Zondag, 4 juli 2021

Zusters en broeders,
Het is zomer. Wij mogen in de kerk samenkomen en een Blijde Boodschap delen. Natuurlijk, we leven in een maatschappij die hier weinig boodschap aan heeft, maar wij
komen toch omdat het ons goed doet? Of, omdat er Eén is die ons trekt? Of, omdat er
een Tafel is die ons verzamelt? Of, omdat er een gemeenschap is die steun geeft aan
mensen, zonder onderscheid? Om te weten wat de betekenis van Jezus voor de wereld
van vandaag kan zijn, moeten we te raden gaan bij onszelf: Wat betekent Jezus voor ons?
U kunt ons ook volgen via de livestream op zaterdag 3 juli om 19.00 uur vanuit
de Annakerk. Deze viering wordt op zondag 4 juli uitgezonden op HalloGilzeRijen vanaf 10.00 uur.

Gebed
Heilige Geest, wees onze gids wanneer het duister wordt,
wees in de liefde tussen mensen,
wees in de dienstbaarheid aan onze naaste.
Sterk ons op de weg van geloof, hoop en liefde
en sterk ons wanneer uw Blijde Boodschap ons zwaar valt.
Heilige Geest, begeleid ons met uw licht. Amen.
Lezing uit de Profeet Ezechiël
In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij. Hij deed mij recht overeind
staan en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak. Hij zei: „Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen
van Israël, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij en hun voorvaderen
hebben opstand tegen Mij gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkig en weerbarstig volk. Tot hun zend Ik u en u zult tot hun zeggen: Zo spreekt God de Heer. En of zij
nu luisteren of niet - het is een opstandig volk – . Zij zullen weten dat er een profeet in
hun midden is."
Gebed bij psalm 123
Mijn ogen speuren voorbij de wolken,
voorbij de geurende bloesem van een struik,
voorbij de spontane lach van een spelend kind.
Ik zoek U, Enige, in de schepping om mij heen
en ik speur tot op de bodem van mijn ziel.
Kom dan en bekommer U om mij,
want ik ga gebukt onder mensen
die op mij neerkijken,
voor wie ik een voetveeg ben.
Hun woorden willen mij de grond in trappen,
maar ik beklim de trappen naar Uw woning.
Want, lieve God, U heeft uw woning
in de kleuren van de regenboog,
in het hart van een heilig mens,
zelfs in de wonden van de slachtoffers
van onverschilligheid en zinloos geweld.
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Uit het heilig evangelie volgens Marcus
In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven en zijn leerlingen
gingen met Hem mee. Toen het sabbat was, begon Hij te onderrichten in de synagoge. De
talrijke toehoorders vroegen verbaasd: „Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een
wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten?
Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas
en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?" En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen: „Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij
zijn verwanten en in zijn eigen kring." Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een
klein aantal zieken genas, die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof.
Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, waar Hij onderricht gaf.

Gebed om vrede
Heer Jezus Christus,
bij tegenstand hield Gij uw focus vast:
‘verbinding en verzoening’.
Geef ons kracht om in alle omstandigheden
ons hart en onze handen te blijven richten op vrede,
zo bidden wij U, die leeft in eeuwigheid.
Amen.

Zending
Soms is de wereld weerbarstig ten aanzien van ons geloof,
Gods Blijde Boodschap wil ons bemoedigen en steunen,
wil onze aandacht richten op het visioen van Gods Rijk.
Slotgebed
Dank U, God, voor uw Woord
dat ons bemoedigt in de ups en downs van ons bestaan.
Dank voor Uw geestkracht,
die ons trekt uit de verdeeldheid
op weg naar uw eenheid.
Versterk onze trouw aan Uw opdracht,
zodat er meer verbinding groeit tussen mensen.
Dit bidden wij U, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
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