EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING Deut., 6, 2-6
Luister Israël, gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart.

Uit het boek Deuteronomium
Mozes sprak tot het volk en zei:
2 „Vrees de Heer uw God
door al zijn voorschriften en geboden na te komen
die ik u opleg.
3 „Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet.
„Dan zult ge gelukkig zijn
en talrijk worden in het land van melk en honing
dat de Heer de God van uw vaderen u heeft beloofd.
4 „Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen !
5 „Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart,
met heel uw ziel
en met al uw krachten.
6 „De geboden die ik u heden voorschrijf,
moet ge in uw hart prenten."
TUSSENZANG Ps. 18 (17), 2-3a, 36c-4, 47 en 51ab
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.
Want golven van doodsgevaar sloten mij in,
een stortvloed van onheil maakte mij angstig.
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde.

TWEEDE LEZING Hebr., 7, 23-28
Christus' priesterschap is onvergankelijk, omdat Hij in eeuwigheid blijft.

Uit de brief aan de Hebreeën
Broeders en zusters,
23 In het eerste verbond moesten meerderen priester worden
omdat de dood hen belet in functie te blijven;
24 maar Jezus' priesterschap is onvergankelijk
omdat Hij in eeuwigheid blijft.
25 Daarom is Hij ook in staat hen voor altijd te redden
die door zijn tussenkomst God naderen,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
26 Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig:
een die heilig is, schuldeloos, onbesmet,
afgescheiden van de zondaars,
hoog verheven boven de hemelen.
27 Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters
elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen
en daarna voor die van het volk,
want dit heeft Hij eens voor al gedaan
toen Hij zichzelf ten offer bracht.
28 De wet stelt als hogepriester mensen aan, met zwakheid behept;
maar de eed die uitgesproken is ná de wetgeving
wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.

ALLELUIA Joh., 14, 6
Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer,
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE Mc., 12, 28b-34
Dít is het eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus
28b In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe
en legde Hem de vraag voor:
„Wat is het allereerste gebod?"
29 Jezus antwoordde:
„Het eerste is: Hoor, Israël !
De Heer onze God is de enige heer.
30 Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.
31 „Het tweede is:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
„Er is geen ander gebod voornamer dan die twee."
32 Toen zei de schriftgeleerde tot Hem:
„Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd:
Hij is de enige, en er bestaat geen andere buiten Hem;
33 en Hem beminnen met heel zijn hart,
heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf,
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers."
34 Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem:
„Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods."
En niemand durfde Hem nog een vraag stellen.

Jaar B – Eenendertigste zondag door het jaar – 31 oktober 2021
“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart.” (Marcus 12,30)
Inleiding
“De meeste mensen lijken op wat zij liefhebben. Het enige waar ze zich in hun leven zorgen over
hoeven te maken, is dus het juiste voorwerp van hun liefde te kiezen.” (St. Augustinus, sermo 96)
Eerste lezing: Deuteronomium 6,2-6
De joodse geleerde Martin Buber (1878-1965) zei ooit: “De vrees hoort bij de liefde als de poort bij
het huis”. Beide werkwoorden komen terug in dit gedeelte. Vrees de Heer. Gij moet de Heer uw God
beminnen. Zonder vrees/ eerbied/ ontzag ontstaat al spoedig de minachting. Ook in de liturgie moet
iets van vrees/ eerbied aanwezig zijn. Weet voor wie je staat! Maar blijf niet steken bij de vrees, ga
binnen in de liefde van God. Dat doe je door te luisteren. Het hoofdwerkwoord van dit gedeelte is:
Luister! (vs. 4) Sjema in het Hebreeuws. Voor Joden is dit de kern van het geloof. Ze citeren het Sjema
vaak, het is hun credo. Aan de deurposten bevestigt men een kokertje met onder andere deze tekst
(een zogeheten mezoeza). Orthodoxe joden dragen de tekst in een doosje op het voorhoofd tijdens het
bidden (tefillien).
Gebed: Geef mij, Heer, een horend hart.
Vraag: Waaruit blijkt mijn liefde tot God?
Tweede lezing: Hebreeën 7,23-28
Een Joodse priester en Jezus de Hogepriester. Zoek de verschillen. Ten eerste: Jezus is zonder zonde,
de Joodse priesters zijn dat niet. Ten tweede: Jezus is onsterfelijk, de Joodse priesters zijn dat niet.
Ten derde: Jezus heeft één Offer gebracht, Joodse priesters moesten steeds opnieuw offeren. Eigenlijk
waren de Joodse priesters alleen maar een “voorafschaduwing”, een “prototype” van de ware priester,
Jezus. Hij is priester, altaar en offer tegelijk. Hij heeft met één Offer God en mens met elkaar verzoend.
Wat is dan eigenlijk nog het werk van een katholiek priester? Hij herhaalt Jezus’ offer niet, maar stelt
het tegenwoordig (CKK § 1330). Jezus’ offer is niet een feit diep in het verleden. Tijdens iedere Mis
raakt Jezus opnieuw onze tijd aan. Zo, dat wij ons kunnen verenigen met Hem en zelf ook
getransformeerd worden tot een levende, heilige offerande aan God.
Gebed: Barmhartige Hogepriester, pleit voor mij, zondaar.
Vraag: Waarom kunnen wij niet zonder Jezus’ tussenkomst tot God naderen?
Evangelie: Marcus 12,28b-34
God beminnen en je naaste. Daar komt het allemaal op neer: liefde. Maar Jezus zet het in de
gebiedende wijs. Hij doet dat door twee geboden uit de wet van Mozes te combineren. Bemin de Heer
(Deuteronomium 6,5) en bemin uw naaste (Leviticus 19,17). Dat klinkt vreemd voor veel mensen.
Liefde is toch een gevoel, en gevoelens laten zich toch niet commanderen? Gevoelens komen en gaan
zoals de wind, daar heb je weinig over te zeggen. Misschien verklaart dit ook waarom veel mensen
duurzame relaties als luxeartikel zien. Als de liefde weg fladdert, heb je het nakijken… En als het
geloof je niets meer zegt, is het over en uit… Maar liefde is zoveel meer dan alleen een gevoel! Het
omvat ook de wil en het verstand. Het is de hartelijke beslissing, voor altijd mét die A/ander te willen
leven. Die liefde heeft Jezus ons voorgeleefd en meegedeeld.
Gebed: God, stort uw liefde opnieuw uit in onze harten.
Vraag: God liefhebben met geheel je verstand, hoe doe je dat?

