Zondag, 31 januari 2021
Zusters en broeders,
Profeten zijn van alle tijden, echte profeten, valse profeten. Juist wanneer onze samenleving
wordt verziekt door ‘onreine geesten’ is het belangrijk dat we weten te luisteren naar profeten
die onderscheiden wat opbouwt en wat afbreekt.
Het is belangrijk dat we onderscheid weten te maken tussen waarheid en leugen, het geduldig
onderzoek naar feiten en de verspreiding van de meest waanzinnige complotten.
Echte profeten zijn mensen die 'vrij-spreken'. Hun woord, hun boodschap bevrijdt. Mozes met
zijn Tien geboden is zo'n profeet en Jezus Christus is zelfs voor ons, mensen, en omwille van
ons heil uit de hemel neergedaald.
Gebed om vrede
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat me er meer op uit zijn om te troosten,
dan om getroost te worden;
te begrijpen, dan om begrepen te worden;
te beminnen, dan om bemind te worden.
Want als men geeft ontvangt men,
als men vergeeft, krijgt men vergiffenis
en door te sterven, wordt men eeuwig geboren.
Rob van Uden
De Eerste Lezing uit het boek Deuteronomium
Mozes sprak tot het volk en zei: „Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet doen
opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de
dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd.“ Toen hebt gij gezegd: „Laat mij de
stem van de Heer mijn God niet meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.”
De Heer heeft mij toen gezegd: „Zij hebben gelijk.
Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in
de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag. En van hem die geen gehoor
geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik zelf rekenschap vragen. Is er een
profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, of
die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet."

Ziehier mijn dienstknecht, zegt God.
Ik heb mijn geest op hem gelegd.
Hij roept niet en schreeuwt niet.
Hij laat zijn stem niet horen op straat.
Het gekwetste riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Jesaja 42, 1-3
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Gebed bij psalm 95
God, ik wil U prijzen en bezingen,
want U bent de rots van mijn vrijheid.
Help mij nu, want ik wil niet opstandig zijn,
maar luisteren naar Uw stem.
Natuurlijk wil ik U prijzen om het vele goede
dat ons in dit land gegeven is,
maar mijn gevoelens rennen door mijn lijf
als relschoppers door een winkelstraat.
Ik zou U moeten danken voor mijn leven,
maar in mijn onmacht gooi ik mijn eigen ruiten in,
ik plunder winkels die mij voorzien van eten,
steek auto's in brand,
verbrand de schepen achter mij
en breng het leven van mezelf en anderen in gevaar.
U bent een Vader, ik ben Uw kind,
maar soms ben ik zo koppig en halsstarrig.
Ik weet dat U de rots van mijn vrijheid wil zijn.
Help mij dan om U te prijzen en te bezingen.
Rob van Uden
Het heilig evangelie volgens Marcus
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaum en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar
de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de Schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond
zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te
schreeuwen: „Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het
verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods."
Jezus voegde hem toe: „Zwijg stil en ga uit hem weg."'
De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen
stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: „Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met
gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem."
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.
Gebed
Liefdevolle God, wij willen bidden voor allen die in het duister onheil willen aanrichten;
wilt U hen nabij zijn? Wilt U samen met hen meerennen en de duisternis tot licht maken? U brengt verlossing en bent in staat ten goede te keren wat mis dreigt te gaan. Help
ons en ieder die dat nodig heeft hiervoor open te staan.
Zegengebed
Wij mogen iedere dag proberen te zien en te ervaren dat God in ons leeft.
Jezus mag hierin ons voorbeeld zijn. Kunnen wij de deur open zetten om de relatie aan te gaan,
om zo als influencers Gods licht naar buiten te brengen? Laten wij God om zijn zegen hiertoe vragen.

Oh mijn Jezus,
vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de waanzin, breng onze zielen veilig door deze
dagen van ziekte en onrust en help
vooral hen die de weg kwijt zijn en die
uw vergeving het hardste nodig hebben. Amen
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
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