag: Bent u wel eens rust misgelopen doordat er een beroep op u gedaan werd?

